ČERVENEC
2017
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 7 * ROČNÍK XXV * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V minulém měsíci se Rada města sešla ve dnech 5., 12. a 26.
června. Zde přinášíme krátký výpis z podstatných projednaných bodů.
•
•
•
•
•

•

Schválení dodavatele opravy komunikace Ke Stínadlům –
II. etapa – firmu EVOS-Hydro+Swietelsky
Schválení účetní uzávěrky příspěvkových organizací města
(ZŠ, ZUŠ, SVČ, MŠ)
Vyhlášení výběrového řízení na investiční akci Zateplení
pláště SVČ Barborka a určení firmy STAVONA Tender Jihlava jako vykonavatele inženýrské činnosti
Uzavření smlouvy na Sadové úpravy zahrady ZŠ s firmou
Green planet Světlá n. S.
Poskytnutí příspěvků z RM organizacím:
– Linka bezpečí ………………………….…… 3.000 Kč
– Účast D.V. na hokejovém turnaji v Torontě …… 5.000 Kč
– Form Solution – Melechovský okruh ………. 5.000 Kč
– Myslivecký spolek Želivka Kožlí
(zkoušky ohařů) ..........................................… 3.000 Kč
Schválení vyhodnocení výběrového řízení na výměnu zbytku oken v budově Polikliniky a výběr dodavatele firmu
ATOS Ledeč.

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
•
•
•

Zahájení výběrového řízení na I. etapu stavby Spolkový
dům Habrek a určení firmy Stavona Tender jako vykonavatele inženýrské činnosti
Seznámení s výsledkem výběrového řízení na ředitele ZŠ
a jmenování do této funkce Mgr. Jaroslava Šťastného
Schválení přijmutí dotace z Kraje vysočina na:
– Vylepšení podmínek pro mytí
nádobí na DPS ……………….…………   128.847 Kč
– Rekonstrukce autobusové zastávky
v ul. Koželská……………….……………   109.144 Kč

Schůze zastupitelstva města se konala dne 19. června a projednalo mj. tyto body:
Schválení účetní uzávěrky města za rok 2016
Převedení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města do rezervního fondu
• Schválení uzavření Smlouvy o dílo se sdružením firem Evos
Hydro a Swietelski na Opravu ulice Ke Stínadlům – II. etapa
• Schválení záměru transformovat firmu Technické služby
s.r.o na organizační složku města
Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze
nalézt na městském webu www.ledecns.cz
•
•

Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY…
Novou aktivitou, kterou si senioři každý týden mohou zpestřit volný čas, je Cvičení na židlích, které vede paní Věra Jeřábková. Mimo cvičebních prvků v areálu domů s pečovatelskou
službou a rotopedů v klubovně, tak mají senioři další možnost
pohybových aktivit.
Letošní léto bude na pečovatelské službě ve znamení
vzdělávání. Kraj Vysočina již počtvrté pořádá úspěšnou
Letní školu seniorů, a tentokráte se přednášky budou koDatum
14. 7.
28. 7.
11. 8.
25. 8.
8. 9.

nat v našem městě. Celkem pět přednášek, každá na jiné
téma, se uskuteční v klubovně v domě s pečovatelskou
službou. Ještě nám zbývá několik posledních míst. Pokud
máte o Letní školu zájem, kontaktujte nás v kanceláři pečovatelské služby nebo telefonicky na tel. č. 569 726  631.
Začátky přednášek jsou vždy v 10,00 hod. a trvají 1,5 hod.
a jsou zdarma.
Zde jsou témata a termíny jednotlivých přednášek:

Název přednášky
Plané rostliny versus superpotraviny
aneb využití planých rostlin v kuchyni, koupelně, lékárně a seznámení se superpotravinami
Vzpomínky – stroj času na cestě do minulosti
aneb jak pomocí vzpomínek oživit svoji paměť
Hudba, která léčí
aneb co je to alikvótní zpěv, jaký vliv má hudba na naše zdraví a na závěr zpěv s harmonikou ☺
Náboženství kolem nás
aneb vliv víry a hodnot v životě člověka a společnosti
STOP smutku a START smíchu
aneb jóga smíchu ve spojení s léčebnou metodou STOP-START vás pobaví a naučí,
jak se bleskové zbavit trápení

Jméno lektora
Jitka Macháčková
Jana Vejsadová
Karel Kekeši
Josef Kaňka
Miroslav Hadaš

Kompletní pozvánku na Letní školu seniorů naleznete na našich webových stránkách: http://dps.ledecns.cz/letni-skola-senioru/
Krásné léto přeje kolektiv pečovatelské služby

KOMINICTVÍ
URBAN A SYN
nabízí stavby nových systémových komínů,
montáže nerezových komínů, vložkování
komínových průduchů pro tuhá paliva i plyn.
Rekonstrukce nadstřešních částí komínových
těles, dopojení spotřebičů kouřovody, roční
servis a čištění komínů, vše kvalitně a se
zárukou. Kontakt na telefon: 776 666 014.
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ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2017
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
8. – 9. 7.
15. – 16. 7.
22. – 23. 7.
29. – 30. 7.
  5. – 6. 8.
12. – 13. 8.

Dr. Chládek,
Humpolecká 244, H. Brod
Dr. Longinová,
Husova 3622, H. Brod
Dr. Maštálka,
Habrecká 450, Ledeč n. S.
Dr. Lánová,
Na Rozcestí 82, Ždírec n. D.
Dr. Bohanes,
Lánecká, Světlá n/S.
Dr. Maštálka,
Habrecká 450, Ledeč n/S.

Tel.: 569 426 110
Tel.: 776 116 095
Tel.: 569 721 553
Tel.: 569 694 639
Tel.: 569 453 246
Tel.: 721 132 134

STO ZVÍŘAT ZAHNALO MRAKY
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI POPÁTÉ

Již se stává příjemnou tradicí, že začátkem léta ožije
ledečské náměstí Městskými slavnostmi. Myšlenka, která
se zrodila v hlavě Dana Pytlíka a byla výrazně podpořena
bývalým panem starostou P. Vaňkem, se zhmotnila letos 10.
června již po páté.
Program letošního roku se podařilo sestavit tak, aby se
dostalo na všechny věkové skupiny a zároveň se udržela
i jeho žánrová pestrost. Celou, více než desetihodinovou
show, zahájil taneční orchestr ledečské ZUŠ a tím i výborně
připravil půdu pro skupinu Roseband, na kterou se těšili
hlavně diváci TV Šlágr a která atmosféru na prosluněném
náměstí ještě vylepšila tóny křídlovek. Pak už přišla
řada na příznivce country, pro které vystoupila světelská
skupina Fernet. Po trampských bardech přišlo k ostrému
žánrovému skoku a to doslova, když na pódium vlítla
skupina Zakázaný Ovoce, kterou už můžeme také zařadit
mezi stálice české rockové scény a i v Ledči pod pódiem si
našla své vášnivé fanoušky. Příjemným překvapením byla
pražská funky kapela Megaphone, která k nám přivezla
bezstarostnou pohodu v rytmu reggae. Po nich nastoupila
ledečská sestava Ultima, která zahltila již setmělé náměstí

dávkou metalového rapu. To se už zaplněné centrum města
těšilo na vyvrcholení celé akce v podání kapely Sto zvířat,
která musela na poslední chvíli zaskočit za omluvené
Support Lesbiens. Muzikanti osmičlenné kapely dokázali,
že jsou skuteční profesionálové a svůj půlnoční koncert
zvládli v plném nasazení, i když to byl jejich čtvrtý koncert
za posledních 24 hodin. Celý kulturní program byl doplněn
ještě atrakcemi pro děti, skákacími hrady nebo vodním
zorbingem na řece pod hradem.
Letošní Městské slavnosti nasadily laťku hodně vysoko,
a když se připočte ještě ideální počasí, které panovalo
po celý den, nebude pro pořadatele příštího ročníku lehké
letošní úroveň udržet natož vylepšit. Nicméně je to výzva :-)
Poděkování patří sponzorům, firmám KOVOFINIŠ,
GALATEK a Schäfer Sudex, ke kterým se letos přidala
i firma ATOS. Bez jejich pomoci by nebylo možné zajistit
tak atraktivní program vzhledem k vysokým požadavkům
umělců. Velké díky patří také ledečské ZUŠ za již tradiční
otvírací koncert a dobrovolným hasičům. Zapomenout by se
nemělo ani na všechny, kteří se podíleli na úklidu náměstí.     
Honza Drápela

BLEŠÁK BEZPENĚZ III
30. 9. 2017 od 14.00 hodin, hotel Sázava Ledeč n. S.
Nepoužívané věci zde můžete darovat nebo vyměnit za to, co se vám hodí.
Vstupenkou na tuto akci je příspěvek do našeho Blešáku.

Součástí bude i TRŽIŠTĚ … více info na plakátech
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
BEZPENĚZ.info – pošli to dál

www.bezpenez.info
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PIRÁTI V MŠ STÍNADLA
Na Den dětí 1. června se celá mateřská škola proměnila
v piráty. Na školní zahradě děti plnily s nadšením pirátské
úkoly a dovednosti, nechybělo ani hledání pokladu

a pirátské divadélko. Šikovné kuchařky připravily dětem
buřtíky a rolády v podobě pirátských lodí. K radosti
všech nám kromě dobré nálady přálo i krásné počasí.

Kolektiv MŠ Stínadla
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ZPRÁVA Policie ČR, Policejní stanice Ledeč
nad Sázavou s přehledem trestné činnosti
za měsíc červen 2017
POŠKOZENÍ VOZIDLA U POLIKLINIKY– dne 19. 5. 2017
v době od 21:00 do 23:00 hodin
neznámý pachatel v Ledči n/S., ul.
Habrecká, na parkovišti u místní
Polikliniky, poškodil zde zaparkované vozidlo Hyundai IX 20,
u kterého na několika místech poškrábal a promáčkl levou stranu
vozidla, čímž způsobil na vozidle
škodu dosahující částky nejméně 22.000,- Kč. Ve věci byl
policisty zjištěn 26letý pachatel z Ledče n/S., proti kterému
v současné době je vedeno trestní řízení pro podezření ze
spáchání přečinu poškození cizí věci. V případě uznání viny
před soudem pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok
nebo zákaz činnosti.

POŠKOZENÍ ZAPARKOVANÉHO VOZIDLA ŠKODA
SUPERB – Dne 22. 5. 2017 byly policejním orgánem
PS v Ledči nad Sázavou dle § 158/3 tr. řádu, zahájeny
úkony tr. řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, kterého se dopustil NP tím, že
v době od 17:30 hodin dne 21. 5. do 10:45 hodin dne
22. 5. 2017 v ulici Marie Majerové na volném prostranství
u staré kotelny poškodil zde zaparkované vozidlo Škoda
SUPERB, u kterého poškrábal činnou plochu neonových
světel, dále poškodil přední nárazník, kdy tímto jednáním
poškozenému majiteli vozidla způsobil celkovou škodu
ve výši nejméně 60.000,-Kč. V případě zjištění pachatele
tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok
nebo zákaz činnosti.
npor. Josef Daněk, DiS., zást. ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

hasičský ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ N. S. ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU
Dobrý den, přináším vám,
vážení spoluobčané, pravidelný
souhrn činnosti profesionálních
hasičů za uplynulý měsíc. Červnový měsíc je již plný výjezdů
k mimořádným událostem. Letní měsíce jsou pro hasiče již
pravidelně zatěžkávací zkouškou, jak jsou připraveni. Jsou
před námi prázdniny a pro mnohé období dovolených a odpočinku. My však vyhlížíme
předpovězené teplo a sucho s obavami možných a četných požárů polí a lesů spojených se sklizněmi obilí.
Nebudu však předbíhat, co nás čeká, a ohlédneme se
po červnu.
Do 23 výjezdů zahrneme pouze jediný požár. 20. června v nočních hodinách vypukl velký požár skladu s pící
v Habrech. Suchý materiál připravený na výrobu peletek
vzniknul z dosud neobjasněných příčin. V Habrech za-

sahovaly tři dny jednotky z celého okresu, včetně naší
ledečské. Na místě vznikla škoda za 1,5 milionu korun.
Majetek v hodnotě pěti milionů byl zachráněn. Z dopravních nehod zde zmíním dopravní nehodu nákladního a osobního vozidla na obchvatu Golčova Jeníkova
s těžkým zraněním, nebo nehodu čtyř osobních vozidel
u Hněvkovic. Taktéž jsou v plném proudu zásahy na nebezpečný hmyz. Především se jedná o likvidaci včelích
rojů, popř. vosích hnízd v obydlích našich občanů. Silná
bouřka v noci na 22. 6. s sebou přinesla probdělou noc
našich hasičů a řadu popadaných stromů na komunikace
a elektrické vedení. Z činnosti mimo výjezdy jsme byli
ukázat naši techniku a ukázky např. na oslavách výročí
dobrovolných hasičů např. v Hradci a na srazu rodáků
ve Vrbce.
Hezké prázdniny pokud možno bez našich zásahů vám
přeje kolektiv hasičů ze stanice Ledeč.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč n. S.

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
při Oblastní charitě Havlíčkův Brod funguje od samého počátku organizace, tedy letos již šestadvacet let.
Působí ve městech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Přibyslav, Golčův Jeníkov, Světlá nad Sázavou a Ledeč nad
Sázavou. Všeobecné zdravotní sestry jezdí přímo za klienty domů, a to na základě doporučení praktického lékaře, který stanoví i harmonogram návštěv dle zdravotního stavu pacienta. Výkony hradí zdravotní
pojišťovna. Zájemci o studentskou praxi či o pracovní místo zdravotní sestry v Charitní ošetřovatelské
službě se mohou ozývat personalistce havlíčkobrodské Charity Ing. Markétě Jedličkové, a to na e-mail
personalni@charitahb.cz či na telefonní číslo 734 435 226.    
Pro více informací se můžete obracet na: Aneta Slavíková, PR, tel.: 777 736 063,
e-mail: slavikova@charitahb.cz
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ TENTOKRÁT V ČÍHOŠTI
Po roce vás chci pět
informovat o okrskové
hasičské soutěži. Hasiči
si svoji povinnost musí
splnit každý rok, soutěže musí být ukončeny
vždy týden před soutěží
okresní. Tak tomu bylo
i v našem okrsku č. 17
Ledečsko. Pořadatelství
se 10. června ujali hasiči z Číhoště, soutěž byla uspořádána u příležitosti
125. výročí založení SDH v obci. Součástí oslav byl
i sraz rodáků z obcí, které spadají pod Obecní úřad
v Číhošti.
Bohatý program byl zahájen mší v kostele a setkáním rodáků v místním pohostinství. Před polednem
došlo na návsi u hasičského muzea ke svěcení sv.
Floriana a historické stříkačky, a to už za účasti hasičů z okrsku. Průvodem odešli účastníci na hřiště,
kde nám domácí sbor předvedl historickou koňskou
stříkačku v akci.
Ve třináct hodin začala okrsková soutěž v požárním sportu. Hasiče pozdravili nejvyšší představitelé
z okresního sdružení, v čele se starostou Josefem
Stejskalem, na nástupu bylo předáno několik ocenění a získané odznaky odbornosti. Do soutěže se
přihlásilo 18 družstev (3 družstva dětí, 2 družstva
žen). V jednotlivcích bylo přihlášeno 36 závodníků.
Začátek patřil soutěži jednotlivců na 100 m překážek. Do soutěže si dá každé družstvo tři závodníky
a dva lepší časy se započítávají do hodnocení. První
místo vybojoval domácí Jaroslav Chudoba, druhý
byl Roman Borovský z Kozlova a na třetím místě
skončil opět domácí závodník Lukáš Tvrdík. Hasič-
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ské dovednosti nám předvedly děti, soutěžily jako
dospělí se stříkačkou, hadicemi a vodou. Děti byly
ve třech věkových kategoriích, takže všichni si odnesli cenu v podobě sladkostí za první místo. Jednalo se o benjamínky z Kozlova, mladší děti z Vrbky
a starší děti z Bělé.
V ženském závodě to byly hasičky z Hradce a Kozlova, lepší byly tentokrát z Hradce.
Poté prodloužili dráhu a ke strojům se následně postavili muži a bylo se opravdu na co dívat. Nejlepší
čas udělali hostující hasiči z Leštiny, ale Hradec jim
byl těsně v patách a na třetím místě bylo družstvo
domácích z Číhoště.
Celkové sčítání časů pořadím vždy zamíchá. První místo získalo družstvo z Kozlova, na 2. skončilo družstvo z Číhoště I., 3. Číhošť II., 4. Hradec
I., 5. Chřenovice, 6. Habrek, 7. Prosíčka, 8. Vrbka,
9. Pavlov, 10. Hradec II., 11. Bělá, 12. Ledeč.
Na závěr bych chtěl konstatovat, že se akce velmi
vydařila. Hasiči to prostě dělají s fortelem a láskou
a veřejnost to oceňuje. Kdo přišel do Číhoště, nelitoval. Pozdravit jste se mohli se senátorem M. Vystrčilem, z Kolína nám přijeli ukázat profesionální
hasiči výškovou techniku v podobě vysunovacího
žebříku. Nechyběli zde ani vyhlídkové lety vrtulníkem, skákací hrad pro děti a podobně. Po soutěži
vše „od podlahy“ vzala kapela Vysočina, pod vedením pana Hoskovce. Prostě v Číhošti nechybělo nic,
a kdo nepřišel, může jenom litovat.
Za vedení okrsku č. 17 Ledečsko děkuji všem pořadatelům z Číhoště, všem sponzorům, rozhodčím,
soutěžícím a prostě všem, kteří se na oslavách v Číhošti podíleli. Těším se na další soutěžní i přátelská
setkání.                  
Josef Borovský, starosta hasičů okrsku č. 17

LETNÍ AKTIVITY V BARBORCE
Krásné počasí nás přímo
svádí k výletům a pobytům
mimo zařízení, hlavně v přírodě. Jedním z takových byl
pochod z obce Vilémovice
až na Stvořidla. Tam jsme
za doprovodu kytary zpívali trampské písničky, které
k tomuto místu neodmyslitelně patří.
Dalším krásným dnem
byla Aviatická pouť na letišti v Pardubicích.   Zaujalo
nás vystoupení Vzdušných
sil Armády ČR, ukázky
zbraní i auto a moto veteránů.
Jako každý rok jsme rádi přijali pozvání do Miskovic u Kutné Hory od sdružení pro hipoterapiii
Dítě a kůň. Tam zaměstnanci uspořádali den plný
soutěží s názvem „Hry bez bariér“, kde se sešlo několik zařízení, a klienti plnili úkoly typické pro život na statku, jako třeba slalom s plným kolečkem,
házení podkovou, či zatloukání hřebíků a jiné
zajímavosti. Soutěžení bylo ukončeno opékáním
buřtů, diskotékou a ohodnocováním účastníků.
Důležitou událostí byl několikadenní šestý ročník Evropských her pro handicapovanou mládež
v Brně. Tři z našich klientů reprezentovali naši
společnost Háta, o. p. s. ve stolním tenise a ve hře
bocca.
Pro nadšence jak zvířecí, nebo jen pro soutěživé,
byl připraven Den se zvířaty v Pivovarské ulici.
Také jsme se zúčastnili a poznávali rostliny, zvířata
a také vajíčka od více druhů ptáků, což byl trochu
bonbónek. Organizátorům a všem, kteří pomáhali
tento den uskutečnit, i my moc děkujeme.

Společným úsilím dosáhneme cíle – tak jsme pojmenovali nový projekt, kterým chceme zlepšit fyzickou kondici klientů i zaměstnanců. Do zařízení
jsme pořídili běžecký pás a společně jsme si dali
za cíl nachodit sto kilometrů.
Fotodokumentaci z těchto a dalších aktivit si
můžete prohlédnout na Fb stránkách: Centrum
denních služeb Barborka.
Lada Nováková, CDS Barborka
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3. ROČNÍK SETKÁNÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
Tak jako v předchozích dvou letech, i letos přivítalo vedení Města Ledeč nad Sázavou nejúspěšnější
studenty a žáky ledečských škol a předalo jim nejen
písemné poděkování, ale i drobné finanční ocenění.
Je nám velkým potěšením, že jich každý rok na doporučení pedagogů přibývá. Letos jich bylo celkem
38 a všichni naše město úspěšně reprezentovali
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v soutěžích na krajské, celorepublikové nebo až mezinárodní úrovni, kde rovněž dosáhli prvních míst.
Co říci na závěr? Gratulujeme, jsme na vás hrdí.
Děkujeme ale i všem pedagogům, kteří vás velmi
dobře připravili, a hlavně rodičům, kteří vám věří,
a máte u nich plnou podporu. Ať tato setkání jsou
motivací i ostatním.

Ocenění studentů za školní rok 2016–2017:
Základní škola: Tomáš ARON, Matěj VÁGNER, Lucie ČERVÍNOVÁ,
Tomáš SLÁMA, Tereza NOVÁ.
Základní umělecká škola: Zuzana ČERNÁ, Martin ČERNÝ, Jana PAJEROVÁ, Václav ČAPEK, Šimon PELIKÁN, Kateřina DÚBRAVNÁ,
Johana HRUBEŠOVÁ, Anežka CASKOVÁ, Filip HUSÁK, Viktorie
BŘEZINOVÁ, Eliška JUKLÍČKOVÁ, Martin STEHNO, Bohuslav ŽÁČEK, Markéta KRÁLÍKOVÁ, Alexandra ŽÁČKOVÁ, Jakub ŘEHÁK,
Michaela RADILOVÁ, Vojtěch HOLATA.
GYMNÁZIUM, SOŠ, VOŠ: Kateřina HÖNIGEROVÁ, Václav KRUPIČKA, Marcela MAJEROVÁ, Veronika VESELÁ, Tereza POLÁKOVÁ, Jakub BERNAD, Nikola VELÁTOVÁ, Natálie MEDOVÁ, Tereza
BELADOVÁ, Tereza VACKOVÁ, Michaela BĚLSKÁ, Rostislav BERKA, Kristýna SKALICKÁ, Martin HAVELKA, Petr KROUPA.
Vedení Města Ledeč n. S.

ŠKOLU POVEDE MUŽ
Při této slavnostní
příležitosti je třeba připomenout, že
tímto školním rokem končí po osmi
letech na postu ředitelky Základní školy
v Ledči n. S. paní
Mgr. Petra Vágnerová (na snímku). Je
třeba jí poděkovat
za úspěšné vedení
školy i velmi dob-

rou spolupráci s Ledečským zpravodajem. Paní
Mgr. Vágnerová zůstává na škole, kde bude učit
svou aprobaci a my jí přejeme pevné zdraví a mnoho profesních i osobních úspěchů.
Zároveň oznamujeme, že po řádném výběrovém
řízení byl v pondělí 26. června 2017 jmenován
na post ředitele Základní školy v Ledči n. S. pan
Mgr. Jaroslav Šťastný (dosud působil na zdejším
gymnáziu). Jeho osobní profil i záměry pro vedení
školy přineseme v zářijovém zpravodaji. Novému
řediteli přejeme dobré zdraví a pohodu, aby tato výzva naplnila očekávání jeho i veřejnosti.
Vedení Městského úřadu v Ledči n. S., ok
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OPĚT ÚSPĚCH LEDEČSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ
Biologickou olympiádu každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o tradiční soutěž pro žáky základních škol
a nižších stupňů gymnázií ve znalostech z přírodopisu.
Organizačním zajištěním je pověřena Česká zemědělská univerzita v Praze. Téma letošní olympiády bylo
„Detektivem v přírodě“. Žáci se stali detektivy v přírodě, poznávali stopy pobytu zvířat v přírodě a mohli
rozluštit příběhy, které se zde odehrály, nebo dokonce
díky novým znalostem předpovědět, co se ve sledovaném místě může odehrát. Žáci si díky soutěži prohloubili svoje teoretické znalosti a praktické dovednosti (poznávání přírodnin a laboratorní práce).
Školního kola se zúčastnilo celkem 19 žáků druhého
stupně naší školy.
V kategorii C (8. a 9. roč.) zvítězila Karolína Zelinková
z 9.A, na 2. místě byl Tomáš Egermayer z 8.A.
V kategorii D (6. a 7. roč.) ve školním kole na 1. místě
skončil Tomáš Aron ze 7.A, na 2. místě Matěj Vágner ze
7.A a na 3. místě Kristýna Dvořáková ze 6.A.
Okresního kola se zúčastnili Tomáš Aron a Matěj Vágner. Oba žáci zde v silné konkurenci gymnázií z Chotěboře, Havlíčkova Brodu a Ledče n. S. obstáli na výbornou. Matěj Vágner obsadil třetí místo a Tomáš Aron
obsadil místo druhé (Matějovi chybělo 1,5 bodu a Tomášovi 1 bod od celkového vítězství). Krajského kola se
zúčastnil Matěj Vágner, který se umístil uprostřed startovního pole. Tomáš Aron byl v době konání krajského
kola na studijním zájezdu v Anglii.

Tomáš Aron

Sláma

Kristýna Dvořáková, Matěj Vágner, Tomáš Aron

Gratulujeme a oceňujeme dlouhou a svědomitou přípravu na náročnou soutěž.
-jp-

ÚSPĚCH V ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ
Dva žáci naší školy Tomáš Sláma (6. B) a Tomáš Aron
(7. A) skvěle reprezentovali naši školu v okresním a krajském kole zeměpisné olympiády.
Ze školního kola postoupili do okresního, kde Tomáš
Sláma navázal na loňské zlato Tomáše Arona a také obhájil 1. místo a Tomáš Aron obsadil tentokrát 2. místo.
Od prvního místa ho dělilo pouhých 1,5 bodu. Úspěch

obou je o to cennější, že dokázali porazit své soupeře
z gymnázií.
Oba Tomášové pak reprezentovali naši školu v krajském kole, kde byl Tomáš Sláma na 5. místě a Tomáš
Aron na 11. místě. Oběma k úspěchu gratulujeme.
Učitelé zeměpisu

EXKURZE DO ZEMKA KOŽLÍ
V rámci výuky předmětu Volba povolání navštívili žáci
sedmého a osmého ročníku ZEMKO Kožlí a.s., středisko Hněvkovice. Prohlédli si celý areál, nově postavenou
halu a moderní kruhovou dojírnu, kde jim pan předseda
Jiří Smejkal vysvětlil, jak vše funguje. Pak se podívali
na ustájení malých telat, která si mohli pohladit. Ti odvážnější si pohladili i dospělé krávy. Spousta dětí viděla
krávu z bezprostřední blízkosti poprvé v životě. Během
exkurze se žáci mohli přesvědčit, jak je práce v zemědělství náročná.
Tímto bychom chtěli panu předsedovi poděkovat, že
nám umožnil tuto exkurzi.
Třídní učitelé 7. a 8. tříd

10

Ve dnech 11.–14. května se žáci naší školy Tomáš Aron, Matěj Vágner
a Kristýna Kolářová zúčastnili tradiční akce pořádané pražským Sdružením Tereza – GLOBE GAMES 2017. Tato akce probíhá každý rok v jiném
městě. Letošní ročník se uskutečnil v Moravských Budějovicích. Žáci ze
všech koutů České republiky, Slovenska a letos i Belgie zde prezentovali
projekty související s životním prostředím v okolí jejich školy. Naši žáci
si připravili projekt Proměny stromů. Celý rok sledovali barevné proměny
listů javorů v našem arboretu a pořizovali fotodokumentaci. Zaznamenaná fenologická data dále zpracovávali a vyhodnocovali. Součástí akce byl
i bohatý doprovodný program zaměřený na poznávání přírody. Letošní hry
podpořilo americké velvyslanectví v čele s paní Chargé d’Affaires Kelly
Adams-Smith. Květnové GLOBE GAMES se vydařily a celý náš tým se
těší na příští ročník, který se uskuteční v nedalekém Humpolci.
-jp-

NÁVŠTĚVA FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD
NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

I v letošním školním roce pracovali žáci naší školy
v hnutí Na vlastních nohou. Činnost hnutí se zaměřila
na spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, konkrétně s fakultou aplikovaných věd, týmem výzkumného
centra NTIS – nové technologie pro informační společnost a Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň při výzkumu léčby Crohnovy choroby. Dětských pacientů, kteří onemocní touto závažnou nemocí, přibývá. Stonožka
významně přispěla k financování projektu, když předala
v prosinci 2016 částku 500 000 Kč na podporu léčby Crohnovy nemoci. Naše škola přispěla částkou 16 000 Kč,
kterou vybrala při velikonočním jarmarku. Zároveň hnutí Na vlastních nohou iniciovalo výtvarnou soutěž pod
názvem „Věda, která léčí“. Do soutěže se zapojili žáci
našeho osmého ročníku a práce Marcely Končelové, Petry Králíkové, Veroniky Kudrnové a Romany Malinové
získaly čestné uznání.
Na základě úspěšného zapojení našich žáků do výtvarné soutěže i finanční podpory projektu výzkumu Crohnovy nemoci pozval proděkan fakulty aplikovaných věd

doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. žáky k návštěvě fakulty.
18. května 2017 bylo 42 nejaktivnějších žáků druhého
stupně hosty Západočeské univerzity v Plzni. Žáci se hravou a interaktivní formou seznámili s laboratořemi a pracovišti výzkumného centra. Absolvovali hry ovládané
mozkovými vlnami, ukázky virtuální reality, vyzkoušeli
digitální pískoviště, 3D omalovánky, viděli laboratoř pro
přípravu nové generace inteligentních materiálů, ukázky
plazmatu, nástroje pro modelování a simulaci genetických sítí, pracovali s robotickými artisty.
Po inspirativním a dokonale připraveném programu
žáci strávili příjemné odpoledne v interaktivních expozicích Techmania Science Center v Plzni, kde měli možnost
poznat svět kolem nás prostřednictvím hry. Objevovali
přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky
nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.
Žáci i učitelé děkují doc. Ing. Pavlu Barochovi,
Ph.D. a všem organizátorům za pozvání, přípravu exkurze a čas, který našim žákům ochotně věnovali.
Jaroslava Příhodová, Petra Vágnerová
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STALO SE PŘED STO LETY A TAKÉ POZDĚJI…
Na stránkách Ledečského zpravodaje se čas od času
dočteme o válečných událostech, které se staly v průběhu
l. světové války a souvisí s naším krajem.
Jedním z mobilizovaných vojáků v americké uniformě
byl František Rosička, rodák z obce Vrbka, který odešel
v roce 1904 ve svých 18 letech za „velkou louži“ do USA
za prací. Byl nesmírně pracovitý a uchytí se v Chicagu,
kde je velká komunita Čechů. Zprvu pracuje jako posunovač na dráze, dělá pomocného dělníka v pekařství.
Noční práce mu však vůbec nesvědčí. Začne pracovat
jako řezník a u Čechů se cítí jako doma, ale poznává, že
se anglicky v české rodině nenaučí. Musí mezi Američany. Opouští krajany, ale ne cech řeznický. Ještě víc pracuje, je podnikavý a po několika letech si zřizuje vlastní
řeznictví. Našetřené peníze nestačí, bere si úvěr a zdá
se, že se stane úspěšným. Je přijímán do tohoto cechu:
Rosicka – bacher [bačr]. Rosička řezník je nápis na jeho
prvním automobilu, legendárním Fordu T. „Moc se mi
dařilo, zdraví sloužilo (což je v USA nadmíru důležité),
měl jsem dva pomocníky. Úvěr jsem splatil, jak jsem se
bance zavázal.“
Pak přišel rok 1917. To už byl v Novém světě 13 let.
V Evropě už tři roky zuřila válka. Rodiče psali, že bratr
Karel Rosička padl (jeho jméno je uvedeno na pomníku
padlým ve Vrbce). V tom roce František Rosička dostává
obsílku od státního departmentu Spojených států. Pane
Rosicko, USA vstupují do války a Vy máte dvě možnosti. Obléknout uniformu a jít bojovat na evropské bojiště
nebo to odmítnout, ale už nikdy nedostanete občanství.
Nikdy se nestanete občanem Spojených států amerických. „Vše jsem prodal, utržené peníze uložil. Oblékli
mě do uniformy a nalodili nás jak „herýnky“ (naložené
ryby v konzervě). Na lodi nebylo hnutí, a ten strašný hic.
Utekl jsem na palubu a usnul. Ten den jsem toho měl
dost. V noci přišla bouřka a ochladilo se. Bylo to příjemné a tak jsem spal dál. Najednou velká vlna, voda všude i na palubě. Zachytil jsem se zábradlí. Kvér byl pryč.
Slaná voda od hlavy až k patě. Přežil jsem to. Stejně jako
naše loď, plulo do Francie dalších deset lodí. Ne všechny
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dopluly. Z těch jedenácti lodí dvě to štěstí neměly. Německé miny se jim staly osudné.“
Tak rodině popisoval svou cestu na frontu. Měl také
štěstí, že přežil urputné boje na francouzské frontě.
„Jednou v noci byl šturm, Němci nás odstřelovali děly.
Koně padali. Útočte, postupujte, řval americký seržant.
Už jsem dál nemohl. Vysílením jsem usnul. Ráno kolem
mě padlí spolubojovníci, koně stejně tak. Moc raněných,
koňské povozy pokáceny. Všude nářek. Přežil jsem jako
několik mých druhů, zázrakem.“
Po třiceti letech strávených v USA přijíždějí do Čech
natrvalo, ožení se. Zakupuje pole a nechá si postavit
ve Vrbce na samotě na svou dobu krásnou vilku a sedlačí.
Byl vždycky pracovitý. Po částečném uvolnění poměrů
na konci 50. let je František Rosička čilým penzistou. Už
může volně cestovat, je pro komunisty „valutový cizinec“, přínosce tolik potřebných deviz. Manželka Marie
nazve jeho touhu být v Čechách a zase třebas jen na dva
měsíce v Americe: „náš děda má boty z toulavého telete“.
Ačkoliv je silný kuřák, zdraví mu dobře slouží, užívá si na české poměry velmi dobré penze. Po 21. srpnu 1968 po násilné invazi sovětských vojsk je nucen
ve svých 82 letech si „zajet“ každý měsíc pro penzi
do Vídně. Americké vládě přijde nemístné posílat dolary do okupované země. A tak ráno jeho zeť Josef nastartuje „Opla“ a jede se.
Ještě jeden příběh se váže k jeho jménu a je spojený
právě s těmito vídeňskými výlety. František opomene,
že v den Všech svatých 1. listopadu je rakouským státním svátkem a pouští se do Vídně právě v tento den.
Rakouské banky jsou ale zavřeny. Co dělat? Zeť radí
vrátit se, a na druhý den podnikat cestu znovu. František
Rosička z vídeňské telefonní budky zvedá sluchátko
a vytáčí americkou ambasádu. Krátce anglicky vysvětlí
svou situaci a končí lakonicky goodbye – na shledanou.
Posadí se na schody rakouské banky a v klidu kouří svůj
čibuk. Zeť nechápe, co to má znamenat. Ptá se dědy, co
bude dál. „Buď v klidu“ praví tchán. Po nějaké době
přijíždí Lincoln – křižník silnic, obrovská limuzína

s třepající se americkou vlajkou. Americký konzul zasalutuje Františku Rosičkovi, podává ruku a omlouvá
se, že tu bankovní úřednici opravdu nemohl rychleji sehnat. Zarachotí roleta, paní otevírá trezor a vysází penzi před Františka. Pak jenom poděkování a přání pana
konzula k šťastnému návratu do Čech. Zároveň ujišťuje,
že bude intervenovat do Spojených států, aby americká
vláda rozhodnutí neposílat penzi do Čech zrušila, když
jde mimo jiné o amerického legionáře z 1. světové války, který se podílel na porážce vilémovského Německa
a pomohl tak Spojeným státům i vzniku nového státu

Československého. A tak se
také stalo. Další měsíc se
do Vídně už nemusí.
FOTO František Rosička
v podzimu života, František
Rosička na jaře 1969 velmi
chřadne a v dubnu téhož
roku umírá. Svůj česko-americký sen sní na sačanském hřbitůvku.
Slávek Poborský, vnuk Františka Rosičky

Vilémovický tis červený (Taxus baccata)
Východně od města Ledeč nad Sázavou, v Kraji Vysočina, okrese Havlíčkův Brod leží menší obec Vilémovice. Velkou turistickou atrakcí je v parku stojící mohutný
strom, tis červený. Mohlo to být snad někdy na počátku
našeho letopočtu, kdy do Čech přicházely germánské
kmeny Markomanů. V hustě zarostlém pralese, blízko
tekoucí vody (až později nazvané řekou Sázavou) se usadilo do kamenité země semínko, tehdy zde dosti rozšířeného stromu tisu červeného. Semínko se mělo k životu
a brzy z něho byl statný stromek. Když kolem roku 1120
přišli do těchto končin kolonizovat mniši benediktini
z Vilémovského kláštera, vykáceli řady stromů, ale tento
tis zde ponechali. Kolem něj založili osadu a později ji
nazvali Vilímovice. Strom se rozrůstal do nevídané síly.
Ve středověku byl symbolem smutku a smrti. Jako takový ho jako čarodějnou rostlinu opředli lidé mnoha bájemi
a věřili v jeho kouzlo. Usnout pod jeho korunou a nadýchat se výparů prý znamenalo jistou smrt. Celý strom je
totiž jedovatý, protože obsahuje směs taxinu a jiných jedovatých látek. Nejedovatý je na stromě pouze jeho plod,
červený míšek. Ten pojídá mnoho ptáků, protože chutná nasládle. Svým trusem pak rozšiřují semena stromů
na velké vzdálenosti. Jen málo z nich se ale ujme. Otrava
je možná požitím jehliček nebo kůry. Má velmi rychlý
průběh, který může skončit i smrtí. Jako projevy se uvádí
bolesti žaludku, zvracení, průjem, křeče a celková slabost končící bezvědomím a nakonec i smrtí. Je nezbytné
ihned po náhodném požití vyhledat lékařskou pomoc.
Otrava byla pozorována také u koní, skotu, králíků
a domácí drůbeže. V odborných pramenech je uváděn
i případ, kdy se mladí koně při okusování nových výhonků na místě skáceli a v křečích uhynuli. Jedním z případů
u zdejšího tisu je, že ze sousedního stavení odběhla koza
a chvíli se pásla v zámeckém parku. Potom objevila tento
strom a větve, které byly nízko nad zemí, počala okusovat. Navečer, když hospodyně kozu postrádala, po delším hledání ji našla v koutě zámecké zahrady pod tisem,
bez sebemenších známek života.
Zdejší tis červený roste v zahradě barokního zámečku,
jehož stavba započala roku 1743. Stáří stromu odhadují
botanici na 1500 až 2000 let. Řadí se proto mezi nejstarší
stromy nejen v České republice, ale i ve střední Evropě.
Tak jako všude jinde památné stromy ovlivňují charakter
místa, v němž se nachází, tak i u nás se podílí tento unikátní strom na vzniku naší obce. Pradávná historie naše-

ho tisu a obce
je
založena
na osídlování
zdejší krajiny
a proto jeho
místo také není
náhoda. Veškeří majitelé tehdejšího panství
po staletí, tak
jak se střídali,
o strom pečovali a nejinak
tomu i dnes.
Obec a tis jsou
neoddělitelnou
součástí zdejší
historie, včetně současnosti.
Je naším klenotem a svou existencí a stářím je pro Vilémovice tento unikátní strom „symbolem věčnosti“.
Strom je chráněný státem a chloubou zdejší obce. Každoročně se na něj přijde podívat mnoho návštěvníků od nás
i ze zahraničí.
V letošním roce v anketě „Strom roku 2017“ postoupil
náš tis do finále této ankety.
Pomocí DMS zprávy jej můžete podpořit přímo z mobilního telefonu. Stačí odeslat DMS STROM11 60
na číslo 87 777. Cena DMS je 60 Kč. Z toho 59 Kč půjde
na výsadbu a ochranu stromů v místě, kde finalista roste.
DMS můžete posílat až do 15. září 2017. Je to rychlé
a jednoduché řešení (potřebujete pouze mobilní telefon).
Jedna osoba může poslat DMS víckrát. Za každou DMS
přibudou stromu 2 hlasy. Zapojit větší množství lidí
do hlasování umožňují i hlasovací archy, kde svůj hlas
potvrdíte svým podpisem. Archy poskytuje OÚ Vilémovice, hospoda U Čerta, Informační centrum Světlá a Ledeč nad Sázavou.
Buďme patrioty a všichni společně prosím hlasujme v anketě Strom roku 2017 pro vilémovický tis červený pod číslem 11.
Již předem mnohokráte děkujeme za vaše hlasy. Podrobná pravidle této ankety jsou popsána na: www.stromroku.cz
starosta obce Václav Vacek
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DLOUHÁ CESTA Začátek cesty lidského rodu
je zahalený v mlze dávnověku. O nadějích a životě
prvních lidí nevíme nic. Zřejmé je jediné: od samého
počátku člověka provází víra. S rozvojem společenství se víra prohlubuje. V mnoha směrech moderní
Řím staví na toleranci mnohých vyznání. Je to víra,
která člověku nestanoví velká omezení, neproniká
do běžného života. S tím přicházejí až křesťané. Hlásají bratrství lidí a prosazují ve svém životě pravidla,
na kterých vyrostlo i dnešní zákonodárství moderních
zemí. Po krizi a úpadku starých říší formují křesťané Evropu, dávají jí jednotnou myšlenku, vytvářejí
prostor, který odolá tlaku zvenčí a zabrání úpadku,
porobě a rozpadu. Jistěže je víra mnohokrát zneužita,
v jejím jménu se dějí i strašné věci, ale vždycky zde
zůstává i zdravé jádro, které přináší pokrok. Vždyť
křesťané přinesli vzdělanost, milosrdenství, cílenou
péči o duši. Hodnoty, ke kterým se hlásíme i dnes.
Jsme součástí tohoto příběhu, a jak se dnes ukazuje,
popření našich kořenů přinese hodnoty jiné. Třeba ty,
kterých se tak děsíme při sledování zpráv.     

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
6. 8. Horní Paseky – U studánky v 11.00 poutní
mše svatá
Jednodenní prázdninové akce pro děti (výlet,
sport, tvořivá dílnička, kola….) a podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
25. 7. Sv. Jakuba, apoštola (Ježíšův učedník, popraven kvůli své víře. Dle tradice je pohřben
v Santiagu de Compostella. Od středověku se
pořádají k jeho hrobu poutě)
27. 7. Sv. Gorazda (pocházel z Moravy, byl přímým
následovníkem věrozvěstů)
4. 8. Sv. Jana Maria Vianneye (prostý člověk, který se stal knězem, obětavě sloužil druhým.
Dnes je dáván za vzor kvůli své obětavosti
a odhodlání pracovat pro druhé)
Za Římskokatolickou farnost –
děkanství napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

BITVA O NOTORBURG
Kladivo na čarodějnice
22. 7. 2017 od 13.00 hodin
na louce pod Sechovem u Ledče nad Sázavou

VELKOLEPÁ BITVA * lidová řemesla * ukázka STŘEDOVĚKÉHO MUČENÍ dobové
tržiště * krčmy a občerstvení * NOVUS ORIGO ohnivá šou * lanolez mezi stromy
* kouzelník CAVE-hadí muž * šermířský turnaj ukázka dravců STANICE PAVLOV *
HISTORICKÝ KOLOTOČ * FAKIR SHOW * DĚTSKÁ BITVA, do které se můžou vaše
děti zapojit * pyrotechnické efekty DRACO ARDENS * soutěže pro děti i dospělé o ceny
* SDH KOZLOV – vodní osvěžení pro diváky a mnoho dalšího …
Moderuje P. Soukup a T. Doležal
Večer vystoupí kapely
NAŠROT – RV4 – COLME POROA – NOVOVESKA – PRIMITIV PLEBS,
AGGRRESSIVE TYRANTS.
Vstupné: dospělí 130 Kč, děti 40 Kč (do 111 cm – zdarma)
Koná se za každého počasí. Těšíme se na vás!
www.notorixdenatur.info
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VÍT S PETREM SE NEDOMLUVILI
Svatý Vít, patron zahrádeckého kostela a tedy i zdejší
pouti, vše dodržel. Začaly nejdelší dny v roce, poutníci
byli sezváni, jen to letní počasí citelně chybělo. Svatý
Petr to nějak popletl a k oslavě letního slunovratu poslal pěkně chladné počasí. Studený vítr nabíral rychlost
na hladině Želivky a vší silou zalézal pod bundy a svetry
přítomných.
Ani nepřízeň počasí však nepoškodila milou atmosféru
zahrádecké pouti. Opět po roce se tu sešli přátelé, aby
si srdečně stiskli ruce nebo se objali. V hloučcích přátel
bylo často slyšet: Hele, támhle býval… a kde je Máňa
s Jardou? Vzpomínky tu prostě zůstávají i po desítkách
let. Slavnostní chvíle podtrhla slova ThDr. Bárty na mši

svaté i dechovka Lesanka (sukénka zpěvačky měla s větrem také problémy), jejíž repertoár zahrnul oblíbené české i moravské písničky.
A tak jediná zůstala smutná socha P. Toufara v zákristii
kostela. Její autor, věhlasný sochař Olbram Zoubek, totiž právě na svátek patrona zdejšího kostela letos zemřel.
Jeho životní pouť se vešla hnedle do 91 let.
Poutníci si popřáli zdraví, dobrou pohodu a rozešli se.
V jejich myslích ale jistě zůstává nostalgie vzpomínek
i kouzlo místa u zahrádeckého kostelíka. Za rok přijdou
určitě zas, i kdyby to ti nebeští patroni s počasím pokazili
ještě víc.
ok

V KNIHOVNĚ SE DVEŘE NETRHNOU
Od začátku letošního roku proběhlo v knihovně 34 akcí
pro veřejnost. Z toho 19 besed pro žáky základních škol,
osm představení pro žáky mateřských škol a čtyři zábavné programy pro děti z družiny. Dále knihovnu navštívilo
Mateřské centrum Ledňáček, proběhla spací noc se Čtyřlístkem a pestrost akcí doplnil kurz šití pro začátečníky.
Ne všichni zúčastnění byli Ledečáci, ale knihovnu navštívily i děti ze škol a školek z Kožlí, Hněvkovic, Zbýšova a Prahy.
Pro mateřské školky jsme připravili loutkové divadlo
s názvem Jak Hurvínek zachraňoval Šmoulinku. V rámci
představení děti plnily úkoly, zpívaly a pomáhaly popletenému Hurvínkovi.
Pro prvňáčky bylo připraveno čtení, vyprávění, doplňovačky, rébusy a kvízy. Na závěr byly za zvuků fanfár
děti za svoje schopnosti pasovány na čtenáře.

Žáci druhých až pátých tříd se při besedách
seznámili s knižními
novinkami. Nárůst nově
přihlášených čtenářů byl
nejlepším důkazem toho,
že je nové knihy zaujaly.
Děti z družiny přišly
do knihovny odpoledne
a byly také pozornými
posluchači.
Všem dětem i dospělým přejeme krásné léto a příjemný odpočinek. Pokud se
rozhodnete trávit volné chvíle s pěknou knihou, můžete
si vybrat v naší knihovně!
knihovnice
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ABSOLUTORIA STUDENTŮ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY UČEBNÍCH
OBORŮ
Absolutoria studentů vyšší odborné školy vzdělávacího programu Ekonomika a management
podniku studijní skupiny 3.VE se zaměřením
na ekonomiku se konala 1. června 2017. Po tříletém studiu studenti přistoupili k absolutoriu, kde
obhajovali své absolventské práce, splnili zkoušku z cizího jazyka a zkoušku z odborných ekonomických předmětů. Letošní ročník byl výjimečný
tím, že studenti třetího ročníku po absolvování
povinné půlroční praxe ve firmách dostali ihned
nabídky práce, a tak poslední období školního
roku studovali dle individuálních studijních plánů. Tento způsob studia „při zaměstnání“ byl pro
studenty náročnější, ale všichni úspěšně ukončili
ročník a složili absolutorium. V pátek 16. června
2017 byly na Městském úřadu v Ledči nad Sázavou slavnostně předány diplomy absolventům
VOŠ s právem užívat titul DiS. – diplomovaný
specialista.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Ve čtvrtek 15. června 2017 se konaly na střední
odborné škole ústní závěrečné zkoušky v učebním
oboru Strojní mechanik třídy 3.SM a oboru Nástrojař třídy 3.NS. Po tříletém studiu žáci přistoupili
k závěrečné zkoušce, která se skládala z písemné
zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky.   U závěrečných zkoušek byli
všichni žáci úspěšní. Zkoušky se skládají ve „státní“
formě dle jednotného zadání. Ústních závěrečných
zkoušek se jako každoročně zúčastnili i odborníci
z praxe (výrobní ředitel Kovofiniš, s. r. o. Ledeč nad
Sázavou, generální ředitel Wikov Sázavan, s. r. o.
Zruč nad Sázavou). V pátek 16. června 2017 byly
na MěÚ v Ledči nad Sázavou slavnostně předány
výuční listy absolventům učebního oboru strojní
mechanik a nástrojař.
Touto cestou děkuji svým kolegům za výbornou
přípravu žáků a studentů ke zkouškám a firmám Kovofiniš, s. r. o. Ledeč nad Sázavou a Wikov Sázavan,
s. r. o. Zruč nad Sázavou děkuji za dlouhodobou
spolupráci a podporu naší školy.
Všem absolventům přejeme hodně dalších studijních, pracovních i soukromých úspěchů a děkujeme
zástupcům města Ledeč nad Sázavou za umožnění
předávat maturitní vysvědčení, výuční listy a diplomy v obřadní síni MěÚ.    
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

KURZ PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ
NA LEDEČSKÉ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE
V sobotu 17. června 2017 skončil na střední odborné škole kurz pro dospělé Programování CNC
strojů, ve kterém měli účastníci možnost naučit se
základy programování v řídicím systému Heidenhain iTNC 530. Kurz v rozsahu 35 hodin probíhal
v sobotu od 8. dubna 2017 pod vedením lektora Michala Blažejovského. Kurz úspěšně ukončilo sedm
absolventů, kteří převzali na závěr kurzu Osvědčení o absolvování. Přejeme všem absolventům,
aby získané vědomosti a dovednosti z oblasti programování dále rozvíjeli a využili při praktických
činnostech přímo ve firmách. V průběhu kurzu vzešel od účastníků podnět k pokračování této výuky.
V případě zájmu se pokračování kurzu bude konat
v podzimních termínech. Zájemci o pokračovací
kurz programování CNC strojů II. mají možnost se
přihlásit telefonicky na 731 612 319 nebo e-mailem
rydlovav@gvi.cz.
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UŽ ZNÁME NOVÉHO KRÁLE
A KRÁLOVNU MAJÁLESU 2017

V pátek 26. května 2017 skončila volba krále a královny Majálesu 2017. V letošním roce naše škola,  
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou, navázala na loňskou tradici a uspořádala druhý ročník Majálesu 26. května.
Celý večer moderovala studentka gymnázia Míša
Bělská. V průběhu večera vystoupili studenti nebo
absolventi naší školy – skupina Koczkopes a R.U.M.
Pořadatelé připravili pro návštěvníky dvě překvapení.
První překvapení přišlo hned v úvodu večera – hudební skupina ze ZUŠ v Ledči nad Sázavou, ve které hrají
naše studentky a budoucí studenti primy. Druhým překvapením bylo hudební vystoupení dnes již absolventa naší školy oboru informační technologie Michala
Kubíka.
Všichni netrpělivě čekali na vyhlášení a dekorování
krále a královny Majálesu. Studenti si mohli nominovat za jednotlivé třídy kandidáty na zmíněné tituly
krále a královny a vlastní hlasování probíhalo na facebooku. Královnou Majálesu 2017 se stala Viktorie
Březinová s celkovým počtem 519 liků, na druhém

místě se umístila Nikola Kozáková a na třetím místě Karolína Sechovcová. Králem Majálesu 2017 byl
zvolen Filip Bělohradský s celkovým počtem 246 liků,
na druhém místě se umístil Lukáš Machálek a na třetím místě Jan Němec.
Poděkování patří pořadatelům, kteří se v průběhu večera starali o pořádek na celé akci, občerstvení a o technické zázemí celého Majálesu, a pořadatelům, kteří v sobotu obstarali úklid prostor po této
akci. Děkujeme také sponzorům akce, především
Městu Ledeč nad Sázavou, pí Věře Kunáškové, Dárky Ledeč nad Sázavou, pí Jitce Krumlové Květinka U Jitky, Ledeč nad Sázavou, pí Marii Marečkové, Ovoce zelenina Ledeč nad Sázavou, restauraci
a penzionu U Řeky Ledeč nad Sázavou, Citus, s. r. o.
Litoměřice a firmě AK Plast Ledeč nad Sázavou.
Za pomoc při stavění pódia a sezení děkujeme studentům střední odborné školy.
Druhý ročník Majálesu se vydařil a budeme se těšit
na pokračování v příštích letech.
Ing. Vlasta Rýdlová

NEHÁZEJ TO DO KOŠE
První červnová sobota v H. Brodě patřila basketbalu.
Na hřišti ZŠ Wolkerova se uskutečnil III. ročník benefiční akce nazvané „Naházej to do koše“.
TJ Jiskra H. Brod ve spolupráci s Potravinovou bankou
Vysočina, za podpory České unie sportu a projektu sportuj s námi, zorganizovala čtyřhodinovou basketbalovou
benefici. Program začal úderem deváté hodiny, proběhla
registrace týmů a odevzdání startovného v podobě trvanlivých potravin.
Poté se už dostal ke slovu míč a basketbalové koše –
k vidění byl basketbal 3 na 3 i 1 na 1. Nechyběly také dovednostní disciplíny. Vzácným hostem byl hráč Kooperativa liga BK Jip Pardubice a reprezentant ČR, David
Škranc, který se zájemcům podepsal a vyfotil se s nimi.
Sportovní dopoledne vyvrcholilo ve 13 hodin, kdy přišel

na řadu slavnostní
ceremoniál. Předání ocenění v podobě
medailí a sošek se
ujal brodský starosta Jan Tecl. „Letošní ročník Naházej
to do koše přivítal
zhruba 80 účastníků.
Potravinová banka
Vysočina, z.s., rozdělí 60 kg potravin“.
Doplnil Václav Beránek, pracovník PBV.

Václav Beránek, DiS., PR
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TANEČNÍ AKADEMIE SVČ LEDEČ
Již pátým rokem taneční kroužky SVČ Ledeč
ukončují školní rok taneční akademií. Letošní akademie se konala 9. června 2017. Připravena byla
dvě představení v sále ledečského gymnázia. Obě
představení byla do posledního místečka obsazená.
Svoje vystoupení předvedly skupiny Baby Dance
a Smile Dance pod vedením Anety Šťastné, dále
pak skupiny Sweet Diamond, Mini Diamond, Magic Diamond, Lady Diamond a Leader Diamond
pod vedením Ivany Machové a Ziny Smolarové.
Jmenované skupiny představily svoje choreografie,
na kterých v tomto školním roce pracovaly a zúčastňovaly se s nimi různých tanečních soutěží, kde sbíraly jednu medaili za druhou. Mezi největší úspěch
skupin Baby Dance patří 1. a 2. místo na Ledečském
tanečním poháru a 2. a 3. místo na Havlíčkobrodském střevíčku. Také skupina Smile Dance začala
sbírat úspěchy na tanečních soutěžích. Největším
úspěchem bylo 2. místo na taneční soutěži v Havlíčkově Brodě. Skupina Sweet Diamond se umístila
na Přibyslavském pantoflíčku na krásném 3. místě,
z Čáslavského čtyřlístku si přivezla pohár za místo druhé a na domácí půdě na Ledečském tanečním
poháru vybojovala také 2. místo. Skupina Mini Diamond získala hned dvě stříbrné medaile, a to na Přibyslavském pantoflíčku a na Ledečském tanečním
poháru. Z Havlíčkobrodského střevíčku si přivezla
bronz. Také skupina Magic Diamond se neztratila.
Na Přibyslavském pantoflíčku získala krásné 2. místo. Na Čáslavském čtyřlístku jim přední příčky utekly pouze o pár bodů a tak skončila na 4. místě. Tanečníci však získali ocenění Sympaťák celé věkové
kategorie. Na soutěži Poupata v Heřmanově Městci,
díky bezchybnému výkonu, však velké konkurenci,
skupina vybojovala 3. místo. Taneční skupina Lady
Diamond navštívila soutěž v Přibyslavi, kde hned
na úvod sezóny tanečnice oslnily a přivezly pohár
za 1. místo. Získaly také ocenění za 3. místo v Ledči
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nad Sázavou.
Na
soutěži
v Havlíčkově
Brodě zaujaly
porotu natolik,
že si přivezly
pohár za krásné 2. místo.
Celá
taneční
sezóna se také
vydařila taneční skupině Leader Diamond.
Na domácí půdě
letos získala krásné 2. místo, v Heřmanově Městci
vybojovala místo 3. a soutěž v Havlíčkově Brodě
byla už jen třešnička na dortu. Ve věkové kategorii
Oldies byla jedinou skupinou, tudíž po sloučení kategorií soutěžila s mladými, ambiciózními a fyzicky
zdatnými slečnami, jejichž výkony je přesvědčily,
že není šance na výhru. Tanečnice si však tanec neskutečně užily a porota nejenže s úsměvem od ucha
k uchu a sledování vystoupení ve stoje, s úžasem
této skupině nadělila první místo. Na taneční akademii také svoje vystoupení divákům předvedli
naši malí kendisté. A věřte, že se bylo na co dívat.
Cvičenci pod vedením Miroslava Vondry předvedli
základní techniky. Jako každým rokem závěr celého odpoledne patřil skupině Safeja pod vedení Evy
Křenkové. Skupina předvedla svůj orientální tanec.
I v tomto roce se taneční akademie vydařila a nezbývá než se vrhnout do příprav nového školního
roku. Pro pracovníky SVČ Ledeč a trenéry bylo
velkým potěšením mezi diváky přivítat představitele Města Ledeč nad Sázavou, stejně tak ředitele
a jejich zástupce z ledečských škol.
Za pracovníky SVČ Ledeč
Mgr. Bc. Ivana Svobodová

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI
Dne 4. června 2017 SVČ Ledeč uspořádalo pro malé
i velké Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi na ledečském hradě. Letos nám vyšlo počasí a ani mírný deštík nikoho neodradil. Nabídka byla pestrá, od tradičních
soutěží pro děti, přes rodinnou soutěž s naší letošní novinkou ,,Nerfky‘‘. Nechyběla ani výtvarná dílnička, jelikož se celé odpoledne neslo v námořnickém stylu, děti
si skládaly lodičky. Malování na obličej paní Zdeničky
je už naší tradicí. Děti dostávaly u vstupu soutěžní kartu
a za splněné úkoly dostaly pamětní list, pitíčko, lízátko,
pribináček a několik dárečků. Celé odpoledne moderovala Katka Sedláčková, která s námi spolupracuje již
druhým rokem. Program zpestřilo vystoupení tanečních

kroužků SVČ pod vedením Anety Šťastné – Baby I.,
Baby II. a Smile dance. Na závěr celého odpoledne bylo
vystoupení skupiny ,,Nešišlej‘‘ s interaktivním programem pro děti.
Akce se zúčastnilo na 450 lidí, a tak jsme si mohli
užít hezké odpoledne plné soutěží, sladkostí a atrakcí.
Po vyhodnocení rodinné soutěže vyhrála rodina Hořejšova (viz foto), které gratulujeme. Děkujeme lidičkám, kteří nám pomohli s realizací akce, a všem sponzorům – firma PCT s.r.o., GALATEK a.s., SCHAFER
– SUDEX s.r.o., PRIBINA Přibyslav a ČPZP. Těšíme
se zase za rok!
M. Mainerová – pedagog volného času

AŤ JE TU JEŠTĚ MINIMÁLNĚ PATNÁCT KRÁT
PATNÁCT LET, PŘÁLI GRATULANTI PETRKLÍČI
Prosluněný pátek 9. června patřil v Ledči nad Sázavou
Centru sociálních služeb Petrklíč při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, které slavilo již patnáct let svého působení.
Hned dopoledne se na zahradě stacionáře sešel hojný počet gratulantů, mezi nimiž byl i náměstek hejtmana Kraje
Vysočina Mgr. Pavel Franěk, který laskavě převzal nad
oslavami záštitu, starosta Ledče nad Sázavou Ing. Zdeněk Tůma a v neposlední řadě i vedoucí krajského oddělení sociálních služeb Mgr. Jiří Bína.
Zmínění hosté spolu s ředitelkou Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Annou Blažkovou a vedoucí Petrklíče
Bc. Terezií Veletovou na úvod symbolicky zasadili strom,
který půlkulaté narozeniny bude u stacionáře připomínat.
„Ať tu Petrklíč je ještě minimálně patnáct krát patnáct
let,“ pronesla při přípitku s úsměvem na rtech ředitelka
Anna Blažková. Petrklíči ve svém proslovu popřál i Pavel Franěk a Zdeněk Tůma.
Po slavnostním zahájení následoval bohatý program
na terase stacionáře, který se vstřícností zajistili vynikající
hudebníci z ledečské základní umělecké školy a šikovní
tanečníci z ledečského střediska volného času. Fantastickou třešničku na dortu nadělili stacionáři samotní uživatelé, kteří si pod vedením pracovníků připravili vystoupení
s názvem Roční období. Návštěvníci ani nedutali a s obdivem pozorovali, jak báječně jsou vystupující sehraní.
Součástí narozeninového dne byla také komentovaná prohlídka zázemí včetně prodejní výstavy výrobků. „Moc děkujeme všem, jež nás během našeho patnáctiletého působení

jakkoliv podporovali. Díky patří našim zaměstnancům, uživatelům za jejich vystoupení, hudebníkům i tanečníkům,
hostům a prostě všem, kteří se na organizaci a průběhu dnešního dne podíleli,“ uzavřela Terezie Veletová.
Text a foto OCH HB/Aneta Slavíková
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DRUHÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE VEŠLO
JEŠTĚ DO POLOLETÍ
V obřadní síni městského úřadu se v sobotu 17.
června 2017 konalo v letošním roce v pořadí čtvrté vítání nových občánků. Celkem bylo přivítáno
5 chlapců a 3 děvčátka – Sára Nováková, Lukáš
Polák, Klára Nácovská, Andrej Švábenický, Václav Veselka, Sofie Kručanicová, Václav Buryánek

a Marek Zeman. S kulturním programem vystoupily
děti z Mateřské školy 28. října. Pokud mají rodiče
nově narozených občánků města Ledeč nad Sázavou zájem zúčastnit se slavnosti „Vítání občánků“,
je možné se přihlásit na matrice městského úřadu –
pí Smítková, tel. 569729554.

DĚTSKÝ DEN V KOVÁRNĚ
Dne 2. června 2017 jsme s dětmi oslavili Den
dětí v kavárně „Kovárna“, která patří rodině
Machálkových. Na děti čekala skákací žirafa
a sladké pohoštění s palačinkou. Domů děti

PRODÁM
byt 3+1 (75 m2) v Ledči n. S., na sídlišti Stínadla. Možnost garáže a zahrádky. Bližší informace na telefonu: 728 720 523.

INTERNET
až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

za

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM A RYCHLÁ PODPORA
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dostaly ještě malý dárek. Moc děkujeme za krásné
dopoledne.
Děti a učitelky z Mateřské školy 28. října
Ledeč nad Sázavou
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JE ŽEBRÁNÍ KLIENTŮ DOMOVA HÁJ
V LEDČI N. S. TAK VELKÝ PROBLÉM?
Zdravím
čtenáře Ledečského
zpravodaje. Pracuji v Domově Háj
na pozici sociální
pracovnice. Chtěla bych se vyjádřit
k tématu žebrání. Toto téma se velmi rychle rozšiřuje.
Své zamyšlení začnu japonským citátem.
„Ctností žebráka je to, že není zlodějem,“ tvrdí jedno
staré japonské přísloví.1 Žebrákem je ten, který se spoléhá na dary od druhých lidí, aniž by jim za to dával něco
jiného. Žebrání samo vyžaduje spoustu úsilí, protože
není jednoduché oslovit druhé s žádostí o peníze.2
V Ledči jde pouze o jednoho až dva klienty Domova
Háj, kteří žebrají a obtěžují tak své okolí. Je to opravdu
takový problém? Napadá mne otázka, jak je možné, že
celé město si neporadí s jedním člověkem.
Jsou města, kde se potýkají s mnohem větším počtem
žebrajících lidí. A přesto s tím nemají takové potíže. Lidé
ve větších městech se pravděpodobně naučili rozhodovat
se sami za sebe. Všichni máme volbu, jestli dáme nebo
nedáme nějakou část ze svého rozpočtu někomu jinému.
Každý člověk je zodpovědný sám za sebe a svá rozhodnutí. A to i v tomto ohledu.
Klienti z Domova Háj si svůj osud nevybrali, spousta
z těch, kteří si to uvědomují, by chtěla být jinde. Jsou to
lidé, kteří jsou mentálně postižení. Ani toto si nevybrali
a musí s tím žít. My „ostatní“ máme výhodu, že žádné
takové postižení nemáme. Můžeme bydlet ve svých domovech a se svou rodinou. Tito lidé nemají svoje blízké
u sebe. A to z různých důvodů. Jejich život bývá složitý už od útlého dětství. Jako děti si pravděpodobně užili
spoustu trápení, nelásky, odmítnutí… V dnešní době je
situace již trochu lepší, ale stále máme pocit, že by tito
lidé měli fungovat stejně jako my („zdraví lidé bez hendikepů“). Nemůžou to mít úplně stejně, protože jejich
1
2

mozek funguje jinak. A tedy i přemýšlí jinak, a to se sníženou kapacitou.
Nelze zabránit tomu, aby se klienti pohybovali volně, ve městě a ve svém okolí.…. Nejsou to malé děti
a nemůžeme je hlídat na každém kroku, vychovávat.
My jsme zde od toho, abychom unesli přiměřenou míru
rizika a tyto lidi podporovali v samostatnosti. Bohužel
v souvislosti s tím nelze zabránit všem negativním jevům. Doba, kdy se používal přístup zákazů a příkazů, je
doufám pryč. Mříže již na oknech nejsou, tak nevidím
důvod, proč by měli být zavření.
Myslím si, že by bylo velmi dobré se na situaci žebrání podívat z více úhlů a nenechat se strhnout několika
názory. Chápu, že není příjemné někoho odmítat. Tito
lidé umí být velmi neodbytní a můžeme mít pocit, že jim
musíme něco dát. Někdy můžeme zažívat pocit nejistoty a strachu. Pokud nastane situace, která je pro nás již
ohrožující, můžeme zavolat policii. Má nás chránit, tak
proč nezavoláme? Není to tedy spíš o nás? O tom, že
nechceme zbytečně vyvolávat rozruch a „zvládneme“ to
sami?
Mám pocit, že nikdo z nás by nechtěl být v podobné situaci. Klienti Domova Háj sice netrpí hladem, mají kde
bydlet a co jíst, zbývají jim finanční prostředky na další
drobné výdaje. Přesto chodí žebrat!!! Ostatní závislosti,
které klienti mají, je nutí do žebrání. Bývá to závislost
na nikotinu, automatech.  Závislost je již nemoc, která se
má léčit. Tedy jedno podmiňuje druhé. Není jednoduché
s tím něco udělat. Pracovat se závislostí, je náročné i pro
zdravé lidi, protože je těžké si nemoc přiznat. K rozhodnutí rozloučit se se závislostí musí klienti dojít sami. My jako
sociální pracovníci jsme zde od toho, abychom je v tomto
rozhodnutí podporovali a pomohli jim najít cestu.
Závěrem se rozloučím s přáním, abychom byli více
schopni otevřít svá srdce s přijetím všech odlišností, které nás v životě potkávají.
Monika Slavíková, sociální pracovnice Domov Háj

Dostupné na: http://www.wikihow.cz/jak žebrat
Tamtéž.

VÝSTAVA KERAMICKÝCH
KROUŽKŮ SVČ LEDEČ
Na ledečském hradě od 27. 6. do 1. 9. 2017 bude výstava věnována prezentaci vlastní tvorby dětí
a žáků ve věku 5 až 15 let, kteří navštěvovali keramický kroužek ve školním roce 2016–2017. Těšíme
se na vaši návštěvu.
Marcela Mainerová, vedoucí kroužku keramiky
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DVACÁTÉ VÝROČÍ PAMÁTNÍKU
JAROSLAVA FOGLARA

Již řadu let se u nás, v Ledči nad Sázavou, opakuje
setkání vždy třetí sobotu v červnu, kdy si společně připomínáme legendárního spisovatele, autora
řady knih pro mládež, kterému příslušela skautská
přezdívka „Jestřáb“. Knih a povídek, které si ale
rádi a znovu vezmou do ruky nejen mladí čtenáři,
ale také příslušníci starší generace, kteří neztrácejí
vzpomínky na hrdiny svého mládí a rádi se k nim
navracejí alespoň na malou chvilku oddechu. Připomene jim to spisovatele Jaroslava Foglara a rádi
vzpomínají.
Sluneční zátoka je jedním z míst, kde se konalo
jeho šestnáct táborů, z nichž každý měl své jméno,

a právě ten čtvrtý, v roce 1931, dostal jméno „Tábor
ve Sluneční zátoce“. Předcházely Tábor v Zátoce
Neznáma, Svazu třinácti a Tábor Zelené příšery.
Ale ta tam řádí dodnes a viděli jsme ji při loňském
i letošním setkání. Řada z nich se konala v utajení,
v době zákazu skautingu po zásahu německých složek moci v období druhé světové války. To se ale
pak opakovalo v roce 1950 a znovu 1970. V dnešní době je také Sluneční známá jako „Říp českých
skautů“ na odehrávajících se zde táborech i příbězích zde zachycených, které se zde více či méně
udály, dalo vzniknout i Foglarově nejznámější i nejúspěšnější knížce „Hoši od Bobří řeky“, tady vznikala i myšlenka úspěšného seriálu „Rychlé Šípy“.
A zde se také nalézají místa známá z dalších jeho
některých knih: „Rodrigova skála“, „rejžák“, ‚Fernandezův hrob“...
Připomínka každoročního červnového setkání
souvisí letos se sto desátým výročím narození Jaroslava Foglara a význačně přispívá k propagaci
Ledče nad Sázavou již hezkou řádku let i jako cíl
objevných návštěv města a jeho okolí, k poznávání
i obdivu krás Středního Posázaví. K pamětihodnostem jíž nedílně patří i památník Jaroslava Foglara,
k jehaož odhalení došlo 5. 7. 1997.
O organizaci a propagaci celé akce se již řadu let
stará Sdružení přátel Jaroslava Foglara, táborníci, občas i doprovod s informací někteří zástupci ledečského klubu Oldskautů. Přístup umožňuje turistické značení, úprava komunikace a také shovívavý souhlas
majitelů pozemku i uživatelů přilehlého rekreačního
zařízeni stejného jména, jako má samotná Sluneční
zátoka. Oldskauti Ledeč, Sonny; foto: Jaroslav Pešek
P.S. „Nechoď ke starým pramenům pouze pro
vodu – čekají tam na tebe přátelé a vzpomínky...“ (africké přísloví)
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BLA H OP Ř Á N Í
Dne 1. července letošního
roku oslaví významné životní
jubileum, 90 let, naše maminka,
paní MARIE MOJŽÍŠOVÁ
z Habreku. S láskou jí přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.                                                                      
Dcery Marie a Zdena s rodinami
O svěžesti oslavenkyně svědčí
i její vlastní verše.
Blahopřání připojuje i redakce
LZ.
Ztratila jsem křídla rozletu
stáří pojednou je tu
vlaštovička malá z velké dálky přiletěla
radost byla veliká vidět černá křidélka
usadila se na drátě švitořila, švitořila

V Z P O M Í NKA
Čas běží, ale bolest zůstává stejná…
29. června 2017 uplynulo 30 let, kdy nás
navěky, po těžké nemoci, opustila naše
maminka, tchyně, babička, prababička,
paní MILADA ŠKVOROVÁ z Ledče
n. S. Všem, kteří si s námi vzpomenou,
děkujeme.
S úctou a láskou stále vzpomínají syn
Karel s rodinou a dcera Jana s rodinou

Dne 4. srpna 2017 uplyne pět let smutku
a vzpomínek, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan ZDENĚK HRABAŇ z Ledče nad
Sázavou.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.
S úctou a láskou vzpomínají, manželka
a dcera s rodinou

pojednou se rozletěla
do maštale zaletěla co se stalo
maštal prázdná muška žádná
čím uživím ptáčátka
vlaštovičko milá vesnice osiřela.

Dne 4. července tohoto roku uplynulo
již 13 let od úmrtí
pana MARTINA FOTRA z Ledče
nad Sázavou. Děkujeme všem, kteří mu
spolu s námi věnují tichou vzpomínku.
Manželka a dcera s rodinami

RODÁCI SE RÁDI POTKÁVAJÍ – TENTOKRÁT V HRADCI
První červnovou sobotu letošního roku se v Hradci uskutečnila oslava 80 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Hradci a sraz rodáků obce. Akce byla zahájena slavnostním průvodem hasičů
s položením květiny u místní kapličky a uctěním památky členů sboru, kteří již zemřeli.
Po projevu starostky obce, starosty místních hasičů pana Radka Pavelky a hosta ze SDH v Ledči nad
Sázavou pana Horkého byla udělena čestná uznání.
Během odpoledne se návštěvníci mohli seznámit s vybranou technikou hasičského záchranného
sboru a některých sborů dobrovolných hasičů z okolí.
Po 16. hodině proběhly dynamické ukázky, a to vyproštění osoby z havarovaného vozidla HZS Ledeč
a hašení požáru SDH Ledeč.
Program pokračoval vystoupením tanečnic, kouzelníka a trapnomága Richarda Nedvěda a k zakoupení
byla taktéž bohatá tombola. Akci ve 23 hodin ukončil krásný slavnostní ohňostroj.
Ráda děkuji sponzorům akce, všem organizátorům ze sboru za přípravy a organizaci celého odpoledne
a všem účastníkům za příjemnou přátelskou atmosféru.

Za Obec Hradec starostka Hana Hoskovcová
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