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Zprávy
z obecního úřadu
Poplatky - upozornění
Do konce února měl být zaplacen poplatek za psa ve výši 80 Kč za jednoho psa a 120 Kč za každého dalšího
a do konce března poplatek za odpad,
který činí 300 Kč na osobu.
Poděkování
Děkuji našim hasičům za položení
kytice k pomníku padlých u příležitosti výročí ukončení 2. sv. války.

Výročí ukončení 2. sv. války
V předvečer výročí
ukončení 2. sv. války
v pondělí 7. května naši hasiči položili kytici
k pomníku padlých
u školy. V den výročí,
tedy 8. května, pak
hrob arménského vojáka u pomníku padlých opět navštívili
zástupci
arménské
menšiny v České republice.

František Ledvinka, starosta obce

Školní hřiště
a sportoviště
na Hamrtejchu
Na všech obecních hřištích musí být
každý rok prováděny revize veškerého
zařízení, včetně rozboru písku z pískovišť. V minulém roce již revizí neprošla kovová konstrukce na šplhání na
školním hřišti a musela být odstraněna. S ředitelkou školy Mgr. Milenou
Mikyskovou bylo proto dohodnuto, že
konstrukce na šplh bude instalována
v sále kulturního domu, protože na takovéto konstrukci mohou děti cvičit
pouze pod dozorem pedagoga a dále
byla vypracována žádost o dotaci na
umístění nových sportovních prvků na
školní hřiště a současně vedle travnatého hřiště na Hamrtejchu. Vše bylo
také dáno do rozpočtu na tento rok.
První část projektu, konstrukce na šplh
v sále kulturního domu již byla instalována (viz foto), za což děkuji mís-

Námětové cvičení hasičů
V úterý 24. dubna proběhlo každoroční
námětové cvičení dobrovolných hasičů.
Letos se dobrovolní hasiči okrsku Velká
Losenice a Matějov sešli v Sázavě a celkem 11 sborů provádělo nácvik podávání
vody ze stroje do stroje – dálková doprava vody, a to z náhonu u Rymešových
kolem Europily až k nové zástavbě v lo-

kalitě 10 RD k domu č. 211. Délka trasy
byla 1 100 m a převýšení 45 m.
Role organizátora celé akce se lotos
ujali naši hasiči a vše opět zvládli na
výbornou.
Foto: Josef Hažmuka,
Josef Hažmuka, starosta sboru

Zprávy ze školy a školičky
S divadelním představením kolem světa
Ve čtvrtek 10. května se v kulturním
domě konalo divadelní představení
„S Emilkou Holubovou kolem světa“.
Divadelní seskupení „Tetiny Klotylda
a Matylda“ z Brna nám připravily scénky ze všech koutů světa plné nadsázky,
humoru, pohybu a zábavy. Děti i dospělí nadšeně nejen sledovali herecké rejd-

ění tetin, ale hlavně se aktivně účastnili
celého představení. Jedna maminka byla dokonce přivázána k mučednickému
kůlu! Ale nebojte se, stateční indiáni
(děti) ji včas zachránili. A tak si postupně děti vyzkoušeli tanec s hrou na
hudební nástroje domorodců z Afriky,
jízdu prérií na koních, pozdravy v něko-

Ze školky rovnou do divočiny
tostarostovi panu Janu Hoškovi, který
vše zařídil a v sobotu také firmě při
montáži asistoval. Dnes již také víme,
že dotace na instalaci nových herních
prvků na školním hřišti a Hamrtjechu
byla schválena. Podrobněji se k tomuto projektu vrátíme v některých
příštích Novinkách, až bude podepsána smlouva o přidělení dotace.
František Ledvinka, starosta obce
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Myslíte si, že divočina číhá někde hodně daleko,
v zemích o kterých jste jenom slyšeli anebo četli?
Omyl! My jsme se s dětmi přesvědčili, že na výpravu do divočiny můžeme vyrazit i u nás
v Sázavě. Společně jsme se rozhodli, že to bude
přírodovědecká výprava s výzkumným úkolem pozorovat a zdokumentovat první známky jara
v přírodě. S potřebným vybavením (nůžky na větvičky, sáčky na vzorky, foťák) jsme vyrazili s nejstaršími dětmi na kopec Pahýbl za vesnicí. Děti byly opravdu skvělí pozorovatelé, neuniklo jim nic
zajímavého: první kopřivy, krčící se mezi suchou
trávou, bílé kvítky sasanek, sněženek a bledulí,
šnečí ulity přilepené ke kmeni stromu, ploštice

lika řečech světa i čínsky a japonsky
a mnoho dalšího zajímavého. Zkrátka
jsme se všichni opravdu skvěle bavili
a navíc jsme se ještě dozvěděli spoustu
zajímavostí z celého světa přímo od
Emilky Holubové!
Mgr. I. Urbánková
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Ze školky rovnou do divočiny

Maminkám k svátku

ruměnice vyhřívající se na slunci, mravence pilně opravující po
zimě své obrovské mraveniště, myší díry na louce a taky jednu noru pod stromem, o které nevíme, komu patří a ještě mnoho dalších
zajímavých věcí. Poslouchali jsme zvonivý zpěv ptáků i šumění lesa a přinesli jsme si několik větviček různých stromů, které nám už
ve školce krásně vypučely. Všechny zážitky jsme potom zdokumentovali i s fotografiemi a kresbami a vytvořili tak „Můj deník do divočiny“, který si můžete u nás ve školce prohlédnout. A tak i vy už
víte, že dobrodružství a divočina jsou hned za vaším domem, stačí
se jen dobře dívat!
Mgr. I. Urbánková

V úterý 15. května jsme k nám do školky pozvali všechny maminky, abychom jim popřáli
k jejich svátku. Pečlivě jsme se na ten den připravovali, procvičovali jsme zpěv i tanec, hru
na hudební nástroje a přednes básní, tak aby
všechno klaplo a maminkám se u nás líbilo.
Samozřejmě jsme nezapomněli ani na vlastnoručně vyrobené dárky: malované květináče
s kytičkou a přívěšky na klíče s fotografií a obrázkem kluka nebo holčičky, podle toho, kdo
přívěšek vytvořil. A pak už přišel ten okam-

žik, kdy se zaplnila třída školky maminkami,
a program začal. Děti se snažily předvést vše
co nejlépe i přesto, že byla v některých, před
tak velkým publikem, malá dušička.
Maminky pyšně tleskaly a hladily svoje potomky laskavými pohledy. A když potom dostali od svých malých zlatíček s dárkem taky
sladkou pusu, zaleskla se sem tam i nějaká
ta slzička. Maminky, ještě že vás máme!
Mgr. I. Urbánková

Velká taneční soutěž
Začátkem května se pod taktovkou tanečního
kroužku při SVČ Active Žďár nad Sázavou
opět roztančili žáci z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Taneční klání je vyvrcholením celoroční
práce v kroužku. I letos jsme měli zástupce
v kategorii mladší žáci. Děvčata se scházela
jednou týdně a s Bárou Tomandlovou pilně trénovaly sestavy. Ve své kategorii se dívky

umístily na druhém místě. Natálko, Terezko,
Julinko, Eliško a Klárko moc gratulujeme.
Touto cestou bych chtěla poděkovat Báře
Tomandlové za skvělé vedení našich děvčat,
ale i SVČ Active Žďár n. S. za organizaci
a průběh soutěže. Díky nim mají možnost i děti z vesnic navštěvovat kroužek v místě bydliště a nemusí jezdit do města.

Všeználek – okresní kolo
Žáci 5. ročníku se zúčastnili okresního kola soutěže Všeználek. Bojovali statečně a úkoly zvládali velmi dobře, ale soutěží z ostatních škol byli opravdu šikovní. V druhém kole Všeználka se naši „páťáci“ umístili na krásném 4. místě z 8 družstev. Ještě jednou moc gratulujeme.
(Mgr. Milena Mikysková)

Výprava za poznáním do centra Eden
V pátek 27. 4. jsme se vydali místo vyučování
do centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem.
Pouze někteří páťáci, kteří naši školu reprezentovali ve 2. kole Všeználka, s námi nejeli.

Zúčastnili jsme se programu Od rostlinky
po zvířátka. Děti viděly zvířátka na farmě,
svezly se na koních, což se setkalo s velikým
úspěchem :), nakoupily si voňavé polštářky s
bylinkami, mýdla a
jiné produkty vyrobené na místní ekofarmě. Každý si vytvořil svoji ovečku
z pravé ovčí vlny,
kterou si poté odvezl domů. Nakonec
žáci navštívili pavilon „Příběh půdy“,
kde si zadováděli
na obřím krtinci
a prohlédli si vše,
co je s půdou spojené. Moc jsme si
výlet užili. :-))
(Mgr. Lenka
Kujalová)
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