Vědí zaměstnanci
městského úřadu,
co se děje večer
na zámku?

Škola s hvězdičkou:
Představujeme vám
Vladimíru Čuhajovou
Kdy a kde se vytrácí kladný
vztah k matematice? Proč? Najít
jednoznačnou odpověď je složité.

O tom, jak se zabydleli čerti
v zámeckém příkopu, si přečtěte
uvnitř listu.
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Osobnost měsíce − Jiří Svatoš
Josef Förster

„Uděláte krok a začne se hejbat celej svět“

V této rubrice vám představujeme vybrané zručs ké osobnosti,
které pro svoji výjimečnost, danou
talentem, schopnostmi, úctyhodnými výkony nebo třeba zajímavým
koníčkem, vybočují z jednotvárnosti
všedních dnů a přitahují naši pozornost. Jejich pověst občas přesahuje
i hranice našeho města, regionu, kraje, a někdy si dokonce získala celorepublikový věhlas...

řadě kreativních nápadů, jež dětskou
duši rozradostní natolik, že v botách
chtějí i spát. Za vše hovoří už jen s lás
kou a citem vytvořená pojmenování jeho
bot, jež lahodí zejména dětskému uchu:
proplétánky, jarničky, autíčka, sešívánky,
nazouvánky, pastelky, plamínky, mašin
ky nebo lentilky, jezevčík či cukrárna –
jedním slovem obuvnická poezie vytvo

Svatoš podle svých slov raději kreslí, šije
a tvoří, než mluví, je zajímavý, hloubavý
člověk, který své odpovědi občas obohatí
vlastním pohledem na svět okořeněným
trochou životní filozofie. O tom, proč
jsou kroksy geniální boty, že nakupovat
levnou obuv v řetězcích není chyba a že
nejlepší je vůbec chodit bos, bude násle
dující rozhovor.

tam jede jednou za čas nakoupit, vyřídit
nějaký složenky a tak. Takže to je vázaný
taky tím.
Dole v dílně jsem viděl paní u šicího
stroje. Pomáhá Vám v práci?
Ta mi chodí teďka pomáhat. Někdy je
toho i víc, ale je to spíš nárazový a sám
bych toho moc neudělal. Navíc jsem zjis
til, že víc se toho udělá ve dvou – ve všem.

K

dyž jsem náhodou na internetu
narazil na jeho boty zvané bláz
nivky, které tam sklízely stovky
nadšených ohlasů, hned jsem si na pa
pírek poznamenal dvě slova: „geniální
švec”. Jiří Svatoš je jedním z mála lidí,
kteří nesou slávu řemesla tolik charak
teristického pro naše město dál. A to se
vlastně původně vyškolený truhlář – ná
bytkář na střední umělecké průmyslovce
dostal k obuvnickému řemeslu tak tro
chu náhodou, na brigádě v Sázavanu.
S rozhovorem do novin tu byl však menší
háček. Nejprve totiž téměř náš soused,
jen několik dvojdomků pod námi, se
přestěhoval a již rok žije Podkrkonoší.
Nechtěl jsem si však setkání s ním nechat
ujít, a tak nezbývalo, než se za ním vydat
až na Semilsko – do kraje, odkud čerpal
inspiraci spisovatel Antal Stašek a kam
zasadil dějiště neuvěřitelných příběhů
jiného ševce, Matouše Štěpánka a jeho
přátel. U Jiřího Svatoše se snoubí pocti
vá řemeslná zručnost s výtvarným, malíř
ským viděním světa. Vede k nekonečné

Jiří Svatoš – švec žonglující všemi barvami duhy, jak byl zachycen v portrétní sérii výtvarníků Zručský salon 2012 ještě v dílně v Čejticích. FOTO: JARDA BOUMA

řená z několika kousků barevných kůží,
tak dokonale harmonicky sladěná. Jako
bych slyšel Jiřího Svatoše vyprávět svým
dětem před spaním pohádky, v nichž
vystupují samé barevné botky. Možná
že o nich jednou napíše i knížku. Jiří

Jak vypadá Váš všední den?
Všední den vypadá tak, že když je práce
a když se mi chce (smích), tak jdu dělat
dolů do haly, a jelikož teďka máme malé
dítě a malá chodí do první do Semil, tak
pro ni ještě odpoledne jezdím. Člověk

Tři už se motaj… Ta paní je sousedka,
která je doma s postiženou dcerou. Na
šel jsem ji během tejdne, zeptal jsem se
známých a pak jsem jí to nabídl. Přišla
sem šít, ačkoli v životě shodou okolností
nikdy nic nešila, není vyučená a neu

píru), cukroví také peču ráda (miluji vůni
vanilky a perníčků), ale …
Když tak sedím po náročném dni, co
začal úprkem na vlak do práce a skončil
domácím úklidem poté, co se moje ku
chyň díky pečení proměnila v místo jako
po výbuchu bomby a já ji poté usilovně
dávala do stavu, v jakém byla po vánoč
ním úklidu, tak si říkám proč už ne
vnímám tolik to kouzlo, co pro mě měly
Vánoce ještě na základce? Tehdy stačilo

člověku málo – sníh za okny, cukroví
na stole a pohádky v televizi. Potom jsme
byli absolutně spokojeni. A dárky – ty
jsme rozbalovali rádi, protože ještě pořád
pro nás byly překvapením (nikoliv jako
nyní, kdy si občas dárek koupím sama
a narvu ho své drahé polovičce, které se
notně uleví, protože problém s vymýšle
ním dárku je vyřešen). Užívala jsem si
jako správný knihomol lenošení na gauči
s novou knížkou, hrnkem čaje a cukro

měla šít. A když potřebovala něco ušít,
tak to dávala matce, protože tady jsou
fabriky, textilky, který tady jely ve vel
kým. Na dvou kilometrech tři obrovský
fabriky, pomalu velký jak dva Sázavany.
Takže lidi, co tady žijou, ty starousedlí
ci, ty všichni jsou šičky. Takže všechno
dávala zašívat matce, protože ji nebavilo
šít a protože to neuměla. A vyšívá jak
z partesu…
Ze Zruče jste se před rokem odstěhoval do Benešova u Semil, kde jste si
koupil starý dům a zařídil si v něm byt,
obuvnickou dílnu a krámek. Bylo to
naplnění Vašeho snu?
Bylo to tak, že jsem se měl podruhý roz
vádět, a když už jsme měli sepsanej papír
k rozvodu, tak mi Terezka poslala odkaz,
že realitka prodává tenhle barák. Bydlela
totiž rok beze mě v Semilech na ubytov
ně. Nikdy předtím tady nebyla a šla sem
kvůli waldorfský škole. Bylo to totiž tak,
že jsem byl doma málo, byl jsem věč
ně v dílně v Čejticích, nebo na cestách
a domů jsem se jezdil vyspat. A to nedělá
dobrotu. Myslím, že dnešní doba pro ro
dinu není vůbec dobrá. A tak jsme se ko
likrát bavili, co by bylo ideální, co bysme
chtěli, co by chtěla ona, co já. Došli jsme
k tomu, že ideální by bylo mít dům, kde
bych dělal doma, pak jsem zjistil, že nic
jinýho dělat nechci, že umím dělat boty,
tak chci dělat boty, i když jsem se na to
chtěl kolikrát vykašlat. A když mi poslala
fotku tohodle baráku, tak jsem si říkal, že
to je ono. Majitelce jsme za čtvrt hodiny
říkali, že to berem. A k tomu jsou dva
hektary pozemků… Je to tady pro mě
příjemnější v tom, že jsem doma. Takhle
nějak jsem si to představoval, jak by to
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Kouzlo Vánoc
Blanka Olišarová

M

iluji dobu adventu a Vánoc.
Sice už delší dobu neoznamu
je příchod Vánoc sníh, nicmé
ně od začátku prosince je zkrátka „něco
cítit ve vzduchu“. Ano, v tuto dobu to
začíná – shánění dárků pro své blízké
tak, aby je potěšily a zároveň nám jejich
pořízení neudělalo velikou díru do roz
počtu, hospodyně pečou cukroví (však

u jeho přípravy nyní téměř každodenně
skuhrám s bolavými zády, jak se u jeho
pečení hrbím), úklid a zdobení domác
ností … Zkrátka klasické předvánoční
šílenství, které každý dobře známe. Jistě
– všichni si říkáme, že je čas zvolnit, vždyť
budou přeci Vánoce, a proč se honit kvůli
dárkům, o ty přeci vůbec nejde … Ale
stejně – kdo z nás se tím skutečně řídí?
Já tedy ne. Pravda – dárky vybírám ráda
(a ještě raději je balím do ozdobného pa

vím. Pohoda, klídek, jazz... S postupem
času člověk více a více ztrácel schopnost
radovat se z té pohody, kterou jsou vá
noční svátky prosyceny. Najednou se člo
věk musel i při Vánocích učit na zkoušky
na univerzitě, později dokonce i na Štěd
rý den a Silvestra o půlnoci vyrážel pra
covně do terénu. Proč s postupem času
ta schopnost radovat se ze sněhu, cukroví
a pohádek v televizi mizí? Jasně – po cu
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4
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Zručských novin
Řešení listopadové
otázky
Vážení čtenáři,
děkujeme za vaše odpovědi zaslané do redakce. Správnou odpovědí na naši otázku, které
číslo je nerozlučně spjato s Tomášem Baťou,
bylo číslo ...
99.
Nejrychleji zaslal odpověď Jiří Peukert. Svou
výhru si může kdykoliv vyzvednou v infocentru
na zámku. Gratulujeme!

Zadání úkolu
na prosinec
Nyní na prosinec vyhlašujeme soutěž
o nejlepší fotografii, z níž bude dýchat
kouzlo Vánoc (např. fotografie z přípravy
cukroví, vánočně vyzdobené okno atd.).
Fotografie zasílejte na naši adresu
noviny@mesto-zruc.cz
nejpozději do 11. ledna.
Ze zaslaných fotografií Redakční rada vybere
tu nejzdařilejší a výherce opět odměníme.
Fotografie budou zároveň uveřejněny na Facebooku Zručských novin. Výherce se může opět
těšit na odměnu.

Advent
Jaroslav Konečný

S

lovo advent pochází z latiny a zna
mená příchod, totiž Boží příchod
k lidem. Pro děti je to radostné
očekávání Vánoc. Pro nás dospělé je
představa Božího příchodu o něco
problematičtější, protože se do ní mísí
mnoho těžkých otázek: „Jeli Bůh
s námi, proč je ve světě tolik bídy, ne
mocí, katastrof, nespravedlnosti a tolik
vin v nás samotných?“
Tyto otázky nejsou z naší hlavy, ale
má je na svém srdci už původně vyvo
lený národ, jenž stál nad troskami vlasti
a byl zotročen v 6. století před Kristem
v babylónském zajetí. Věřící židovská
obec v Babylóně prosí modlitbou nářků
o Boží záchranu a některé otázky v ní
znějí jako žaloby: „Proč jsi nám dal,
Hospodine, zbloudit z cest Tvých,
srdci zatvrdnout?“ Uvedená slova jsou
v Písmu, Bible tedy nemá jen odpovědi
a poselství, obsahuje i lidské otázky. Tyto
otázky jsou však také důkazem, že se Izra
el držel Boha i v zoufalé situaci: doufal
v něho a osvědčoval svou víru, i když se
Bůh zdánlivě od „svého“ lidu odvrátil.
Nakonec byla vyslyšena věrným Bohem
touha věřícího lidu a jeho modlitba: „Kéž
bys protrhl nebe a sestoupil!“ I v dnešní
době zažíváme „zatmění“ Božího slunce,
dobu temnot v krutém pronásledování
věrných, ve zmatcích vůdců, v úpadku
lásky k Božím darům slova, svátostí
a církve. Stačí si přečíst, jak líčil Jeremiáš
předexilní náboženské poměry (Jer

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
v měsíci prosinci oslavili narozeniny, jmenovitě
pak těmto:
Miladě Říhové, Evě Linhartové, Marii
Šabatové, Zdeňku Šimkovi, Jitce Zbořilové, Pavlu Michalicovi, Evě Drudíkové,
Zdeňce Vilimovské, Josefu Čarkovi, Janu
Kudrnovi, Boženě Matoušové, Drahoslavě
Lichorobiecové, Miladě Makešové, Elišce
Matějkové, Zdeňku Karbanovi, Zdence
Synkové a Marii Nácovské.
Výše jmenovaným i všem ostatním oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti
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Marie Šubrtová

L

etošní rok byl pro Svaz postižených
civilizačními chorobami významný
tím, že jsme slavili čtvrt století od jeho
založení. Pro Středočeský kraj se oslavy
uskutečnily v polovině října v Poděbra
dech a z našeho okresu bylo odměněno
pět členů pamětním listem a stříbrným
znakem SPCCH posetým českými gra
náty. Vyhodnoceni byli: paní Gaalová,
Fučíková, Rybářová, Herodesová a z naší
organizace náš pan předseda Stanislav
Pešout.
Další oslava se konala 21. 10. v Praze
na parníku Albatros, které se ze Zruče
zúčastnilo pět členů, a to pánové Pešout,
Popper a Šubrt a paní Benešová a Šubr
tová. Za okres Kutná Hora byla vyhod
nocena předsedkyně okresního SPCCH
paní Irena Gaalová a ocenění jí předala
senátorka paní J. Křížková za přítom
nosti Mgr. Šámalové, ředitelky Centra
služeb SPCCH v ČR, a Mgr. Nedbalové,
zástupkyně ředitele vedoucího metodic
kého oddělení Centra služeb SPCCH
v ČR.
Svaz PCCH organizuje v celé repub
lice 50 000 členů v 320 organizacích
a zapsaných spolcích. V našem okre
se došlo k transformaci postižených
a SPCCH má na okrese svazy v Kutné
Hoře, Čáslavi, Uhlířských Janovicích,
Zbýšově a ve Zruči nad Sázavou.
V roce 2004 vznikla zručská organiza
ce tzv. na zelené louce, která k dnešnímu
dni čítá 80 členů. Organizace sdružuje
zdravotně handicapované a snaží se jim
podle svých možností pomoci a zpří

Kázání vlašimského vikáře P. MgA. Jaroslava Konečného
2,1n), abychom nalezli paralely s dnešní „nové země a nového nebe“ (Zj 21,1),
náboženskou situací a pochopili také po tedy dobrého závěru pozemské zkoušky
zadí svých otázek… Dějiny lidstva jsou a věčného života, „vytrvámeli v dobrém
dějinami odvrácení se od Boha.
až do konce“ (Mt 24,13).
Kde člověk hledá a uctívá nějaké mod
Nevíme, kdy přijde čas naší osob
ly, není místo pro Boha. Lze se pak divit, ní smrti a nevíme také, kdy dojde
že Bůh mlčí? Lze se divit, že zakoušíme k závěru a rozuzlení duchovních dějin
ničení místo plodnosti, útisk místo lidstva na této zemi. Vždy musíme být
služby, smrt místo života? Naše otázky připraveni na tu poslední a rozhodující
a žaloby musí však být i sebeobžalobami: konfrontaci s Ježíšem Kristem, Božím
„Hle, Bože, ty ses rozhněval – my však Synem. „Mějte se na pozoru, buďte bdělí
jsme zhřešili, odedávna žili nevěrně… a modlete se, neboť nevíte, kdy ten čas
nepravost nás unášela
přijde…“ (Mk 13,33).
Advent je
jako vítr.“
Příkaz duchovní
Bůh otevřel nebe,
bdělosti a svědomité
dobou větší
vedl lid z Babylónu
duchovní práce platí
do vlasti a učil jej
pro každého. Sklá
usebranosti
prostřednictvím
dat účty – aspoň z té
proroků po dalších
poctivé snahy jít stále
k vyčištění
pět set let věrnějšímu
vpřed, vždy lépe pra
chápání Boží vůle.
covat na svých lidských
a vyzdobení
Pak přinesl sám Boží
i křesťanských úkolech
Syn konečné a doko
– a to ovšem v plné
duše.
nalé poselství spásy:
důvěře v odpouštějící
Od jeho příchodu je
milosrdenství Boží,
nebe otevřeno pro všechny. Neexistuje které se smilovává nad našimi nedo
čas bez Boha, Bůh je i dnes zde pro nás. statky. Naše vědomí odpovědnosti není
V jeho slově i svátostech je s námi stále pouhý strach. Je vždy spojeno s důvěrou
kousek nebe – záleží jen na naší touze v Boží lásku a s naší lidskou láskou
a prosbách, aby se nám dostalo Božích k Bohu. Proto také naše očekávání Krista
darů. Neníli naše srdce zaplněno mar není jen výzva k bdělému plnění povin
nostmi, bude v něm místo pro Boží ností, je v něm i touha po setkání s naším
přítomnost. Advent je dobou větší nejlepším přítelem.
usebranosti k vyčištění a vyzdobení duše.
Advent – přicházení znamená
Jistě zbudou i bolestné otázky: Kdy do především: Abychom mohli přijít
jde ke konečnému osvobození od našich k cíli, musíme sami začít „přicházet“.
slabostí, vin a od zloby ve světě. Nikdo Prvním startem adventního přicházení
nám však nemůže vzít věrné zaslíbení je vyhlížení božského znamení. Citli

{

vost pro to, co nás zve a vždycky vlastně
zvalo k vánočnímu stolu a betlémským
jesličkám. Totiž vnímavost pro „nebeská
znamení“.
A nebeská znamení nemusí být vždy
jen v podobě hvězdného posla! Jsou
to poslové dobrých zpráv, kteří k nám
přicházejí z různých inspiračních zdrojů.
Jednou to může být naše svědomí, ten
hlas Boží hluboko v nás, jindy slova
a myšlenky, pronesené lidskými ústy, či
jindy tiché naléhání spolubytostí našeho
společenství zvaného svět.
A ono přicházení se potom ovšem týká
různých cílů: slušného partnerství v poli
tickém klání, spolubytí občanů v rodišti,
v domově, i mezi národy a kontinenty,
solidnosti ve vztazích člověka a přírody.
Vždyť jde stále o cíl jediný: Cíl, který
pochopili mudrci z Východu při své
cestě za betlémskou hvězdou – a právě
pro toto pochopení si zaslouží označení
„králové“. Jejich advent, příchod, hledání
se týkalo ne klanění se moci, slávě, bo
hatství, ale jistého bezmocného, neslav
ného, nebohatého dítěte, dítěte velikého
významu. Syna Božího, jehož božskost se
ukázala mimo jiné v naprosté, bezhříšné
sebevydanosti až k smrti.
Koho všeho se adventní výzva k vydání
na pouť týká? Matoušovo evangelium
neuvádí počet oněch mudrců. Není
i v tomto nedefinovaném čísle moudrých
poutníků skryta jakási šifra? Číslo není
řečeno. Budiž to tedy pochopeno tak, že
počet adventních účastníkům je otevřen.
Pro všechny.
I pro nás, dnešní.

25 let od založení spolku
Svazu postižených
civilizačními chorobami

jemnit jejich život. Pro všechny členy
pořádáme dvakrát ročně posezení při
harmonice, které v poslední době usku
tečňujeme v restauraci Na Ostrově. Dále
podnikáme dva zájezdy za rok. Tradičně
je velký zájem o zájezd na „Zemi živi
telku“ v Českých Budějovicích. Dru
hý zájezd se konal 13. 11. Nejeli jsme
daleko, byli jsme ve Vlašimi, kde jsme
navštívili Muzeum Podblanicka a zámek,

kde byla na jaře otevřena nová expozice
o rodu Auerspergů. Zájezd se nám velmi
vydařil, i když byl pátek třináctého. Bylo
nádherné počasí a ještě jsme si ho vylep
šili velmi dobrým obědem v Kondraci.
Proto přikládáme jako vzpomínku foto.
Pořádáme i ozdravné rekondiční poby
ty. Naposledy to byl rekondiční pobyt
v srpnu v Třeboni a zúčastnilo se ho de
vět členů.

Vzpomínkové foto z listopadového zájezdu
do Vlašimi
Tuto činnost si můžeme dovolit hlavně
díky dotaci a podpoře města Zruče a také
obecním úřadům Čestín a Řendějov.
Velmi dobrou spolupráci máme také se
Svazem žen, se kterým sdílíme klubov
nu ve Spolkovém domě. Naše aktivity se
prolínají, hlavně při zájezdech. Výborná
spolupráce je s předsedkyní Svazu žen
Marií Benešovou a Hedvikou Smítko
vou. Pomocnicí i rádkyní v organizač
ních záležitostech je nám manažerka
Spolkového domu paní Marcela Černá.
Všem jmenovaným moc děkujeme a tě
šíme se na další spolupráci.
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„Uděláte krok a začne se hejbat celej svět“
Pokračování rozhovoru s Jiřím Svatošem ze str. 1
bylo nejlepší. Je tu škola, úřad, autobus,
do města je to tři kilometry. Podařilo se
nám prodat barák ve Zruči. Takže, teď
se nám vyřeší spousty věcí a doplatíme
různý půjčky na barák. Člověk když fakt
neudělá to rozhodnutí, neudělá ten krok,
tak svět nějak pokračuje furt dál, nic moc
se nezmění. Až když uděláte ten krok,
tak se úplně všechno začne hejbat, celej
svět…
Kdysi jste prý maloval, hrál jste v kapele, skládal jste texty…
Co člověk má dělat než čekat na smrt,
že jo? Já jsem chodil k akademickému
malíři Červenkovi. Bydlel dvě patra
nad náma v paneláku. Paní Červenko
vá dělala doktorku na dětským. Jednou
za den ve čtyři odpoledne jsme tam
chodili. Maloval krajiny, a dokonce
je od něj obraz v přijímací místnosti
ve Zruči na zámku, kde se vítají občán
ci. A ještě jeden byl na hotelu. Mamka
se znala s jeho paní a ve čtyřech jsme
chodili odpoledne na středisko do če
kárny, kde dělala paní Červenková. No
a nějak mi to šlo, zato škola nic moc, to
mě nebavilo. Jak moc nemluvím a ani
dřív jsem taky moc nemluvil, tak jsem
asi místo toho potřeboval malovat…
A kapela, ta byla na střední škole. Hod

scinovaly mě ty odstíny, jak jsou řazený
za sebou. Šlo mi i malování, tak mám
vztah k barvám. Zrovna teďka, jak byly
na fleru (e-shop pro kreativní módní doplňky, pozn. red.) ty bláznivky, to tu byla
paní s postiženou holkou až z Brna. Jak
jsem rychlej, tak jsem jí měl dělat boty
na léto. Nakonec jsem je udělal a ony
nepasovaly. Tak sem přijely, že si sem
udělaj vejlet, a říkaly: „Heleďte, bude
podzim, tyhle letní už nedělejte.“ Holka
si zatím vybírala barvy a bylo vidět, že
si vybírala pěkný, a paní říkala, abych
to z nich udělal, když si je vybrala. Mně
se líbily, ale samozřejmě jsem je trošku
doladil, protože něco mi úplně nešlo,
a je fakt, že mi pak psala, že když jí při
šly, tak v nich normálně spala. A hned
mám dělat asi patery nebo šestery další.
Návrh si nejdřív nakreslíte, nebo si
je jen nějak nahrubo barevně sestavíte
z kůží a pak děláte šablonu?
Udělám si náčrt. Jak jezdím pomáhat
dělat dětský boty i do Olomouce a tam
je i navrhuju, chtěj udělat skicu, že se
něco udělá, a já pak jedu na tři dny pryč,
protože se musím vrátit, a bota není
hotová, ale je pomalovaná halda papíru
a člověku se najednou žádná nelíbí, pro
tože jsou podobný. To je nejlepší pak za

V nové dílně v Benešově u Semil
ně kapel bylo v Ledči, a tak jsem tam
jeden čas jezdil. Byli tam různý alter
nativci, pankáči a tak. Dělal jsem taky
obaly na kazety a na cédéčka, prostě věci
z hospody.
Na Vašich botách je totiž velmi znát
malířské vidění, inspirace barvami
přírody, s níž boty geniálně ladí. Je
příroda opravdu hlavním zdrojem inspirace? A je vůbec ještě odkud brát?
Kdybych měl vytáhnout ty krabice,
co chci ještě dělat a co mám dělat! Ale
problém je, že teď všichni choděj bosi.
Zrovna kamarádka, co tu dneska byla,
nebo asi před měsícem byla v obchodě
paní se dvěma děckama vybírat si boty.
Přijely a vystoupily bosy. Pak přijel zná
mej, co mi kácí les a prořezává stromy,
vystoupil z auta bosej, že potřebuje za
šít nějaký návleky na kalhoty a na boty,
aby mu tam nepadaly piliny. Paní, co
mi tu šije, se pak už začala smát: „ No
vidíte to? Tak tady si asi těžko vydě
lám.“ (smích) No a ta kamarádka teďka
otravuje, ať jí udělám „bosý boty“, co
se teďka kupujou za strašný peníze, ty
barefootový – kus hadru. Ať jí udělám
zimní. Říkal jsem, že je to nesmysl, že
u zimních bot je základ spodek, že když
bude tenká podrážka, tak jí bude zima.
Nefunkční bota! Je úplnej nesmysl, aby
byla na zimu! A další inspirace? Lentilky
jsem třeba dělal… Jinak, to už je v člo
věku. Když jsem byl malej, měl jsem
rád a sbíral jsem vzorníky bavlnek. Fa

hodit, na měsíc třeba, kouknout se na to
a hned se ví, která se líbí. To je přesně
ono, kdy lidi dělaj furt jedno a to samý
dokola, pak od toho už přestávají mít
odstup a přestávají si věřit, že to dělaj
dobře a že to má smysl…
Jak dlouho Vaše boty vydrží?
No, ty šitý ručně, vyloženě v ruce
jehlou, vydržej asi navěky, protože tam
je úplně jiný vázání nitě. Já k tomu tady
používám mašiny, kde je vlastně klasic
kej steh, ale asi vydržej dlouho, protože
já jsem s těma se
šívanejma začal asi
v roce 2011 a letos
mi přišly od paní
na opravu, že je
chtěla podrazit,
d á t t a m n ovo u
podešev. Přišly mi
letos zjara a byly
fakt nošený asi
pořád. Vím, že to
byly jedny z prv
ních, protože jsem
si je čísloval. Mys
lel jsem, že jich
bude jen pár a teď
už jsem jich udělal
minimálně přes
sedm set párů.
Není Vám líto
těch maminek,
které nakupují
dětské boty v ře-

tězcích, kde bota nevydrží pomalu
ani dva roky?
Ne není, protože dva roky nemusí vy
držet nic. To se vztahuje na technologic
ký vady. Dostal jsem třeba pánskou botu
– farmářku na reklamaci, kterou jsem
dělal. Za čtvrt roku tak zničená bota, to
já ji nemám ani po osmi letech! Nesmí
se s tím chodit ve vodě, kdy kůže trpí,
jak to vysychá, nebo když se někomu
nadměrně potí noha. A samozřejmě,
teďka je tolik protichůdnejch informací.
Přicházej třeba maminky, co děti začí
naj sotva chodit, a už chtějí vázat botu,
tak jim to rozmlouvám a nechci jim to
prodat. Já jsem si na to přišel, protože
fakt je tolik různejch názorů: měkký
opatky (opatek je vložen mezi zadním
dílcem a podšívkou, má za úkol udržet
patní část nohy ve správném postavení,
pozn. red.), co nejtenčí a zase: nejtvrdší
opatky. Když jsem začal dělat boty, byl
jsem vyškolenej v tom, aby byl opatek
co nejtvrdší, vypolstrovanej, ať to drží.
Teďka je zas trend, aby boty byly co nej
měkčí, třeba ty barefoot. Já si myslím
a došel jsem k tomu selským rozumem,
že na noze je vlastně nejvíc svalů z celý
ho těla na jednom místě. A teď jsem měl
asi dvakrát ruku a nohu v sádře, takže
vím, co v ní udělá noha
po měsíci. Je to kost
a kůže a musí se rozcvi
čit. Když je noha zdravá,
není důvod tam mít ani
nějaký zdravotní stélky.
Pokud tam jsou, noha
si na to zvykne a nepra
cuje. A pak, nejdelší čas
jsou děti ve škole, kde
mají vlastně jednu botu.
Když jdou ven, tak je to
hodina, dvě a v baráku
botu sundaj. Ve škole,
školce choděj v bačko
rách, kde je gumovej
opatek. Tak proč cpát
do bot tvrdý opatky?
Je důležitý hlavně boty
střídat, nosit co nejrůz
nější a bejt bez bot, bez
bot…
Koukáte se lidem
na boty, v čem chodí?
Koukám se na boty, a když si ke mně
přijdou nakoupit, tak jim rozmlouvám,
co nosej, ať si to nekupujou, anebo ří
kám, který boty jsou dobrý a podobně.
Zkonzultuju jim to, protože dneska
v obchodech už je to samoo bsluha.
Prodavači, který klekli na kolena a boty
vyzkoušeli, to už je jen v pár obchodech.
Dneska je to o tom, vyberte si v regále…
Těší Vás stovky nadšených reakcí
na Vaše boty na webových stránkách

a na Facebooku?
Jo, to jo, a pak jsou i takový reakce: „Už
jsem zaplatila boty před půl rokem, a kde
jsou?“ Ale zas jsou takový lidi, že když
pak po půl roce boty ještě nemaj, blíží
se podzim, jsou to sandály a já zavolám
paní: „Heleďte, chcete ještě ty sandály,
nebo tu objednávku zrušíme a vrátím
vám peníze,“ ona mi odpoví: „Ale vždyť
bude léto příští rok taky.“ Já na to: „Tak
ono bude i za pět let...“ (smích)
Jak se Češi obouvají?
Já nevím, nevím. Podle mě, co tady
mám ty známý, tak se neobouvaj…
Líbí se Vám móda kroksů? Jaký
na ně máte názor?
Kroksy, ty jsou geniální. Tím, že to je
plná bota, že to není jenom pantofel, tak
je to bota celoroční. Jako byly dřív dřevá
ky a boty, co měl děda, pantofle s plnou
špičkou na dvůr nebo na zápraží. Přeběh
ne se v nich, nemusí se to zavazovat, ne
musí se nic. Omeje se to, vyleje se z toho
voda. Geniální nápad, geniální obuv,
a proto je nosej všichni! Jsou z různejch
napodobenin kůže, nebo funkčního
materiálu, kterej má vlastnosti jako kůže,
ale ten pak stojí víc než samotná kůže.
A samozřejmě ty čínský napodobeniny
z plastu, to je tak akorát na plísně.
Neuvažujete o tom rozjet výrobu
ve větším?
Ne, ne, to já každopádně nechci, pro
tože mě baví furt dělat a nebaví mě ta
ková ta logistika kolem, všechno kolem
materiálu, kdy furt něco není, hlídat lidi
a bejt tady. Vím, co to je na těch korko
vejch stélkách, co dělá kamarád, kterej
má fabriku. Jak člověk nad těma lidma
nestojí, tak je to prostě špatný.
Měl na Váš život zásadní vliv nějaký
vzor, nějaká osobnost?
Všechno má vliv na všechny, podle
prostředí ve kterým se člověk pohybuje.

Takhle nějak jsem si to představoval...

Já nevzpomínám na žádný vzory. Aby to
byl úplně někdo takhle silnej, tak to ne.
Ale kdybych si proběh život, tak tam asi
vždycky nějaký takový lidi vyvstanou.
Z učitelů nikdo… Jenom jedna učitelka
(smích), ta vždycky říkala: „Pane Svatoš,
vy tam tak sedíte, vy vypadáte špatně“
a dala mi normálně svačinu. Ta byla fakt
hezká. (Do bytu vstoupí manželka Tereza
s kamarádkou) Terezko, poslouchej, ten
hle pán za mnou jel až ze Zruče! Vždyť je
to sem den cesty a den zas zpátky!
Nezdá se Vám v noci občas o botách?
(Obě ženy, které se mezitím posadily poblíž nás, propuknou v smích). Zdá se mi
občas o fakturách. Jo a zdá se mi teď prá
vě o těch „bosejch botách“. Pár nocí jsem
nad tím přemejšlel jak to udělat. Na ten
základ, co má mít zimní bota to udělat
nejde. Když jezdím třeba pomáhat dělat
dětský boty kamarádům, tak to nezna
mená bejt tam s nima šest hodin a pak
jet domů. Člověk si lehne a přemejšlí.
Když někdo dělá sám, tak furt přemejšlí.
Nejvíc nocí jsem přemejšlel o fakturách,
nebo o tom, jak to stihnout, když je víc
objednávek a všichni volaj, kdy to pošlu.
Přemejšlím koho dát dopředu, jak to
zorganizovat.

Jiří Svatoš
návrhář, výrobce a prodejce obuvi
Podruhé ženatý, otec šesti dětí.
Narodil se 25. 8. 1968 v Kutné
Hoře. V letech 1984–1988 studoval
na Střední umělecké průmyslové
š ko l e v P r a ze o b o r t r u h l á ř –
nábytkář. Ještě před vojnou nastoupil na brigádu do zručského
S á z a v a n u , c o ž p ro n ě j p o d l e
jeho slov mělo osudový význam.
Po vojně pracoval v letech 1990–
1993 v Sázavanu jako technický
pracovník ve výrobě, kde se naučil
obuvnickému řemeslu. Po uzavření
Sázavanu pracoval pět let v návrhovém oddělení obuvnické firmy
BIHR Plus, s. r.o. Externě jezdil vypomáhat Leoši Dudovi, výrobci ortopedické obuvi, do Zlína. Vlastní
obuvnickou dílnu si založil nejprve
u rodičů v Čejticích, v r. 2014 koupil
dům v Benešově u Semil, ze Zruče
nad Sázavou se odstěhoval a v novém bydlišti si zařídil dílnu a obchod s obuví.
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Události řešené městskou policií
v listopadu 2015
• 2. 11. 2015 … V ranních hodinách byla hlídka MěP kontaktována
personálem společnosti sídlící v areálu Sázavanu. Důvodem tomuto byl
podnapilý zaměstnanec, který nehodlal podnik opustit. Na místě byl zjiš
těn jednašedesátiletý místní občan, který následně za přítomnosti policistů
pracoviště opustil.
• 7. 11. 2015 … V odpoledních hodinách byla hlídka MěP požádána
operačním PČR o prověření oznámení o fyzickém napadení v prostorech
nám. MUDr. Svobody. Na místě se nacházeli dva místní mladíci, kteří
uvedli, že byli napadení neznámým mužem. Hlídkou MěP byl dle uve
deného popisu ztotožněn v zámeckém parku třiatřicetiletý muž, který se
následně k činu doznal. Věc byla jako přestupek proti občanskému soužití
projednána na místě pokutou v blokovém řízení.
• 9. 11. 2015 … V ranních hodinách byla hlídka MěP požádána operá
torkou humanitárního sdružení Život 90 o výjezd do ulice Školní, kde byly
hlášeny zdravotní problémy klientky sdružení. Po příjezdu hlídky MěP
na uvedenou adresu byla již uvedená v péči zdravotníků ZZS.
• 18. 11. 2015 … V odpoledních hodinách přijala hlídka MěP ozná
mení o dopravní nehodě v obci Želivec. Na místě bylo zjištěno, že došlo
k poškození sloupu telefonního vedení, které na sebe strhl při průjezdu
obcí polský kamion. Hlídkou MěP byla skutečnost nahlášena PČR OO
Zruč nad Sázavou a PČR SDN Kutná Hora. Na místě byl dále hlídkou
MěP usměrňován provoz v místě dopravní nehody až do prošetření udá
losti policií. Místo nehody bylo označeno, o události byla vyrozuměna
pohotovost O2.
• 20. 11. 2015 … V ranních hodinách přijala hlídka MěP oznámení, že
v obci Želivec se volně pohybuje pes většího vzrůstu s nějakým předmětem
na krku. Na místě byl hlídkou odchycen pes rasy tibetská doga. Tento měl
na krku připevněn objemný kovový předmět, který mu bránil v pohybu.
Strážníky byl předmět demontován a pes prozatím umístěn u chovatelky
ze sousední obce. Případ je dále v šetření MěP.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Antoš Pavel

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v říjnu 2015
• 23. 11. 2015 … I v naší nadmořské výšce napadl první sníh a nehoda
na D1 na sebe nenechala dlouho čekat. V dopoledních hodinách byla
jednotka vyslána na 74km D1 ve směru na Brno, kde došlo k hromad
né nehodě tří osobních a jednoho nákladního automobilu. Po příjezdu
na místo hasiči pomohli s naložením zraněné osoby do sanitního vozu
a pak se věnovali protipožárnímu zajištění místa nehody, tzn. odpojení
akumulátorů havarovaných vozidel a likvidace úniků provozních náplní
vozidel. Po domluvě s Policií ČR byl proveden odtah trosek vozidel na kraj
nici a následně se jednotka vrátila na základnu.
• 26. 11. 2015 … V podvečerních hodinách byla jednotka povolána
do Průmyslové ulice ve Zruči nad Sázavou, kde se mělo nacházet osobní
vozidlo na kolejích. Po příjezdu, na místě již zasahovala hlídka Policie
ČR. Průzkumem bylo zjištěno, že řidič osobního vozidla nezvládl řízení
a s automobilem vjel na kolejový svršek. Naštěstí nedošlo ke zranění řidiče
a ani k žádnému úniku provozních náplní z automobilu. Automobil vjel
na kolej, na které nebyl ohrožen železniční provoz. Na místo přijela jednot
ka drážních hasičů SŽDC Havlíčkův Brod. Společně s jednotkou SŽDC
Havlíčků Brod bylo vozidlo vyproštěno a odstraněno z kolejového svršku.
• 27. 11. 2015 … Do ulice Na Pohoří vyslalo operační středisko jednotku
na technickou pomoc. Při couvání jeden automobil narazil do druhého,
kdy došlo k zaklínění vozidel v místě tažného zařízení. Důsledkem čehož
bylo zablokování ulice. Pomocí hydraulického zařízení hasiči provedli
odtržení vozidel od sebe. Při zásahu nedošlo k úniku provozních náplní.
Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Hledá se nový kronikář
Martina Fialová
Město Zruč nad Sázavou hledá nového kronikáře. Zájemci se mohou
hlásit do 29. ledna na Odboru kultury, školství a sportu. Více informací naleznete na webových stránkách města nebo na Odboru kultury.

Co jsou to tradice?

Kalendář kulturních akcí

VÁNOČNÍ TRADICE A SYMBOLY

22. 12. 2015

Vánoční koncert DIOGENES – koledy,
spirituály, vánoční písně, duchovní i světské
písně od 19:00 hod. v Zrcadlovém sálu
zámku. Vstupné 50 Kč. Předprodej vstupenek
od 1. 12. 2015 v infocentru ve Zruči nad
Sázavou.

23. 12. 2015

Vánoční vytrubování – pořádá Zručská
desítka ve spolupráci s městem Zruč nad
Sázavou, OKŠS – Spolkový dům, od 18:00
hod., Spolkový dům.

20. a 27. 12.
2015

Vánoční odpoledne na zámku – přijďte si
zpříjemnit sváteční pohodu, tentokrát trochu
jinou prohlídkou zámku. Pořádá město Zruč
nad Sázavou – OKŠS, od 13:00 do 18:00 hod.

10. 1. 2016

Vernisáž výstavy Kláry Branišové „Jak
jihočeský chasník k dudám přišel“,
od 15:00 hod., Zámecká galerie.

Marcela Černá

T

radice – to je předávání moudrosti a prožitých
zkušeností našich předků z generace na generaci.
Prostřednictvím tradic se napojujeme na své ko
řeny a pak skrze sebe předáváme svým potomkům toto
vědomí. Tradice oživují a umocňují naše svátky a oslavy.
Tradice mají své symboly, které nám zprostředkovávají
určité prožitky a mají dar nás vtáhnout do patřičné atmo
sféry okamžiku.
Každý národ, každý rod a každá rodina má své tradice
a symboly a ty jsou základem pro společné porozumění,
prožívání a sdílení.
Symboly českých Vánoc:
Advent – očekávání příchodu něčeho/někoho, co/kdo nás
zachrání, spasí
Adventní věnec – kolo – vítězství světla nad tmou, dobra
nad zlem
Adventní věnec na vchodových dveřích – Slunce
Adventní věnec na stole – 4 svíčky – 4 světové strany, 4 živ
ly, 4 adventní neděle
Vánoční stromeček – věčnost (zelený strom), hojnost
(ozdoby)
Vánoční rostliny – hvězda, jmelí, brambořík, vánoční kak
tus – život a štěstí
Kapr – zdraví, vitalita
Šupina – hojnost a dostatek
Výzdoba (větvičky, červená barva) – život, zdraví, štěstí
Čočka, hrách, obilí, ořechy – plodnost
Česnek, cibule, sůl, med – ochrana života a majetku
Chléb – základní obživa
Vánočka – pospolitost
Vánoční cukroví – sladkost života
Betlém – zrození
Betlémská hvězda – zvěstování, naděje
Betlémské světlo – pokoj, mír, naděje
Vánoční přání – přání dobra, zdraví a hojnosti
Vánoční koledy – pospolitost, oslava
Dárky – úcta a vděčnost

10. 1. – 28. 2. Výstava Kláry Branišové - „Jak jihočeský
2016
chasník k dudám přišel“. Výstava bude
přístupná dle otevírací doby infocentra.
Plné vstupné 30 Kč, snížené 20 Kč, Zámecká
galerie.
12. 1. 2016

Tvoření pro radost (nitěné zvonky
a hvězdičky) – pořádá Český svaz žen,
vstupné 20 Kč, od 15:00 hod., Spolkový dům,
I. patro, klubovna svazu.

13. 1. 2016

Kino – pořádá město Zruč nad Sázavou –
OKŠS – Spolkový dům. Výběr ze tří filmů:
1. Prorok
2. Lidský rozměr
3. Purpurové květy
Filmová kavárna od 17:30 hod. před
promítáním filmu. Kino od 18:30 hod.
Hlasování je možné u M. Černé – tel.
730 514 040, elektronicky cerna@mestozruc.cz nebo písemně v Městské knihovně
do 16. prosince 2015. Vstupné 50 Kč, člen
filmového klubu 30 Kč. Spolkový dům, II.
patro, zasedací místnost.

Je to u vás stejné? Podobné? … nebo úplně jiné?
Čím více máme společného, tím lépe si můžeme rozu
mět. Ale zároveň všechno to, co máme rozdílné, může
být pro nás vzájemně inspirující a oživující. Přeju vám
nádherné Vánoce, prožité tak, jak nejlépe si jen dovedete
představit!

Dále si můžete vybrat film, na který
chcete přijít do kina ve Zruči v měsíci únoru.
Filmová nabídka:
1. Píseň moře,
2. Pokojný bojovník,
3. Anna Karenina.
Hlasovat můžete u M. Černé – tel.
730 514 040, elektronicky cerna@mestozruc.cz nebo písemně v Městské knihovně
do 13. ledna 2016.

Kouzlo Vánoc
Pokračování článku
Blanky Olišarové ze str. 1

kroví se s nedostatkem pohybu v dospělosti (přeci už jen nelezu
po stromech!) tloustne, pohádky v televizi za ty roky zná člověk
většinou zpaměti a sníh za chvíli budeme znát už jen z pohled
nic Josefa Lady. Ale – že by dospělost přinášela s sebou i určitou
dávku sucharství? Nebo jsme my dospělí takoví masochisté, že
záměrně děláme, jak nás vánoční přípravy stresují a vyčerpávají,
abychom se cítili mizerně a ostatní nás litovali (stejně jako my
je, protože ta samá podpora se čeká i od nás)? Takže …
V letošním roce jsem dospěla k rozhodnutí – o Vánocích
si užiju pohodu, a to se vším všudy. Dárky objednám v klidu
doma na internetu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Cukroví upeču jen tolik, aby mně stačilo k mlsání a bylo co
nabídnout návštěvě. Na pohádky v televizi se podívám po tisící
první, však opakování je matka moudrosti. Několik knížek už
jsem si stáhla do čtečky a tak nic nebrání po večer si sednout
do svého křesílka s šálkem čaje nebo kávy a budu si vychutnávat
klid, pohodu a pohled z okna na Nezasněženou ulici. Však ono
to má něco do sebe. Uklízet budu jen to, co je nezbytné, a byt si
vyzdobím jednoduše proto, že jako výtvarnice mám k tvoření
blízký vztah. A až si mi někdo ze známých bude stěžovat na stres
a nestíhačku, nasadím jen shovívavý úsměv a polituji ho.
Pevně věřím, že takových lidí, kteří se rozhodnout vykašlat se
na stresy a dovolí si trochu sami sebe rozmazlit, bude mezi vámi,
našimi čtenáři, více. Třeba se potkáme na chodníku s tím naším
shovívavým úsměvem na rtech. Přeji vám všem proto klidný
a pohodový advent a vánoční svátky, rozmazlete se, lenošte,
odpočívejte a užívejte tu dobu, která prostě je pro každého z nás
nějakým způsobem jedinečná. A udělejme si už teď jedno no
voroční předsevzetí: Slibme si, že v příštím roce se pokusíme
radovat z maličkostí! Třeba ze sněhu, cukroví a pohádek v tele
vizi, které nám kdysi bohatě stačily.

28. 1. 2016

Základy křesťanství – pořádá ČCE Zruč
nad Sázavou, od 17:00 hod., Spolkový dům,
zasedací místnost, II. patro.

Infocentrum
Zámek 1, Zruč nad Sázavou, 285 22, Tel.: 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz, www.mesto-zruc.cz
změna programu vyhrazena
aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto-zruc.cz

Martina
Fialová

U

Předvánoční
jarmark

ž tradičně se o první adventní neděli Zručané schá
zejí při rozsvěcení vánočního stromečku. Předchází
mu předvánoční jarmark, který máme všichni spojený
s nákupem vánočních drobností na vyzdobení našich
domovů. Najde se i něco dobrého na zub a v mrazivém
odpoledni přijde k chuti kalíšek svařáku nebo horké me
doviny. Letos ale bylo něco jinak. Od rána se k zemi sná
šely provazy deště a jen optimisté věřili, že se odpoledne
počasí alespoň trochu umoudří. Bohužel se tak nestalo,
a tak po více než pěti letech nám na jarmarku počasí
opravdu nepřálo. Ale Zručané se nedali a obtěžkáni
deštníky a pláštěnkami přišli podpořit zpívající děti či
paní učitelky prodávající výrobky dětí ze všech školských
zařízení a podívat se na rozsvěcení vánočního stromečku
i na pohádkový ohňostroj. Z rozsvíceného stromku se
stala viditelná dominanta města i cíl večerních prochá
zek. V čase blížících se Vánoc působí hojná účast Zru
čanů jako pohlazení na duši pro všechny organizátory,
prodejce i vystupující. Děkujeme vám za ni.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

VÍC A VÍC MI PŘIPADÁ TRÁVA
Z DĚTSTVÍ ZELENĚJŠÍ
A PILINY VOŇAVĚJŠÍ
JSEM VÁŽNĚ PLNOHODNOTNĚ
STÁRNOUCÍ HOCH. UŽ TO TAK
BUDE! JÍMÁM SE STÁLE ČASTĚJI
NAD ZDÁNLIVÝMI OBYČEJNOSTMI
Z DĚTSTVÍ, VYGENEROVANÝMI
MÝM VLAŠSKÝM OŘECHEM PŘI
ÚPLNĚ VŠEDNÍCH ČINNOSTECH.
KRÁJÍM CHLEBA (KDO ŘÍKÁ
CHLÉB, PROBOHA, CHLÉB SE
ŠUNKOU – NE, PROSTĚ CHLEBA)
DCERÁM NA SVAČINU DO ŠKOLY.
MÁM TEN RITUÁL OPRAVDU RÁD:
MÁSLO, PLÁTKOVÝ SÝR, OKUR
KA, POLIČAN (ANO, JE TO KARCI
NOGEN, TAK MĚ ZABTE, NO), PĚKNĚ
ZABALIT DO UBROUSKU, SÁČEK,
NA TŘI HROMÁDKY...
A... LUP! JE TO TADY! VY
GENEROVÁNO – VZPOMÍNKA!
SEDÍM V LESE NAD ZRUČÍ
NA PAŘEZU, JE MI OSM DESET,
Z MALÉHO CHLEBNÍKU NA PRA
VÉM BOKU (MĚL HO KAŽDÝ, LIŠIL
SE JEN MÍRNĚ A BARVOU) VYNDA
VÁM SVAČINU A PITÍ V PLASTOVÉ
"ČUTOŘE", ZAKUSUJI SE DO CHLE
BA, CO VONÍ MÁSLEM (A UBROUS
KEM, NEROZLUČNĚ PŘILEPENÝM
K DVOJKRAJÍCI), KOLEM JE CÍ
TIT ČERSTVĚ NAŘEZANÉ DŘEVO
A JÁ V TU CHVÍLI NEMOHU BÝT
BOHATŠÍ! JE MI ZVYSOKA UKRA
DENÉ, JAKÝ JE REŽIM, JAKÁ VLÁD
NE STRANA, ZŘÍZENÍ A KOLIK BUDE
STUPŇŮ ZÍTRA A ZA TÝDEN... KAM
SE HRABE NĚJAKEJ BURGR!
VYNDAVÁM FOTOAPARÁT ZENIT
Z BYTELNÉHO, ČERNÉHO FUTRÁLU,
NA KINOFILMU JSOU JEŠTĚ TŘI
VOLNÁ
POLÍČKA,
VYCVAKNU
SPOLUŽÁKY A JDE SE DÁL.
JAK ŘÍKÁM, STÁRNU.

ROBERT

Jarda Bouma

V

pohádkovém pekle ženy nemají místo, to je
bez debat. V případě zručského „pekla“ v zá
meckém příkopu to však byly právě ženy, kdo
vdechl život akci Čerti na zámku.
Sympatický plakát, na němž zpoza zámku vykukují
jeho dočasní rohatí obyvatelé a dění shůry dozoruje
letící anděl, zval děti na podvečer 5. prosince. Jako
rodiče stále ještě „strašitelných" dětí jsme doma ob
vykle řešili dilema, zda si mikulášskou návštěvu pro
děti domů objednat (a možná dlouze čekat, až na nás
přijde řada), nebo jim vyrazit v ústrety do ulic, ovšem
s nutností neustále kličkovat mezi petardami odpalo
vanými adolescentními pyrotechniky – amatéry (ne
vím proč, ale napadá mě v tomto případě jazyková
podobnost slov petarda a retarda). To, že je možné
děti vzít do unikátního prostoru zámeckého příkopu
a nechat je tam zábavnou formou „projít peklem", se
tedy v tomto kontextu jevilo jako dar z nebes, jakkoliv
má tato formulace protimluvný charakter.
Vydali jsme se tedy s dětmi na půl pátou na místo ur
čení. Již na nádvoří si nás odchytl první rohatec, totiž

něco jako pozemský čertovský koordinátor, který radil
návštěvníkům, kudy tudy do pekla. V předpeklí nás
čekalo toho dne jediné špatné překvapení a tím byla
dlouhá fronta, která nás stála několik desítek minut
trpělivého vysvětlování dětem, že „už tam budem."
Po registraci v pekelném infocentru jsme se ponořili
do tmy zámeckého příkopu, kde nejdříve děti samot
nému Luciferovi musely přiznat své hříchy, aby je pak

Marcela Černá
rajina se noří do tmy a na obloze vychází první hvězda. Andělé
začínají hrát na své andělské trubky a líbezné melodie se nesou
širým krajem a dávají vědět všem, že nastává čas adventní.
Advent znamená příchod a je to čas příprav na Vánoce.

ZUŠ
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Zámecký příkop ožil rohatými
aneb Za vším hledej ženu

Vánoční vytrubování
aneb Andělé ve Zruči

K
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mohly plněním nejrůzněj
ších úkolů během okružní
procházky příkopem po
stupně odčinit. Poté, co se
takto napravily, opustily
děti pekelný prostor výcho
dem z letního kina a spatřily
Mikuláše v doprovodu dvou
andělů. Mikuláš je za písnič
ku nebo básničku odměnil
malým pamlskem. Speci
ální čertovskou minci, kte
rou za splněný úkol dostaly
na jednom ze stanovišť, bylo
možné v nedalekém stánku
směnit za kousek domácí
buchty (od pekelné babičky
samozřejmě). Dospělí návštěvníci zase mohli vyměnit
své skutečné mince za svařené víno přímo z kotlíku,
grog anebo třeba klobásu opečenou na ohni. Vše se
odehrávalo v pohodové, téměř až rodinné atmosféře
a myslím, že drtivá většina dospělých i dětských ná
vštěvníků odcházela z akce spokojena.
Jak a přičiněním koho se taková akce na
rodila? Samotného mě to zajímalo, a tak
jsem z jednoho nejmenovaného „čerta třetí
kategorie" ještě týž večer vytáhl informaci,
díky komu jsme si mikulášské odpoledne
tak pěkně užili. Druhý den jsem se s Jit
kou Domanskou a Janou Vilímovskou
sešel a dozvěděl se, že se nápad v jejich
hlavách zrodil již v minulém roce, takže
stihly ještě úspěšně zažádat o finanční pod
poru od města a začít plánovat. Přípravy
probíhaly „zlehka" v průběhu celého roku
a od konce prázdnin již intenzivně. Přesto
že obě organizátorky věnovaly přípravám
většinu svého volného času, skromně po
dotýkají, že dost věcí se nepovedlo tak, jak
si představovaly. Rády využívají příležitosti vzkázat
návštěvníkům prostřednictvím Zručských novin:
„Překvapila nás hojná účast, počítaly jsme optimis
ticky se zhruba stopadesáti dětmi a nakonec jich při
šly téměř tři stovky. Spolu s doprovodem dětí se tedy
do zámeckého příkopu přišlo podívat téměř šest set
návštěvníků. Na takovou účast jsme bohužel připra
veny nebyly, a důsledkem byly nepříjemně dlouhé

Začínáme uklízet, dělat pořádek, třídíme, přebíráme, čistíme. Čis
tíme a zdobíme si své domovy, ale též si děláme prostor a čisto ve své
duši. Když je uklizeno – všichni moc dobře známe ten prožívaný pocit
klidu a tiché radosti.
V době adventu nás to také vede k rozjímání a zamyšlení se nad
našimi vztahy a soustředíme svou mysl na lidi, které máme rádi. Chys
táme pro ně dárky jako symbol poděkování a úcty k danému člověku.
Advent, to je také vůně pečeného cukroví, záře rozsvícených svíček,
zpěvy vánočních koled a vzájemné setkávání lidí.
Člověče, zastav se – poslouchej – slyšíš tlukot svého srdce? A slyšíš ty
stále znějící andělské trubky, jejichž melodie doprovází zářivý světelný

fronty a prostoje. Těm, kdo v nich byli nuceni čekat,
opravdu děkujeme za trpělivost. Pokud se nám povede
přivést čerty na zámek i příští rok, budeme se snažit,
aby již všechno proběhlo hladce. Děkujeme i všem
dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomohli a obě
tovali tomu spoustu svého volného času. Bez nich by
se celá akce jednoduše nemohla uskutečnit."
Čerti na zámku se mimořádně vyvedli, tento po
cit určitě nesdílím sám. A tak nezbývá než si přát,
aby příběh o tom, jak nápad dvou maminek „přivedl
do pekla“ šest set zručských i přespolních návštěvníků,
měl stejně úspěšné pokračování i v roce příštím!

prach, který pomalu padá k zemi a cestou všechno prosvětluje. Prosvět
luje všechny bytosti, jejich mysl a srdce. A čím více jsou lidská srdce
prosvětlena, tím více jsou plná lásky, radosti, porozumění a soucítění.
Najednou jsme si vzájemně nějak blíž.
Pokud chcete uslyšet andělské trubky a společně si zazpívat vánoční
koledy, určitě přijďte 23. prosince v 18 hodin do Spolkového domu
na Vánoční vytrubování.
Společně s našimi zručskými anděly – v podání Zručské desítky
a kvarteta Halidama – se naladíme na nadcházející Štědrý večer.
Všichni jste srdečně zváni!

Při slavnosti u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu o první adventní neděli se stalo již tradicí, že se o kulturní program na nádvoří zámku stará z větší části naše ZUŠ. Počasí letos jakoby zkoušelo naši odolnost – jestli to my,
Zručané, nevzdáme. Malí tanečníci to rozhodli hned v úvodu svým odhodláním a bez ohledu na déšť a rozčvachtaný písek na nádvoří předvedli své tanečky, ačkoli učitelky tanečního oboru byly‚pro’ jim je odpustit. Žáci hudebního
oboru ze Zruče i z Dolních Kralovic na pódiu na tom byli o poznání lépe (byli pod střechou a tentokrát oproti minulosti i v záři reflektorů). Písně a vánočně laděné skladby byly odměnou pro vytrvalé publikum poschovávané
pod kapucami a deštníky. Žáci výtvarného oboru ve stánku poblíž pódia měli připravené vánoční pohlednice ze svých obrázků, loutky čertů a andělů, keramické svícny a betlémy na prodej nejen pro rodiče. Prodej u stánků díky počasí asi
‚nefrčel’ podle očekávání zručných Zručáků, kteří nabízeli své výtvory, ale atmosféra byla prima i za deště. A kdo vydržel až do konce, dočkal se nejen rozsvícení vánočního stromu u fontány před zámkem, ale i finále s parádním ohňostrojem.
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Sláva nazdar
výletu, zmokli
jsme a už jsme tu

Jitka Janatová

B

yli jste někdy v Anglii? Nevím,
jestli zná někdo tuto dětskou
říkanku jinak, ale ve spojení
s Anglií bych řekla, že je věrohodnější
tato verze. 14. listopadu jsme vyrazili
na studijní pobyt do Anglie – 45 dětí
a čtyři pedagogové. Na zastávce nás
vyzvedl oranžový autobus společnosti
CK Kristof, zamávali jsme všem pří
buzným a vyrazili na cestu za pozná
ním. Byla nám přidělena úžasná prů
vodkyně Monča, která Anglii opravdu
miluje, a dva řidiči, kteří o nás po ce
lou dobu pečovali.
Dříve jsme v autobuse na školním
výletě zpívali a hráli různé slovní hry,
popřípadě jsme si četli, dnešní děti
mají k ruce moderní techniku a zaba
ví se pomocí nějaké té hry elektro
nické. Takže jsme celkem v poklidu
projeli přes Německo, Holandsko,
Belgii a Francii a v ranních hodinách
jsme najeli na trajekt přes kanál La
Manche. To, co se jevilo jako úžasné
dobrodružství, se však během čtvrt
hodiny změnilo ve scénář tak trochu
připomínající hororový film. Plavba
nebyla vůbec klidná, protože venku
zuřila bouře provázená silným větrem.
Na tvářích cestujících se postupně
vystřídaly všechny odstíny zelené
a ve stále rychlejších intervalech se

Ivana Stará
Prostřednictvím různých činností
poznáte „na vlastní kůži“, kam vede
aktivní učení – k soustředěnosti,
k přemýšlení, k objevování, k diskusi,
ale také k uvolnění a klidné atmosféře.
Tyto myšlenky se snaží šířit na zručské
základní škole dlouholetá učitelka
matematiky, lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a spoluautorka učebnic matematiky pro základní školu Vladimíra Čuhajová.

V

ychází z přesvědčení ověřené
ho praxí, že získávání vědo
mostí není pouhé nacvičování
a memorování, ale vše probíhá přes
smysluplnou aktivitu žáka. Klade dů
raz na dovednost diskutovat a vysvět
lovat, na experimentování jako zdroje
získávání zkušeností, na kooperativní
skupinové aktivity, na řešení pro
blémů. Děti ve zručské škole jí mile
překvapují a dávají naději, že zaběh
nutý styl je možné změnit, a to díky
spolupráci s učitelkami matematiky
v programu Škola s hvězdičkou.
Matematika Vás provází celým
profesním životem, čím si Vás získala?
S matematikou jsem jako dítě ško
lou povinné nikdy neměla problé
my, vždy jsem uměla vše, co učitelé
požadovali, ale jestli jsem ji měla
ráda? Nevím, o tom jsem asi v tom
věku nepřemýšlela. Měla jsem radost
z toho, že mě paní učitelka, pan učitel
či tatínek pochválí, že mohu poradit

vytráceli ulevit svému žaludku, posti
ženi krutou mořskou nemocí. Všem
se moc ulevilo, když už jsme zase se
děli v autobuse a frčeli, teď již po levé
straně dálnice směr Londýn.
Do Londýna jsme přijeli kolem de
váté hodiny ráno a po noci strávené
v autobuse jsme byli celkově takoví
jaksi pomačkaní, ale ihned jsme vy
razili po londýnských památkách.
Prošli jsme Greenwich Park, zastavili
se u observatoře, kudy prochází nultý
poledník, z nadzemky jsme si vychut
nali pohled na mrakodrapy v Dock
lands a metrem dojeli do centra, kde
jsme si prohlédli nejvýznamnější
londýnské památky, které v podstatě
v centru Londýna ani nelze minout
– Tower Bridge, Tower, Millenium
Bridge a mnoho dalších. Naše prů
vodkyně měla o Londýně a jeho hi
storii takové znalosti, že znala odpo
věď téměř na každou zvídavou otázku.
Na závěr jsme se přehoupli lanovkou
přes Temži a nasedli zpět do auto
busu, abychom pokračovali v cestě
do města Eastbourne, kde už na nás
čekaly hostitelské rodiny.
V pondělí ráno jsme se opět sešli
u autobusu se spoustou nových zá
žitků a po noci strávené v anglické
rodině s anglickou večeří a snídaní

Žáci z I. ZŠ Zruč nad Sázavou na křídových útesech Beachy Head v Anglii
na děti čekala další zkušenost. Tento
pobyt byl totiž studijní, takže v pon
dělí, v úterý a ve středu navštěvovaly
vždy na tři hodiny dopoledne školu
– Eastbourne College. Přivítaly je tři
učitelky, které je učily správně vy
slovovat nová slovíčka a dozvěděly se
zde i něco z anglické historie. Vždy
po škole jsme potom vyjeli na nějaký
výlet – v pondělí na křídové útesy Bea
chy Head a pláž v Eastbourne, v úte
rý do podmořského světa v Brighto
nu a ve středu na Hever Castle, kde
byla vychovávána Anna Boleynová,
druhá manželka Jindřicha VIII. Děti
na konci obdržely certifikáty o ab
solvování kurzu a ve čtvrtek ráno už
jsme zase vyráželi na cestu domů, ale
ještě předtím nás čekal celodenní výlet
do Londýna. Jak jsem se již zmínila

na začátku, v Anglii je počasí velmi
deštivé a větrné. Do té doby jsme
občas zmokli a hodně ofoukli, ale
ve čtvrtek už opravdu vydatně prše
lo celý den. To nás ovšem neodradilo
od toho, abychom v doprovodu ne
zdolné Moniky prolétli místa námi
dosud nenavštívená. Dětem rozhod
ně nesměl chybět obrázek Big Benu,
Trafalgar Square či Buckinghamské
ho paláce. Největší úspěch u mlad
ších dětí však měl St. James’Park,
kde svými sendviči od starostlivých
„host mums“ nakrmily nejen sebe,
ale i místní kachny, holuby a velmi
nebojácné veverky.
Na závěr jsme se s Londýnem roz
loučili plavbou po Temži, nasedli
do autobusu a vydali se na cestu
do rodných krajin. Když jsem se
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v Doveru dotázala, zda někdo nechce
před nástupem na trajekt prášek proti
nevolnosti, zvedl se les rukou. Před
chozí špatná zkušenost se však ne
opakovala a všichni jsme si vychutnali
naprosto poklidnou plavbu. Zpáteční
cesta byla opět provázená velmi sil
ným deštěm, ale všichni jsme v pátek
odpoledne v pořádku a mírně unavení
vystoupili z autobusu.
Takže mé osobní dojmy z tohoto
pobytu? Vím, že do Londýna se chci
určitě ještě někdy podívat. Tohle měs
to mě opravdu dostalo svým osobi
tým architektonickým stylem. Vím,
že „fish and chips“ u mě rozhodně
nebudou jídlem, o kterém bych snila.
Vím, že mi nevadí ani déšť, pokud je
se mnou parta prima dětí i dospěláků.

Aktivní učení formou experimentování
a modelování přináší v matematice úspěchy
spolužákům, kteří učivo nepochopi
li. Učitelkou jsem chtěla být už jako
dítě a volba matematiky byla z výše
uvedeného zřejmá. Vystudovala jsem
matematiku na Pedagogické fakultě
v Hradci Králové a v průběhu studií
a následné učitelské praxe jsem došla
k názoru, že matematika byla správ
ná volba, že je krásná, zajímavá, plna
podnětů k usuzování a přemýšlení.
Ale také jsem poznala, že umět ma
tematiku nestačí k tomu, aby člověk
uměl matematiku učit druhé. Zkou
šela jsem různé metody výuky, navště
vovala jsem nejrůznější semináře, pro
čítala mnoho literatury, hledala jsem
další podněty pro zpestření a oživení
školní výuky. Diskuse s učiteli v rám
ci dalšího vzdělávání mě dovedla až
k tomu, že jsem své zkušenosti začala
předávat ostatním učitelům. Roz
hodujícím mezníkem pro mne byla
učitelská setkání PAU (Přátelé anga
žovaného učení) v různých regionech
republiky, kde se scházeli nadšení
kantoři z celé republiky. Stala jsem
se lektorkou PAU a v roce 1991 jsem
po jednadvaceti letech odešla ze zá
kladní školy na Pedagogickou fakultu
v Hradci Králové, kde jsem pracovala
jako lektorka v oboru didaktiky mate
matiky pro I. a II. stupeň ZŠ .
Proč matematika nebývá ve škole
oblíbený předmět? Co udělat proto
aby ji žáci měli rádi?
Zeptejte se dětí např. ve druhé třídě,
který předmět mají ve škole nejraději,

často uslyšíte – tělocvik a matematika.
Zeptáme-li se starších dětí, odpověď
bude v neprospěch matematiky. Kdy
a kde se vytrácí kladný vztah k ma
tematice? Proč? Najít jednoznačnou
odpověď je složité. Ale jednou z příčin
jsme i my, dospělí. Děti od rodičů čas
to slyší: „Matematika mě taky neba
vila“, „Matematika je těžká“, „Mate
matika se nedá naučit“, „Matematika
je nuda…“ Ale proč se děti při mate
matice nudí? Protože mnohdy to, co
jim učitelé předkládali, to, co říkali,
že mají dělat, bylo pro ně nepodstat
né, nezajímavé. Děti bývaly zmatené,
protože většina z vodopádu slov, který
na ně ve škole dopadal, mělo jen malý
nebo vůbec žádný smysl. Zlepšení
dané situace vyžaduje chuť změnit
zaběhnutý styl práce, trpělivost a čas.
Jde o změny, které se dotýkají učitelů
i žáků. Nové metody a formy práce
jsou jednou z cest, jak lze vztah k ma
tematice změnit. Budeme-li zapojovat
aktivně žáky do výuky, povedeme-li je
k soustředěnosti, k tvořivosti, k hle
dání zákonitostí a k odhalování pře
kvapivých souvislostí a to vše v klidné
a přátelské atmosféře, pak se úspěch
dostaví. Ale i nadále zůstává pravdou
to, že matematika je tím předmětem,
v němž nové vědomosti navazují
na předchozí, proto je nezbytná dů
slednost a systematičnost – a to děti
mnohdy nechtějí respektovat.
V poslední době se hodně diskutuje o metodě prof. Hejného? Myslíte

si, že je to cesta správným směrem?
Je to nové pojetí výuky matemati
ky, které je mi blízké, a kdybych byla
mladší, určitě bych touto cestou šla.
Ale pro mnoho učitelů a hlavně ro
dičů je výuka natolik odlišná, že se
tomu brání. Učitel, který se rozhod
ne pro tento nový styl výuky, musí
projít obrovskou přeměnou. Učit
tímto stylem musí člověk chtít, musí
se ztotožnit s myšlenkami a filosofií,
na níž je založen.
Program Škola s hvězdičkou vytváří podmínky, které nejsou v základních školách běžné. Myslíte si,
že je správné podporovat tyto aktivity v českém školství?
Jsem nadšená z toho, co se na zdej
ší škole odstartovalo. Je to ojedinělá
ukázka toho, že lze změnit ustálené
stereotypy, že lze najít cesty, jak zlep
šovat stávající stav. Všem zaintereso
vaným pedagogům a zastupitelům
města Zruč patří velké DÍKY a moc
si přeji, abychom si za dva až tři roky
mohli říci: Stálo to za to!
Jak se mění výuka matematiky
na zručské základní škole? Jak se
Vám spolupracuje se zručskými
učiteli a jací jsou zručští žáci?
Jsme téměř v polovině naší společné
práce a změny jsou již patrné. Učitelé
postupně zařazují do výuky metody
a formy práce, které aktivizují všechny
žáky, hledají cesty, jak zapojit do výu
ky co nejvíce dětí. Po každé vyučovací
hodině společně diskutujeme o tom,

co se podařilo či nepodařilo a hledáme
další možnosti, jak dané učivo dětem
přiblížit a objasnit ve smyslu porozu
mění. V některých třídách děti také
úspěšně zvládají různé netradiční úlo
hy, k jejichž vyřešení nestačí pouze uči
vo, které si osvojily, ale potřebují jistou
matematickou tvořivost, např. účelně
experimentovat nebo schopnost třídit
či porovnávat údaje. S učitelkami se
mi pracuje velmi dobře, zažíváme spo
lu radost z dobře vykonané práce, ale
i úzkost a obavy, zda vše dobře dopad
ne. Ale to k cestě ke změně patří, změ
nou se učíme, změna je cesta a ta nikdy
není přímočará. Děti ve zdejší škole mě
většinou mile překvapují, někteří žáci
mě už asi vnímají jako součást školy,
obrací se na mne s dotazy, vyjadřují své
pocity a vítají mě s úsměvem. Sleduji
jejich práci v hodinách a vzpomínám
na moje bývalé žáky. Byli jiní? Asi ano,
ale to neznamená, že byli lepší či horší,
byla jiná doba.
Do Zruče pravidelně dojíždíte
z Pardubic. Co se Vám ve Zruči líbí
a jak tady trávíte svůj volný čas?
Zruč je velmi krásná, zámecká za
hrada je mým obvyklým místem rela
xace po celodenním soustředění. Ob
divuji krásně upravené zelené plochy,
dětské hřiště u školní jídelny, zahrady
a rodinné domky. Jeden den jsem se
vydala i na rozhlednu Babka, vystou
pala jsem až nahoru a výhled do kra
jiny zbarvené podzimními barvami
stál za to.
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Podzimní čarodějnické
šlápoty
M

ěsíc listopad byl na události v naší školce opravdu
bohatý. Konaly se akce v přírodě, akce pro rodiče
a nechyběla ani kultura. Hned 4. 11. zahrály paní učitelky
pohádku pro děti přímo ve školce. 6. 11. jsme byli pozváni
do Spolkového domu na Vodnickou pohádku. Protože
nám počasí stále přálo, uspořádali jsme na jedno odpoledne
Podzimní čarodějnické šlápoty. Účast byla opravdu veliká,
trasu si prošlo dohromady 60 rodičů s dětmi. Potěšila nás
i účast bývalých školáčků. Paní učitelka Moravcová se svým

David Průdek
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a začátku minulého
školního roku vznikl
ve spolupráci Zručské
radnice, Mateřské školy na Pohoří,
a hokejového klubu HC Ledeč
pilotní projekt výuky bruslení
pro předškoláky. Jednou za tři
týdny nasedli předškoláci ve Zruči
do autobusu, který je za dopro
vodu učitelek mateřské školy
převezl na zimní stadion v Ledči.
Tam již na děti čekali instruktorky
a instruktoři školičky bruslení,
kteří se dětem hodinu věnovali.
V projektu se účastnilo celkem 23
předškoláků, kteří absolvovali de
set lekcí. Na konci kurzu byl svět
bohatší o dvacet bruslařů a děti
Zájem dětí o bruslení je ohromný.
získaly novou dovednost.
Díky velikému ohlasu tohoto pro
jektu u dětí, rodičů, ale i doprovázejících učitelek, přikročili partneři
projektu k jeho rozšíření na obě zručské školky a přidaly se i první
a druhé třídy Základní školy Na Pohoří. Zájem o tento projekt byl
neočekávaný. Více než 90% všech zručských předškoláků, prvňáčků
a druháků vybavili jejich rodiče bruslemi a povinnou helmou, aby se
děti mohly bez obav vrhnout na led. Celkový počet účastníků ze Zruče
se nakonec rozrostl na více než 130.
Ze strany HC Ledeč převzal nad projektem záštitu regionální
trenér ČSLH pro oblast Vysočiny, kterým není nikdo jiný, než le
genda českého hokeje, pan Milan Chalupa, dvojnásobný mistr světa,
dvojnásobný stříbrný olympionik a čtyřnásobný mistr ČR. Záštita
v podání tohoto sympatického sportovce vypadá tak, že osobně vede
výuku předškoláků a doplní tým trenérů školních dětí, kdykoliv to
jeho časový program dovolí. Milana Chalupy, který ještě před několika
okamžiky učil děti vstávat z ledu a podnikat první odvážné krůčky
na bruslích, jsme se zeptali na jeho názory.
„Děti jsou strašně šikovné. V tomto věku mají nejlepší dispozice se
bruslení naučit. Společně s kolegy z hokejového svazu hledáme cesty
jak přitáhnout co nejvíce dětí ke sportu a bruslení zvlášť. Proto považuji
tento projekt za vzor pro ostatní kluby, města a školy, který by měl
ukázat, jak děti vést ke sportu.“
Na otázku, zda by podpořil výstavbu krytého zimního stadionu
i ve Zruči pan Chalupa uvedl: „Největší hustota stadionů na obyvatele je
v Kanadě, kde připadá na jeden stadion v průměru 14 tisíc lidí. Vy máte

Jaroslava Daňková

V

pátek 4. listopadu navštívili naši školu Mikuláš a čert. Bylo to o jeden den
dříve, než jsme zvyklí. Děti jim společně zarecitovaly básničky a zazpíva
ly písničky, které se ve školce naučily. Některé děti dostaly za malé prohřešky
od čerta napomenutí, ale protože slíbily, že už budou hodné, dostaly od Mikuláše
sladkosti jako ostatní děti.
A teď už se děti mohou těšit na nadílku pod vánočním stromečkem.

Další akcí v přírodě byla Zakletá zahrada. Děti ze všech
pěti tříd procházely zahradou a postupně si procvičovaly
znalosti o přírodě, počítaly pavoučky, řadily dýně podle
velikosti. To vše za doprovodu „opravdických čarodějnic“.
V odpoledních hodinách se ve třídách scházeli rodiče
a společně s dětmi tvořili podzimní i vánoční dekorace.
Nechyběla ani keramická dílna.
V odpoledních hodinách se ve třídách scházeli rodiče
a společně s dětmi tvořili podzimní i vánoční dekorace.
Nechyběla ani keramická dílna.

Projekt 72 hodin

ZŠ Okružní

Zdeňka Kunčická

N

a letošní ročník projektu „72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ“
se I. třída naší školy náležitě připravila. Čekal ji totiž zodpovědný úkol
– vysadit dva ovocné stromky na pozemku školní zahrady spolu se starostou
Zruče nad Sázavou, panem Martinem Hujerem. Dopolední přípravy sice
trošku hatil déšť, ale vykopat jámy, zatlouct kolíky, připravit kvalitní zeminu
a konve s vodou se třídě podařilo. Pan starosta byl nejen přesný, ale i náležitě
připravený. V pracovním oděvu a obuvi si nejprve prohlédl zahradu a s chutí
se pustil se žáky do práce. Obě jablůňky společně pevně usadili do půdy, okolí
pečlivě uhrabali a upravili. Pravou rukou byla panu starostovi paní ředitelka
Jana Marečková, která stromky přivázala k opěrným kůlům. Při práci pan sta
rosta se žáky živě diskutoval a na záludnou otázku, zda opravdu umí všechno,
přiznal svoji slabinu: neumí létat do vesmíru. Tohle mu velkoryse promíjíme,
zvláště když pozval celou školu na prohlídku nově otevřených prostor zruč
ského zámku.
Děkujeme panu starostovi za věnovaný čas, práci a ochotu. Věříme, že obsah
projektu „Jablíčka nám porostou zasazená starostou“ bude v příštích letech
dokonale naplněn a pan starosta bude moci ochutnat naši společnou úrodu.

v okruhu třiceti kilometrů čtyři, po dokončení stavby v Čáslavi pět
stadionů. Dokud bude dost kapacity na okolních stadionech a náklady
na dopravu dětí a sportovců se nebudou blížit provozním nákladům
stadionu, je takový krok potřeba řádně zvážit. Možná za patnáct dvacet
let, až tato generace, která tady s bruslením začíná, doroste do produk
tivního věku, bude o tom přemýšlet jinak. Zatím bych se přikláněl
k tomu využít kapacity, které jsou k dispozici. A zde znovu podotýkám,
že přesně takový projekt, který zručská radnice ve spolupráci se školami
a sportovním klubem začala, vidím jako správný krok do budoucna.“
A jaký další krok doporučujete?
„Předpokládáme, že v průběhu kurzu budeme schopni rozpoznat
talent a dispozice jak u chlapců, tak u holčiček, kteří by měli v bruslení
pokračovat a tuto dovednost dále rozvíjet. Oslovíme rodiče těchto dětí
s nabídkou na zapojení do tréninků klubu. V současné době již trénu
jeme ze zručské školy jednoho hráče ročníku 2005, jednoho ročníku
2004, jednoho ročníku 2008 a v rámci tohoto projektu už se nám
přihlásil první hokejista ročníku 2007.“
Mnozí rodiče dětí se obávají nákladů, časové náročnosti
a případného jednostranného rozvoje dětí, pokud se dají na hokej?

MŠ Malostranská

MŠ Na Pohoří

„Jablíčka nám porostou zasazená starostou“

FOTO: ARCHIV ZŠ

Mikulášská nadílka
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pomocným týmem připravila soutěže a úkoly. Děti házely
míčkem na dýně nebo létaly na koštěti.

Jolana Keharová

Zručské děti projevily obrovský
zájem o bruslení!

PROSINEC
2015

„Ano, to máte pravdu, rodiče takové obavy mají. Sami jsme si při
zahajování letošního běhu projektu ve škole i školce dělali průzkum,
který tyto obavy potvrzuje. Hokej je bezpochyby sport, který vyžaduje
vybavení a je náročný na čas, pokud se dělá s láskou. Ale to je dnes asi
podobné u mnoha jiných sportů. Hokej velice dobře rozvíjí fyzický
fond dětí, jejich zručnost, schopnost týmové spolupráce, rychlost
uvažování, zdravou míru tvrdosti, smysl pro fair-play a to jsou doved
nosti, které jsou v životě důležité.
Proto bych chtěl rodičům vzkázat, ať své obavy odloží a realitu si
vyzkoušejí. Základní výstroj začínajícím hokejistům propůjčí Svaz
ledního hokeje prostřednictvím klubu. Stejně tak je klub schopen
zorganizovat dopravu dětí na tréninky a zpět, aby rodiče jejich dopro
vodem neztráceli čas.
Je ještě něco, co byste chtěl vzkázat rodičům?
„Choďte s dětmi bruslit na veřejné bruslení. Vaše dítě si potřebuje to,
co se naučilo v hodinách, procvičovat. Současně se děti chtějí strašně
moc svým rodičům pochlubit s tím, co se naučily. A ta hodina strávená
s dítětem na stadionu je minimálně dvakrát lepší, než hodina před te
levizí,“ říká Milan Chalupa a již s úsměvem dodává: „A čtyřikrát lepší,
než když si dítě mastí samo hry na počítači!“
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Roman Starý

Zprávy z radnice
Usnesení Rady města
Rada města na svém 26. zasedání, konaném dne 11. 11. 2015
schvaluje
• s ohledem na rozsáhlou rekonstrukci Zručského dvora a nepřístupnos
ti předmětu nájmu, firmě Stavebniny Kolumbus s. r. o. snížení nájemného
na polovinu za pronajaté prostory ve Zručském dvoře na období od 1. 9.
do 31. 12. 2015;
• kalkulaci Zručských novin a ceník inzerce pro rok 2016;
• Základní umělecké škole Zruč nad Sázavou změnu účelu použití části
dotace z rozpočtu města – použití finančních prostředků ve výši 10 000 Kč,
určených na školení „Tvorba webových stránek“, na další vzdělávání pedago
gických pracovníků, kterým si udržují a doplňují svoji odbornou kvalifikaci;

Z

a účasti jedenácti středních odborných škol, středních
odborných učilišť a gymnázií z Kutnohorska, Benešovska
a Havlíčkobrodska proběhla ve středu 2. prosince ve školní tělo
cvičně I. Základní školy Zruč nad Sázavou prezentace středních
škol. Ředitelé a výchovní poradci seznámili žáky s jednotlivými
studijními a učebními obory, přiblížili podmínky přijímacího
řízení, hovořili o stipendijních programech u vybraných učeb
ních oborů, pozvali žáky na dny otevřených dveří a informovali
je o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce po ukonče
ní studia, případně o možnosti pokračování ve vysokoškolském
studiu po absolvování maturity.

• uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci do programu Státního
fondu dopravní infrastruktury na chodník ve Vlašimské ulici s firmou LK
Advisory, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice;

Deváťáci pozorují vystoupení mechanických robotů předvedených
v rámci prezentace. 
FOTO: ARCHIV ZŠ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

NA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 SE BUDE KONAT V BUDOVĚ I. ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZRUČI NAD SÁZAVOU, NA POHOŘÍ 575

V SOBOTU 16. LEDNA 2016

• finanční dar snoubencům s trvalým pobytem ve Zruči nad Sázavou (ales
poň jednoho z nich) na pronájem prostor pro konání svatby ve výši 5 000 Kč
v Zelené jídelně a 4 000 Kč v zámeckém parku nebo v obřadní síni bývalé
knihovny, s platností od 1. 1. 2016.
• objednat u firmy Silnice Čáslav – Holding, a. s., Chotusická 21, 286 22
Čáslav, asfaltování povrchu komunikace v Lomené ulici;

Prezentace
středních škol

NA OSOBNÍ POZVÁNCE BUDE UPŘESNĚN KONKRÉTNÍ ČAS A MÍSTNOST KONÁNÍ ZÁPISU.
POKUD SE NEBUDETE MOCI V UVEDENÉM TERMÍNU DOSTAVIT, KONTAKTUJTE NÁS NA TELEFONNÍM ČÍSLE 327 531 189.
K ZÁPISU SE DOSTAVÍ RODIČE S DĚTMI, KTERÉ V LETOŠNÍM ROCE DOVRŠÍ ŠESTI LET, TEDY NAROZENÉ MEZI 1. ZÁŘÍM 2009 A 31. SRPNEM 2010
A RODIČE S DĚTMI PO ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016.
RODIČE PŘI ZÁPISU PŘEDLOŽÍ RODNÝ LIST DÍTĚTE A SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ.

ZUŠ

Lenka Říhová, Václav Veselý

• uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6004051/8 „Zruč nad Sázavou
Pod Farou, Pod Baštou k NN, dem. NN“ s firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín;
• uzavření smlouvy o zprostředkování uměleckého pořadu č. 12/2015, ad
ventního koncertu v podání folkové skupiny Roháči z Lokte dne 4. 12. 2015,
s reklamní a uměleckou agenturou TrampArt, Lubomír Melichar, 362 26
Božičany 29;
ukládá
• předložit do jednání ZMě návrh na jmenování Mgr. Blanky Olišarové
a Marcely Černé členkami redakční rady Zručských novin;
• předložit do jednání ZMě indikativní nabídku České spořitelny, a. s.;
• předložit do jednání ZMě návrh OZV č. 2/2015, o stanovení systému shro
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města a spádových obcí;
• předložit do jednání ZMě návrh na uzavření smluv na koupi movité věci,
pozemku pod komunikací Dubina – Želivec, s Vlastou Novákovou, Ing. Jo
sefem Novákem a Lidmilou Loudovou;
bere na vědomí
• na základě vypsaného výběrového řízení na pozici strážníka městské policie
jmenování Miroslava Němce do funkce strážníka městské policie, od 1. 1.
2016.
Rada města na svém 27. zasedání, konaném dne 24. 11. 2015
schvaluje
• navýšení kapacity školní družiny I. Základní školy Zruč nad Sázavou.
Ředitelku I. ZŠ bude informovat OKŠS;
• uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zruč
nad Sázavou na rok 2015, týkající se prodloužení možnosti čerpat dotaci
do konce roku 2016;
• aktualizovaný plán rekonstrukce CZT společnosti ČEZ Energo, s. r. o.,
pro rok 2015. Vzhledem k náročnější projekční přípravě budou původně
plánované investiční akce realizovány v následujícím roce 2016;
• zrušení výběrového řízení na akci „Zruč nad Sázavou, rekonstrukce chod
ník – ulice Vlašimská a rekonstrukce MK Na Úvoze“;

V

neděli 15. listopadu uspořádala ZUŠ ve spolupráci se SRPDŠ dětský karneval ve sportovní hale – tentokrát (díky vytí
ženosti sportovní haly) v netradičním termínu bez čertů a Mikuláše. Masky s rodiči se trousily postupně po odpoledním
spaní, ale nakonec se taneční prostor zaplnil vílami, princeznami, čaroději, postavami z večerníčků a hrdiny z filmů, sem
tam se vyskytla i tančící muchomůrka, dinosaurus, Pipi Dlouhá punčocha nebo pohádková babka s hrbem a parapletem.
O hudební doprovod se postaraly kapely sestavené z žáků ZUŠ, které vedou učitelé Radek Bělohradský a Tomáš Vobořil.
Na začátku předvedli ukázku své práce žáci tanečního oboru. Následovaly soutěže (ve stavění věží z krabiček pod dohledem
kata, v házení míčků do klobouku a v „tančení“ pod násadou smetáku), přehlídka originálních klobouků od žáků výtvarného
oboru v podání tanečníků ze třídy Lucie Charouzové, tanec s „lektorkou“ Zdenou Hüttlovou, promenáda masek, vyhlášení
a ocenění nejlepších masek karnevalu a společné fotografování – to vše prokládané hudbou a rejem masek. Děkujeme všem
krásným maskám a jejich šikovným rodičům za účast a těšíme se na příští čertovský a mikulášský karneval!

S

etkání herců v Tylově divadle v Kutné Hoře: Žáci literárně dramatického oboru ZUŠ ze Zruče nad Sázavou a ze Zbraslavic se
20. listopadu setkali s herci Michaelou Dolinovou a Ladislavem Ondřejem, známým třeba ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.
V Tylově divadle v Kutné Hoře se spolu se svým učitelem Václavem Veselým zúčastnili divadelního představení Trapas nepřežiju
aneb Ten řízek nezvedej. Zábavnou formou si tak mohli připomenout zásady slušného chování a společenské etikety. Na jevišti
excelovala Míša Dolinová jako paní RY-PO-SLUCH, což je Rychlá pomoc slušného chování v autě, na rautu, v kině i na schůzce.
Karel Louda v podání výborného a rozverného Ládi Ondřeje je žákem 8. B a přichází do nové školy v novém městě. Neví si rady v no
vém kolektivu, při seznámení s novými učiteli, sousedy a holkami. Nakonec se z něho po kurzu stává slušný a pozorný mladý muž.
Představení a setkání se zúčastnili: Bartoloměj Pacal, Karolína Tvrdíková, Veronika Viková, Jakub Filip a Denisa Filipová (LDO
Zruč); Jan Blažek, Johanka Přenosilová a Eliška Tvrdíková (LDO Zbraslavice).

V

e středu 9.12. a v pondělí 14.12. proběhly v sále ZUŠ vánoční večery
tanečního oboru. Představili se žáci všech ročníků – od kurzu čtyřletých
dětí až po studium pro dospělé. Choreografie vytvořily se svými žáky učitelky
Lucie Charouzová a Zdena Hüttlová, která od příštího školního roku převezme
výuku celého tanečního oddělení. Tančilo se, ale starší žáci s chutí využili také
svých hereckých schpností a užívali si moderátorské vstupy. Mladší žáci dopro
vodili svůj tanec vycházející z lidové tvorby zpěvem a při závěrečné "děkovačce"
tanečník Vojta Ryšavý zahrál na akordeon koledu "Pásli ovce Valaši". Na snímku
J. Boumy jsou moderátorky v akci...

• objednat studii Náměstí Míru od Ing. arch. Petra Řehořky, Branky 291/16,
664 49 Ostopovice;
• přidělení finančních darů předsedům osadních výborů za celoroční práci
provedenou v obcích: Jaroslavu Studničkovi, ve výši 10 000 Kč, v obci Nesmě
řice; Jaroslavu Jursíkovi, ve výši 5 000 Kč, v obci Želivec; Bohumilu Zelingrovi,
ve výši 1 000 Kč, v obci Dubina;
• uzavření dohody o ukončení nájmu prostor Zámeckého hostince ke dni
31. 3. 2016 s panem Petrem Grossmannem;
• uzavření rámcové smlouvy na pohonné hmoty a mytí automobilů v au
tomatické mycí lince s firmou Variel, a. s., Průmyslová 1034, 285 22 Zruč
nad Sázavou;

V

e středu 25. listopadu proběhl první
letošní žákovský koncert – na snímku
Radka Bělohradského zpívá Adéla Heryč
ze třídy Barbory Smejkalové s klavírním
doprovodem Dagmar Václavské. Na další
žákovský koncert srdečně zveme zručskou
veřejnost 27. ledna 2016. Pro rodiče žáků
jsou po celý leden připraveny třídní pře
hrávky jednotlivých nástrojových tříd (11.
1. dechové nástroje, 13. 1. bicí nástroje,
18. 1. kytara, 20. 1. zpěv, 26. 1. smyčcové
nástroje).

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Vánoční anketa

ROZPOČET 2016

PŘÍJMY

ROZPOČET 2016

VÝDAJE

DANĚ

48 600,00

PŘÍSPĚVEK NA VEŘEJNOU DOPRAVU

130,00

DAŇ OBCE OBCI

3 000,00

DAŇ Z PŘÍJMU OBCE

3 000,00

POPLATKY

5 698,00

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

4 350,00

PŘÍJEM Z HOSP.ČINNOSTI

5 000,00

MZDY

24 800,00

POZEMKY

100,00

POZEMKY

270,00

LESY

200,00

ÚROKY Z ÚVĚRŮ

476,40

MĚSTSKÁ POLICIE

150,00

MĚSTSKÁ POLICIE

480,00

GLOBÁLNÍ DOTACE

3 475,00

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

1 323,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PROVOZ

885,00

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VEŘEJNÁ ZELEŇ

1 376,00

TECHNICKÉ SLUŽBY

370,00

TECHNICKÉ SLUŽBY

1 883,00

ROZHLAS

15,00

ROZHLAS

60,00

POHŘEBNICTVÍ

60,00

POHŘEBNICTVÍ

310,00

SPORTOVNÍ HALA

660,00

SPORTOVNÍ HALA

1 126,00

BYTY

8 300,00

BYTY

6 198,00

NEBYT. PROSTORY

1 385,00

NEBYTOVÉ PROSTORY

5 392,00

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

1 350,00

PROPLACENÉ DOTACE
POŽÁRNÍ OCHRANA

POŽÁRNÍ OCHRANA

424,10

VNITŘNÍ SPRÁVA

315,00

VNITŘNÍ SPRÁVA

4 581,50

SPORTOVNÍ AREÁL

27,00

SPORTOVIŠTĚ

572,00

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

1,00

KRIZOVÉ STAVY

130,00

FOND STAROSTA + ZASTUPITELSTVO

150,00

ŠKOLKY A JÍDELNY

1 790,00

ŠKOLA A JÍDELNA

3 665,00

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

440,00

PROJEKT ŠKOLA S HVĚZDIČKOU

1 000,00

INVESTICE VNITŘNÍ SPRÁVA

425,00

PŘÍSPĚVEK SPORT

1 200,00

PŘÍSPĚVEK CÍRKVE

200,00

PŘÍSPĚVEK SPOLKŮM, HUMANIT.
FOND

1 060,00

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

140,00

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

288,00

SENIORTAXI

150,00

KULTURA

4 178,00

GRANT KULTURA, SPORT

500,00

GRANT 4 PRO DĚTI

1 000,00

SPOLKOVÝ DŮM

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

160,00

KULTURA

1 030,00

NOVINY

45,00

NOVINY

285,00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

60,00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

213,00

SOCIÁLNÍ FOND

800,00

GRANT – VÝMĚNA KOTLŮ

500,00

SILNICE A CHODNÍKY

2 300,00

PARKOVIŠTĚ A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

456,00

INVESTICE TS – SKLADY A ZPEV.
PLOCHY

670,00

RADAR UKAZUJÍCÍ RYCHLOST

70,00

OBŘADNÍ SÍŇ – OPRAVY

300,00

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

1 500,00

ALTÁN NESMĚŘICE

100,00

INVESTICE BYTY

570,00

VYBAVENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

400,00

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE MŠ
MALOSTR.

4 000,00

INVESTICE NEBYTOVÉ PROSTORY

780,00

TS – PLOŠINA

3 800,00

REZERVA

10 016,50

CELKEM

78 651,00

CELKEM

102 063,50

PŘEVOD Z ROKU 2015

32 500,00

SPLÁTKY ÚVĚRŮ

9 087,50

111 151,00

CELKEM

111 151,00

ÚVĚR
CELKEM
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Radnice – aktuálně slovem a obrazem

Co si podle vás bude většina dětí přát letos k Vánocům? Co si přejete vy sami?
Děti ze Zruče mají ve svých přáních k Vánocům jasno. Jejich odpovědi to jasně ukazují. A co že touží
najít letos pod stromečkem?
Natálie Deverová, 5. třída: „Já si myslím, že to budou nejvíce asi tablety a počítače. Protože to dnes
letí.“
Natálie Jakubcová, 6. třída: „Já si osobně myslím, že to bude nějaká elektronika čili tablety a mobily. Ale co si myslím nejjistěji, tak asi většina si přeje ty i-phony 6, protože jsou ‚in‘.“
Eliška Marčišová, 6. třída: „Většina dětí si bude přát elektroniku. Z toho důvodu, že hodně dětí
ze třídy ji má také. A chtějí to i oni. Podle mého názoru to není moc dobře. Elektroniku by měly děti
dostat nejméně v deseti letech, aby tomu rozuměly natolik, že náhodou nekliknou třeba na špatnou
ikonu a rodičům najednou nepřijde účtenka s nehoráznou splátkou za něco omylem koupeného jejich dětmi.“
Roman Petrus, 6. třída: „Já osobně si přeju pohodový Vánoce.“
Nela Jelínková, 6. třída: „Já si letos přeju něco, co se týká hudby.“

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PROSINEC
2015

Martin Hujer
Zateplení ambulance za hotelem
Firma Mozis ukončila práce na zatep
lení ambulance za hotelem. Na Státní
fond životního prostředí byla podána
žádost o proplacení dotace.
Oprava schodiště u hotelu
Firma Zručská stavební opravuje
schodiště u hotelu.
Veřejné osvětlení 2015
Probíhá celková rekonstrukce ve
řejného osvětlení v ulicích Topolo
vá, Prostřední a Polní. Na náměstí
MUDr. Svobody budou vyměněny
tři lampy. Celkem budeme mít 19 no
vých lamp, opravený jeden rozvaděč
a odstraněnou poruchu v Nádražní
ulici. Rekonstrukci provádí dvě firmy –
Raisa a Ave Kolín v celkové hodnotě
751 tis. korun včetně DPH. Práce bu
dou ukončeny na konci roku.

Nezaměstnanost v našem městě
Nezaměstnanost v našem městě je
nejnižší za posledních 15 let. Její výše
je 4,7%. Nezaměstnanost v celé ČR je
5,9 % a na Kutnohorsku 5,7%.
Opěrná zeď v Lomené ulici
Firma Silnice Čáslav provedla stavbu
opěrné zdi z gabionů v Lomené ulici.
Náklady na zeď činily 255 tis. bez DPH.
Část ulice byla nově vyasfaltována.
Mostek přes Pardidubský potok
Předmětem akce byla novostavba
mostu na místní komunikaci Dvou
letky v prostoru garáží. V květnu 2014
došlo v povodí toku Pardidubského
potoka k přívalové srážce a protržení
rybníku. Velká voda poškodila část střel
nice, koryto v úseku od střelnice po ústí
do Sázavy a most.
Nový most přes Pardidubský potok
byl dokončen na konci listopadu 2015.
Je vybudován včetně nové spodní stav
by jako monolitická rámová konstrukce

o délce přemostění 6,5 m. Šířkově má
most uspořádání pro jeden jízdní pruh
o šířce 4,5 m.
Na projekt město získalo dotaci
od Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 70%. Celkové náklady včetně
projektové dokumentace činí 2 mil.
korun včetně DPH. Stavbu provedla
firma Evos Hydro z Ledče nad Sázavou.
Nové označníky
Město nechalo instalovat nové označ
níky na všechny autobusové zastávky
ve městě a v našich vesničkách.
Infocentrum v novém kabátě
Naše infocentrum v průjezdu zámku
je vybaveno novým nábytkem. Byly za
koupeny pracovní stoly, recepční pult,
závěsné vitrínky a policové skříně. Dě
kujeme Středočeskému kraji za finanční
podporu ve výši 97 tis. korun. Celkové
náklady projektu jsou ve výši 102 tis.
korun.

Dokumentační snímky k jednotlivým stavebním akcím

FOTO: ARCHIV MĚÚ

Rozpočet města na rok 2016
Martin Hujer

R

ozpočet města na rok 2016 je na
vržen jako vyrovnaný. Na straně
příjmů i výdajů máme 111 mili
onů korun. Největším příjmem města
jsou daně. V příštím roce se předpoklá
dá částka kolem 48,6 mil. korun. Zů
statek roku 2015 se předpokládá ve výši
32,5 mil. korun a bude tedy převeden
do roku 2016. Dalším příjmem jsou
poplatky ve výši 5,4 mil. korun. Příjem
z hospodářské činnosti města je vyčíslen
na částku 5 mil. korun.
Dále se podívejme na čísla rozpočtu
na straně výdajů. 66 milionů (60%)
tvoří běžné výdaje města. Pod touto
položkou se skrývá naše školství, údržba
zeleně ve městě, zimní údržba, provoz
veřejného osvětlení, daň z příjmu, ná
klady na městský úřad a knihovnu, pla
ty všech zaměstnanců městského úřadu
včetně odvodů, likvidace odpadů, měst
ské byty, opravy a provoz nebytových
prostor (například zámek a spolkový
dům), údržba silnic a chodníků atd.
Zbytek našich peněz tvoří investiční
akce, větší opravy, nové programy, splát
ky úvěrů a rezerva (rozepsáno v tabulce

Zručské akce 2016). Investice a větší
opravy jsou ve výši 19 milionů (17%
výdajů rozpočtu) a finanční rezerva 10
milionů korun (9 %). Rezerva slouží
na nenadálé události a jako zdroj vlast
ních prostředků k získaným dotacím
v průběhu roku 2016. Částka ve výši
9,5 mil. korun (8,6%) slouží k úhradě
našich závazků včetně úroků. Zbývající
částka 6 mil. korun (5,5%) tvoří pří
spěvky spolkům a nové programy.
Naše investice směřují zejména
do oprav silnic, chodníků a školských zařízení.
V příštím roce město bude pokračo
vat v rekonstrukci parkovišť a chod
níků. Bude vybudován chodník
ve Vlašimské ulici po pravé straně a do
končena rekonstrukce na druhé straně.
Dojde k rozšíření parkovišť u domu
s pečovatelskou a nového hřbitova.
Město vynaloží prostředky na do
končení rekonstrukce Mateřské školy
v Malostranské ulici. Rekonstrukcí
projde celá vstupní část budovy. V zá
kladní škole se opraví původní rozvody
vody. V areálu technických služeb se
upraví část zpevněných ploch a pro

Radnice

vede se první etapa oprav plechových
skladů. Údržbou by měly projít zbýva
jící kapličky ve vlastnictví města a pět
křížků.
Město bude pokračovat v realizaci
nových programů. Prvním z nich je
Senior-taxi – levná doprava pro naše
seniory po městě a z našich vesnic.
V projektu Mladá rodina chceme pod
pořit stěhování mladých rodin do na
šeho města. V projektu Zručinvest se
jedná o podporu podnikání. Ve spo
lupráci s podnikateli v areálu Sázavanu
zpracujeme projektovou dokumentaci
na rekonstrukci páteřní komunikace
v areálu včetně chodníku a parkovacích
míst. V projektu kotlíkové dotace jde
o podporu výměny kotlů pro vytápění
domácností za ekologické.
Město bude pokračovat v projektu
podpory vzdělávání ve všech školských
zařízeních. V rámci projektu Naše ško
la podpoříme vzdělávací aktivity všech
školských zařízení. V projektu Škola
s hvězdičkou zaplatíme odborníky,
včetně speciálního pedagoga, školní
ho psychologa a logopeda. Město bude
pokračovat v práci na knize o našem
městě.
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Seznam projektů 2016

PSÁNO
NAŠIMI OBČANY

Za Milanem Bínou
Dne 7. listopadu 2015 nečekaně
rychle odešel náš spoluobčan, kroni
kář města, amatérský historik, jeden
ze zakladatelů Sdružení rodáků a přátel
Zruče nad Sázavou, spolutvůrce regi
onálního muzea ve Zruči, kdysi i síně
tradic n. p. Sázavan, jeho dlouholetý
pracovník, průvodce vlastivědných
zájezdů o. s. Život 90, filatelista, zruč
ský patriot, Milan Bína. Odešel téměř
bezprostředně po tom, co mu byla dia
gnostikována těžká choroba. Osud mu
nedal ani kousek příležitosti poprat se
s ní tak, jak byl zvyklý ve svém živo
tě prát se s nepřízní jiného druhu, již
mu dopřával v nemalé míře. Měl ještě
spoustu tvůrčích nápadů a plánů. Měl
i velké odhodlání bojovat o každou
chvíli, která by mu ještě umožnila spl
nit aspoň část toho, co nesl ve své hlavě.
Soustavným sebevzděláváním se do
pracoval k úrovni, za niž by se nemusel
stydět žádný absolvent vysokoškolské
ho studia. Odešel od nedokončeného
díla. Splňoval ta nejvyšší kriteria pro
výkon role kronikáře. Už ho nebude
me vídat s fotoaparátem a zápisníčkem
v ruce, kterými mapoval kulisu, v níž
se odvíjely i naše životy, aby je zachytil
pro možné poučení budoucích genera
cí. Děkujeme všem, kdo se s ním přišli
rozloučit i těm, kdo jeho památku po
nesou ve svých vzpomínkách.
Spolupracovníci a přátelé

Zprávy z radnice

ZRUČSKÉ PROJEKTY A PROGRAMY 2016
NÁZEV AKCE

ODHAD
NÁKLADŮ
2016 (KČ)

1.

PLOŠINA TS

3 800 000

2.

CHODNÍKY VLAŠIMSKÁ ULICE

1 200 000

3.

ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠŤ – U DPS A NOVÉHO HŘBITOVA

400 000

4.

DOASFALTOVÁNÍ SILNIČKY OD ČISTIČKY KE MLÝNU

700 000

5.

DVOULETKY – NOVÝ ASFALT PO VYBUDOVÁNÍ VODOVODU

400 000

6.

REKONSTRUKCE MŠ MALOSTRANSKÁ

4 000 000

7.

REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY V ZŠ

800 000

8.

LEPŠÍ MÍSTO – DROBNOSTI

150 000

9.

ÚDRŽBA ZELENĚ

1 000 000

10.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A SKLADY TS

450 000

11.

MOBILNÍ WC

150 000

12.

OPRAVY MĚSTSKÉ BYTY

1 000 000

13.

OBNOVA VYBAVENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY (MRAZÁK, LEDNICE, MYČKY
ATD.)

400 000

14.

OPRAVA 5 KŘÍŽKŮ A SVATÝ VAVŘINEC V KUTNOHORSKÉ ULICI

700 000

15.

OPRAVA KAPLIČEK – DUBINA A NESMĚŘICE

300 000

16.

VYBAVENÍ PROHLÍDKOVÉHO OKRUHU (RESTAUROVÁNÍ OBRAZŮ,
NÁBYTKU, PŘÍBĚH ŘEKY SÁZAVY ATD.)

1 020 000

17.

OPRAVY – NEBYTOVÉ PROSTORY (ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, AMBULANCE,
SPOLKOVÉ DOMY ATD.)

1 000 000

18.

ZRUČSKÝ DVŮR – STŘECHY

500 000

19.

KNIHA O ZRUČI N.S. VČETNĚ VYTIŠTĚNÍ

1 500 000

20.

NAŠE ŠKOLA – PŘÍSPĚVEK ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM

300 000

21.

PROJEKT ŠKOLA S HVĚZDIČKOU

1 000 000

22.

SENIORTAXI

150 000

23.

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

1 500 000

24.

VÝMĚNA KOTLŮ – PŘÍSPĚVEK OBČANŮM

500 000

25.

AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI – VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

200 000

CELKEM

23 120 000

Rozloučení se
Zručskými novinami
Po sedmi letech končíme s roznosem
Zručských novin. Je nám to trochu líto.
Za tu dobu jsme si na sebe s obyvateli
Zruče navzájem zvykli. Někteří už ne
dočkavě vyhlíželi a noviny si brali hned
do ruky. Každý z naší rodiny měl svůj
úsek, kde důvěrně znal každou schrán
ku. Bohužel poté, co noviny dostaly
"nový kabát", jsou mnohonásobně těž
ší. Jsou sice na lepším papíru, ale špatně
se s nimi manipuluje. Dát je do men
ších schránek je úkol téměř nadlidský,
kloužou a hlavně jejich hmotnost se
stává neúnosnou.
Svým nástupcům přejeme hodně
sil, čtenářům dobré články. Všem pak
krásné vánoční svátky, plné klidných
chvil v rodinném kruhu a hodně zdraví
do nového roku.

• uzavření smlouvy na zimní údržbu s Janou Jursíkovou, Želivec 14;
• uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce
2015 se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje – Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, se sídlem V Kolonii 1804, 288 02
Nymburk;
• návrh Dominika Tacla, nájemce spodní Zámecké vinárny, na zápočet kovo
vých mříží a dalších pevně instalovaných prvků s nájemným, dle předloženého
návrhu;
• na základě zveřejněného záměru města na prodej Renaultu Kangoo Kombi
prodej Janu Řimnáčovi, Truhlářské práce, Topolová 507, 285 22 Zruč nad Sá
zavou;
neschvaluje
• žádost o finanční podporu Potravinové banky Vysočina, z. s., Barborka
1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Žadatele bude informovat OKS;
• žádost města Kolín o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz Protialko
holní záchytné stanice v Kolíně. Žadatele bude informovat OKS;
souhlasí
• s umístěním přípojky splaškové a dešťové kanalizace domu č. p. 66, v ulici
1. Máje, do pozemku, p. č. 256, v k. ú. Zruč nad Sázavou, jenž je ve vlastnictví
města;
ukládá
• předložit do jednání ZMě žádost na změnu názvu I. Základní školy Zruč
nad Sázavou;
jmenuje
• Mgr. Blanku Olišarovou šéfredaktorkou redakční rady Zručských novin

Usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání, konaném dne 23. 11. 2015
schvaluje
• uzavření darovací smlouvy s Janem Kratochvílem, Lesní 588, 285 22 Zruč
nad Sázavou a přijetí darem do vlastnictví Města Zruč nad Sázavou pozemek
p. č. 2350 o výměře 7 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, se stav
bou kapličky na něm stojící, v katastrálním území Zruč nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o koupi nemovité věci, parcely číslo 420/11, dle KN, v k.
ú. Želivec, o výměře 1 051 m2, za cenu 30 Kč/m2, s Ing. Josefem Novákem
a Vlastou Novákovou;
• uzavření smlouvy o koupi nemovité věci, parcely číslo 420/46, dle KN,
v k. ú. Želivec, o výměře 527 m2, za cenu 30 Kč/m2, s Lidmilou Loudovou;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace nebo příspěvku
pro poskytovatele sociálních služeb č. S-4057/SOC/2015 se Středočeským
krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5;
• uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Zruč nad Sázavou a obcemi
Chabeřice, Řendějov, Dolní Pohleď, Slavošov, Pertoltice, Horka II, Vlastějo
vice a městysem Kácov, podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, k vykonávání přenesené působnosti podle zá
kona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků;
• 6. úpravu rozpočtu města na rok 2015 navýšením příjmů a výdajů o částku
3 008 960,- Kč;

Nové označníky na autobusových zastávkách a výkopy prováděné v rámci celkové
rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Topolová, Prostřední a Polní

• prodej pozemku, p. č. 1609/2 a pozemku, p. č. 1609/4, v k. ú. Zruč nad Sá
zavou, do vlastnictví: SJM Martin Jelínek a Lenka Jelínková, Polní 4791, Zruč
nad Sázavou, za cenu 150,- Kč/m2;

FOTO: ARCHIV MĚÚ

Rodina Fialova

Monika Viktorová

O

d listopadu 2015 využívá Pečovatelská služba nový au
tomobil Renault Kangoo Express, který byl zakoupen
z poskytnuté dotace „Středočeského humanitárního fondu“.
Vyšší komfort pořízeného automobilu zajišťuje zkvalitnění
poskytovaných služeb. Jedná se především o dovoz klientů PS
k lékaři, na nákupy, úřady.
Klienti mohou využít i další úkony, které poskytuje Pečova
telská služba, jako je pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti
– úklid, poskytnutí stravy, vycházky za doprovodu pečovatelky,
dohled nad požitím léků, základní sociální poradenství (vyříze

Nový automobil
pro Pečovatelskou službu
města Zruče nad Sázavou
ní příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu apod.).
Případné informace týkající se využívání Pečovatelské služby
vám zodpoví Monika Viktorová na tel. 327 532 857.

Nový automobil Pečovatelské služby

FOTO: ARCHIV MĚÚ

Nový automobil Pečovatelské služby

FOTO: ARCHIV MĚÚ

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ: moped, skútr,
motocykl, vozík PAV s doklady i bez.
Možno i díly a vraky. Děkuji.
Telefon: 777 589 258.
◆ Prodám družstevní byt 3+1
Na Pohoří. Cena dohodou.
Tel. 739 046 808.
◆ Prodám byt v osobním vlastnictví,
vel. 2+1, Na Výsluní. Cena dohodou.
Tel. 605 734 039.
◆ Pronajmu byt 2+1, 80m2, I. kat.
(plyn. etáž. topení, kuchyň. linka,
plyn. sporák), nájem 3.000,- měs.
+ služby 800,- Kč (voda + elektřina
spol. prostor) + kauce 3x nájem,
ve Zruči nad Sáz. v centru na nám.
MUDr. J. Svobody. Kontakt na tel.
732 698 280, nebo na tel. 608 064 788.
◆ Pronajmu částečně zařízený byt 2+1
Na Pohoří. Tel. 606 956 035. Byt bude
volný od 1. 1. 2016.
◆ Pronajmu byt 2+1 s balkonem
ve Zruči nad Sázavou. Tel. 732 971 426.
◆ Pronajmu ihned suchý sklad 65m2,
ve Zruči nad Sáz. v centru na nám.
MUDr. J. Svobody. Samostatný přístup,
rampa, nevytápěný, bez WC. Cena
50,- Kč za 1 m2 měsíčně.
Tel. 732 698 280, nebo 608 064 788.
◆ Přijmeme prodavače/čku na prodejnu Novák maso-uzeniny ve Zruči
nad Sázavou, nástup možný ihned
(volejte 725 263 672).
◆ Hledáme pletařky pro ruční
pletení. Svetry, šály, čepice.
Pletení v termínu. Tel. 720 165 854.
◆ Ing. Petr Hanzl nabízí odborný řez
ovocných stromů. Tel. 737 046 114,
e-mail: hanzlpetr@seznam.cz.
◆ Prodám škrabadlo pro kočky – v.
140 cm, PC – 1 400 Kč, nyní 700,- Kč.
Nepoužité. Tel. 777 139 047.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské
záležitosti za přání k mým
narozeninám. Karel Devera

Děkuji výboru Svazu tělesně
postižených m. o. Zruč nad Sázavou za písemné blahopřání
k mým narozeninám.
František Lebeda

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské
záležitosti ve Zruči nad Sázavou i Františku Smítkovi
za přání a dárek k mým narozeninám. František Lebeda

Děkujeme všem přátelům
a známým, kteří se přišli
naposledy rozloučit s panem
Milanem Bínou. Za celou
rodinu manželka Věra

VZPOMÍNKA
Dne 28. 12. 2015 uplyne rok,
co nás navždy opustila moje
drahá maminka paní Vlasta
Málková. Kdo jste ji znali,
věnujte jí prosím se mnou
tichou vzpomínku.
Syn Vlastimil

• prodej pozemku, p. č. 1609/3, pozemku, p. č. 1609/5 a pozemku, p. č.
1609/7 v k. ú. Zruč nad Sázavou, do vlastnictví: Alois Sedláček, Polní 4792,
Zruč nad Sázavou, za cenu 150,- Kč/m2;
• prodej pozemku, p. č. 1609/6, v k. ú. Zruč nad Sázavou, do spoluvlastnic
tví: Alois Sedláček, Polní 4792, Zruč nad Sázavou (1/2), SJM Martin Jelínek
a Lenka Jelínková, Polní 4791, Zruč nad Sázavou (1/2), za cenu 150,- Kč/
m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků, budou hradit kupující
stejným dílem;
• prodej části pozemku, p. č. 1228/1, v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví:
Tomáš Pejřil, Na Šafránce 1811/40, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, za cenu 150
Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit kupující;
• prodej části pozemku, p. č. 1764/1, v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví:
SJM Stanislav Švábenický a Diana Švábenická, Školní 516, Zruč nad Sázavou,
za cenu 150 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku budou
hradit kupující;
• prodej pozemku, p. č. 2538/24, v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví:
Maiya Herych, Sad Míru 787, Zruč nad Sázavou, za cenu 600,- Kč/m2. Veš
keré náklady spojené s převodem pozemku bude hradit kupující;
• prodej pozemku, p. č. 2538/23, v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví:
SJM Luboš Měšťánek a Martina Měšťánková, Nová 236, Zruč nad Sázavou,
za cenu 600,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku budou
hradit kupující;
• prodej části pozemku, p. č. 1833/1, v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví:
R.I.G.I., spol. s.r.o., Ovčárecká 855, Kolín V, za cenu 850,- Kč/m2. Veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit kupující;

BLAHOPŘÁNÍ
K zahájení 65. roku společného života přeje Marii a Jiřímu
Klatovských vše nejlepší a ještě hodně zdravíčka celá rodina.

• prodej části pozemku, p. č. 2650/12, v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnic
tví: VARIEL, a.s. IČ 45148287 za cenu 100,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené
s převodem pozemku bude hradit kupující;
• odpis pohledávek za místní poplatek za provoz systému shromažďová
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
za roky 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 a 2009 ve výši jejich účetní hodnoty;
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o stanovení systému shromažďová
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území Města Zruč nad Sázavou a spá
dových obcí;
• novelu obecně závazné vyhlášky města Zruč nad Sázavou č. 3/2015 o míst
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů;
• uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce
2015 pro Život 90, IČ: 495 45 957, a pověřuje starostu podpisem dodatku;
• uzavření darovací smlouvy s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Nesmě
řice na poskytnutí finančního daru k 85. výroční založení Sboru dobrovolných
hasičů v obci Nesměřice;
bere na vědomí
• rezignaci členky Redakční rady Zručských novin paní Mgr. Lenky Křížové;
jmenuje
• do funkce členů Redakční rady Zručských novin paní Mgr. Blanku Oliša
rovou a Marcelu Černou;
bere na vědomí
• zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21. 9. 2015.

Provoz městského úřadu mezi vánočními svátky
Městský úřad oznamuje občanům, že bude
v úterý 29. 12. a ve čtvrtek 31. 12. 2015
z provozních důvodů uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
Ludmila Vlková, kancelář starosty
NABÍDKA PLOŠNÉ BAREVNÉ INZERCE
OD NOVÉHO ROKU NABÍZÍME MOŽNOST BAREVNÉ PLOŠNÉ INZERCE
VE ZRUČSKÝCH NOVINÁCH. CENA PLOŠNÉ INZERCE V BAREVNÉM
PROVEDENÍ JE 12 KČ/CM2, CENA ČERNOBÍLÉ PLOŠNÉ INZERCE
ZŮSTÁVÁ STEJNÁ 8 KČ/CM2. PŘI OPAKOVANÉ INZERCI NABÍZÍME
SLEVY. VÍCE INFORMACÍ A OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ NALEZNETE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA, INZERCI PŘIJÍMÁ BC. LUCIE
URBANOVÁ, INZERCE@MESTO-ZRUC.CZ.
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Sportovní akce v hale

Minižáci skončili na stříbrném stupínku

Mladíci prohráli pouze
s celkovým vítězem turnaje

2. 1. 2016

KOPANÁ

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ,
POŘÁDÁ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV, 9:00 – 17:00 HOD.

3. 1. 2016

VOLEJBAL

TURNAJ ZRUČSKÁ LIGA, 9:00 – 17:00 HOD.

9. 1. 2016

FLORBAL

FBC KOLÍN, TURNAJ JUNIORŮ, 8:00 – 18:00 HOD.

Josef Tůma

10. 1. 2016

FLORBAL

FBC KOLÍN, TURNAJ ŽEN, 8:00 – 18:00 HOD.

16. 1. 2016

VOLEJBAL

ŽENY TJ ZRUČ NAD SÁZ. – BENEŠOV, 9:00, 13:00 HOD.

Házená mini – Oddíl házené Jiskry Zruč nad Sázavou uspořádal ve Sportovní hale
Na Pohoří turnaj mini 6+1 (klasická házená na velkém hřišti se sníženými břevny).
Jindřich Pustka, předseda oddílu házené: „V minižákovském turnaji se představilo
šest týmů – domácí Jiskra Zruč nad Sázavou – kluci, Sparta Kutná Hora – kluci, HC
Milevsko – holky, Jiskra Havlíčkův Brod – holky, HK Ivančice – kluci, Sokol Úvaly – kluci.
Hrálo se každý s každým 2 x 10 minut.“
Výsledky a branky Jiskry:
Jiskra Zruč nad Sázavou – TJ Sparta Kutná Hora 10:7, branky: Karban 4, B. Jelínek 3,
Rakaš 3
Jiskra Zruč nad Sázavou – HC Milevsko 11:6, branky: Rakaš 6, Karban 4, B. Jelínek 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Úvaly 7:6, branky: Rakaš 5, B. Jelínek 2
Jiskra Zruč nad Sázavou – HK Ivančice 7:15, branky: Rakaš 4, Karban 3
Jiskra Zruč nad Sázavou – Jiskra Havlíčkův Brod 14:6, branky: Karban 7, Rakaš 6, B.
Jelínek 1
Branky Jiskry (49): Mikšík – Rakaš 24, Karban 18, B. Jelínek 7, Petrík, D. Procházka, Šveněk.
Tabulka: 1. HK Ivančice 10 bodů, 2. Zruč nad Sázavou 8 bodů, 3. Úvaly 5 bodů, 4. Havlíč
kův Brod 4 body, 5. HC Milevsko 2 body, 6. Kutná Hora 1 bod

16. 1. 2016

VOLEJBAL

MUŽI TJ ZRUČ NAD SÁZ. – VLAŠIM A, 11:00, 15:00 HOD.

17. 1. 2016

FLORBAL

TURNAJ, POŘÁDÁ ČÁSLAV, 8:00 – 18:00 HOD.

23. 1. 2016

HÁZENÁ

TURNAJ – STAŘÍ PÁNI, 8:00 – 17:00 HOD.

24. 1. 2016

FLORBAL

FBC KUTNÁ HORA, TURNAJ MUŽI C, 8:00 – 18:00 HOD.

30. 1. 2016

HÁZENÁ

TURNAJ MLÁDEŽE, 9:00 – 16:00 HOD.

31. 1. 2016

FUTSAL

TURNAJ JUNIORŮ – BENAGO ZRUČ NAD SÁZ., 9:00 – 16:00 HOD.

když už se znám s kamilem,
naučím se od něj, jak se hází
oštěpěm !!!

hele, pepo,
vezmu voštěp,
takhle natáhnu ruku dozadu,
jo, a rozbíhám se,
jo?

RADŠI SI
ZACPU UŠI.
TO BUDE PECKA...

KDYŽ MÁM RYCHLOST,
BAFNU TEN KLACEK POŘÁDNĚ,
NATOČÍM SE LEVÝM RAMENEM DOPŘEDU A VŠÍ SILOU TO MRSKNU
DO DÁLKY, koukej!

no a to je všechno!
je ti to jasný?

no... víš, kamile,
já asi...

koukej?
COPAK NEVIDÍ, ŽE SI
ČISTÍM BREJLE?

...zůstanu
u toho psaní.

FOTO : JOSEF TŮMA
©JARDA BOUMA

Bořek Jelínek v sevření obránců Úval

Zručští volejbalisté poprvé prohráli

Souboj o první příčku tabulky s Dobříší
skončil dělbou bodů

Radek Simandl (vlevo) při smeči, blokovat se snaží roztocký Slabihoud, akci sleduje Matěj Drahokoupil.
FOTO : JOSEF TŮMA

já to do něj dostanu !

nikdy jsem nic
nevzdal !

Josef Tůma
Lukáš Vosyka

Volejbal muži –
Ve čtvrtém dvojzápase volejbalového krajského přeboru
mužů první třídy přivítali volejbalisté Jiskry Zruč nad Sá
zavou na palubovce Sportovní haly ve Zruči nad Sázavou
družstvo Roztok. Oba celky mají velmi silný tým a podle
toho vypadal i samotný zápas. Hra byla v průběhu všech
setů velmi vyrovnaná a po ztrátě prvního a výhře ve dvou
následujících si pro sebe hostující Roztoky utrhly set čtvrtý.
Znamenalo to, že hned v prvním zápase se o vítězi roz
hodovalo ve zkrácené hře. Vstup do pátého setu byl pro
Jiskru příznivější. Vybojovala si tříbodový náskok, udržela
ho až do konce a vyhrála 3:2.
Po poměrně dlouhé pauze následoval zápas druhý, který
na začátku domácí hráči jaksi zaspali a čelili tak výzvě
otočit nepříznivý stav 0:2. Výzvu přijali a na soupeře ,,vlé
tli“ s plnou parádou. Následující tři sety vyhráli a získali
tak i druhý zápas na svou stranu v poměru 3:2.
Jiskra Zruč nad Sázavou – Ecolifts Roztoky 3:2 (-21,23,18,28,10)
Jiskra Zruč nad Sázavou – Ecolifts Roztoky 3:2 (-24,-24,22,18,8)
V pátém dvojzápase zajížděli volejbalisté Jiskry na pa
lubovku Českého Brodu. Do úvodního střetnutí nastoupili
ve velké pohodě a s chutí ukázat domácím, kdo okupuje
druhé místo v tabulce. Povedlo se, domácím nedovolili
hráči Jiskry zisk ani jednoho setu a zvítězili 3:0.
Druhý zápas začal opatrněji, průběh hry byl vyrovnaný,
avšak hráčům hostující Jiskry se vždy s blížící se koncov

kou podařilo vybojovat menší náskok a jednotlivé sety tak
získat pro sebe. Vyjma setu třetího, který na svou stranu
,,přetavili“ po velkém boji domácí 27:25, celkově vyhráli
hosté 3:1 a odvezli si z českobrodské palubovky šest bodů.
Slavoj Český Brod – Jiskra Zruč nad Sázavou 0:3 (-18,-10,-16)
Slavoj Český Brod – Jiskra Zruč nad Sázavou 1:3 (-22,-17,25,-17)
V šestém dvojzápase se představilo na zručské palubovce
vedoucí družstvo soutěže – KV Dobříš A. Očekával se
vyrovnaný zápas prvního a druhého celku. Úvodní vy
stoupení obou celků začalo opatrně, hra byla velmi vy
rovnaná. Hostující tým jen zřídka chyboval, velmi dobře
bránil a domácí hráče tak donutil udělat chyby, které
vyzněly v prvních dvou setech ve prospěch Dobříše. Třetí
set vyhráli domácí, ale následující opět získal tým hostů
a připravil tak domácí Jiskru o tři body – 1:3.
Druhý zápas byl takřka dle stejného scénáře, ale s tím
rozdílem, že ve všech vyrovnaných setech si domácí Jis
kra vydobyla náskok několika bodů a v koncovkách
setů ho ubránila. Znamenalo to vítězství v poměru 3:0
a rovnoměrné rozdělení bodů do tabulky.
Jiskra Zruč nad Sázavou – KV Dobříš A 1:3 (-22,-17,20,-20)
Jiskra Zruč nad Sázavou – KV Dobříš A 3:0 (23,21,20)
Jiří Drahokoupil, trenér: „Po dvanácti utkáních máme
na kontě devětadvacet bodů za sedm klasických výher a čtyři
vítězné tiebreaky. Ztratili jsme pouze jedno utkání s vedoucí
Dobříší, což nás stále řadí na druhé místo tabulky za již jmenovaným celkem, který má o čtyři body více. Do zápasů jsme
nastupovali ve složení: Jiří Drahokoupil, Jakub Drahokoupil, Matěj Drahokoupil, Martin Šafránek, Lukáš Vosyka, Jiří
Vorlíček, Martin Viktora, Michal Šramka a Radek Simandl.“
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Na Benešovsku se áčku na podzim moc nedařilo

Po podzimní části I. B třídy
skončila Jiskra na 8. místě
Josef Tůma
Fotbal – Áčko Jiskry odehrálo poslední podzimní 13. kolo I. B třídy na půdě sou
peře, zajíždělo na hřiště Jiskry Struhařov. Domácí předvedli na velmi těžkém pod
máčeném terénu jeden z nejlepších výkonů a zaslouženě zvítězili. V 6. minutě při
vedl domácí do vedení hlavou Veselý, o patnáct minut později nastřelili zručští hráči
břevno. Ve 39. minutě využili Brahimi špatné domácí rozehrávky a vyrovnal na 1:1.
Těsně před koncem poločasu se trefil Kocábek a dostal opět domácí do vedení – 2:1.
Chvíli po přestávce ranou z hranice pokutového území opět přesně zacílil Kocábek
– 3:1. Vzápětí byli hosté nepřesní, a tak zase udeřilo na druhé straně, Veselý – 4:1.
Domácí si poté vytvořili další příležitosti, jednu z nich, z trestného kopu, využil
a fanoušky rozjásal Sysel. A když hosté z ojedinělých protiútoků stav nezkorigovali,
skončilo utkání překvapivým výsledkem – 5:1.
Sestava: Cudlín – Z. Louda, Jouza, Viktora, L. Jelínek – Zeman, Janda (46. T. Lou
da), Petrů, Diego – Brahimi, Koudela (65. Brabec). Trenér: Michal Váňa.
Michal Váňa, trenér Jiskry: „Na podmáčeném terénu jsme neuspěli, dostali jsme pět
branek. Nevymlouvám se, terén byl pro oba stejný. Domácí podali hodně dobrý výkon,
my jsme byli nedůrazní, nezvládli standardní situace. Tímto způsobem nemůžeme hrát
a hlavně nedáváme góly. Nedaří se a propadli jsme proto v tabulce na osmé místo.“
13. kolo: Jiskra Struhařov – Jiskra Zruč nad Sázavou A 5:1 (2:1)

Jedinou branku ve Struhařově vsítil Azem Brahimi (vpravo),
po skončené podzimní části I. B třídy je nejlepším střelcem Jiskry
s osmi brankami.
FOTO: JOSEF TŮMA

Podzimní Zručský tipáček zná své vítěze

Před restaurací Na Pohoří převzali oba Petrové, Kratochvíl ml.
(vpravo) a Kubálek, poukaz od Milana Balcara za první a třetí
místo v podzimním Zručském tipáčku.
FOTO: JOSEF TŮMA

Prvenství získal Petr Kratochvíl ml. díky uhodnutému tipu na prvním řádku
Josef Tůma

O celkovém pořadí rozhodli v posledním hraném
zápase Tipáčka zručští šipkaři, kteří hostili Kutnou
Horu a prohráli 7:11. Výsledek skončil celkem
podle předpokladů, přesto hodně tipérů věřilo do
mácím. Našli se ale i tací, co Baltazarům nevěřili
a vyplatilo se jim to. Utkání na pátém řádku nebylo
hodnoceno, utkání se hrálo v obráceném pořadí.
Rovněž tak zápas na desátém řádku, Bohemians
odstoupily ze soutěže.
Ve Zručském tipáčku uhodli dva tipéři čtrnáct
výsledků – 24 bodů, dále jsou čtyři hráči s dvanácti
tipy – 18 bodů, poté osm má jedenáct správně – 15
bodů, následuje třináct borců s deseti zápasy – 12
bodů a třináct dalších s devíti utkáními – 9 bodů
atd.
Celkové pořadí:
1. místo – Poukázka do restaurace Na Pohoří v hod
notě 500,- Kč
24 bodů - Petr Kratochvíl ml. (rozhodlo pravidlo
první chyby)
2. místo – Poukázka do restaurace Country Bar
v hodnotě 400,- Kč
24 bodů – Tomáš Janda

3. místo – Poukázka do restaurace Na Pohoří v hod
notě 300,- Kč
18 bodů – Petr Kubálek (rozhodlo pravidlo první
chyby)
4. místo – Poukázka do restaurace Na Pohoří v hod
notě 200,- Kč
18 bodů – Zdeněk Louda ml.
5. místo – Poukázka na dva pstruhy s možností
využití populární relaxační koupele s živými kap
ry od Martina Hejla – prodej živých ryb. S sebou
pouze ručník
18 bodů – Milan Dejda
6. místo – Poukázka na dva pstruhy od Martina
Hejla – prodej živých ryb
18 bodů – Petr Kratochvíl st.
7. místo – Poukázka na deset volných jízd šlapa
cím autíčkem na dopravním hřišti od zručské kapely
Choť topiče s přídavkem nápoje
15 bodů – Jiří Viktora (rozhodlo pravidlo první
chyby)
8. místo – Poukázka na tričko se znakem TJ Jiskra,
krátký rukáv + členství v oddílu a tři plzeňská piva
u Krokodýla od oddílu házené
15 bodů – Miloslav Matouš
Hodnocení
Za každý správně natipovaný zápas získal tipující

dva body, za špatně natipované utkání o jeden přišel.
Za celý tiket tak bylo možné nahrát až čtyřicet bodů,
ale také minus dvacet, pokud jste neuhodli ani jeden
zápas. Pokud se některý z vybraných zápasů neode
hrál, nedohrál či odehrál již před termínem, získali
za něj tipující nula bodů.
Rovnost bodů
Pokud měli dva nebo více tipujících shodný počet
bodů, rozhodlo pravidlo první chyby. To znamená,
že u tiketu těchto tipujících jsme šli chronologicky
shora dolů a tiket, který měl mít první chybu, vy
padával ze šance na cenu. Pokud by se tikety shodo
valy i v chybně tipovaných zápasech, určil by pořadí
v kole los.
9. – 14. místo: Kamil Zelenka, Jiří Dolejší ml.,
Martin Havel, Pavel Plaščak, Michal Váňa, David
Žamboch – 15 bodů
15. – 27. místo: Libor Nácovský, Martin Kovařík,
František Herout, Milan Dvořák, Michal Kra
tochvíl, Lucie Tvrdíková, Jan Tůma, Zdeněk Král,
Jaroslav Duchan ml., Jakub Sedláček, Luboš Drbal,
Zdeněk Král (Z), Jaroslav Studnička – 12 bodů
28. – 40. místo: Jaroslav Rezek, Jiří Prošek, Veronika
Rezková, Petr Havlín, Petr Havlena, Ladislav Hor
váth, Tomáš Starý, Miloslav Malec, František Jantač,

Milan Závorka (vítěz 1. kola Tipáčka), Jiří Staněk,
Milan Förte, Markéta Sochůrková – 9 bodů
Výsledky:
fotbal: Zruč n. S. – Vestec 2:3
fotbal: Kondrac – Zruč n. S. 2:2
fotbal: Zruč n. S. – Miřetice 8:0
fotbal: Jankov – Zruč n. S. 2:1
fotbal: Zruč n. S. – Průhonice, nehodnoceno
– hráno v obráceném pořadí
fotbal: Struhařov – Zruč n. S. 5:1
házená: Libčice n. V. – Zruč n. S. 23:22
házená: Zruč n. S. – Havl. Brod 30:26
házená: Zruč n. S. – Třeboň 27:29
házená: Bohemians – Zruč n. S., nehodnoceno
– Bohemians odstoupily
stolní tenis A: Zruč n. S. – Vodňany 10:1
stolní tenis A: Zruč n. S. – Strakonice 10:4
šipky: Zruč n. S. – Poděbrady 7:11
šipky: Zruč n. S. – No Stress Kutná Hora 7:11
volejbal muži: Zruč n. S. – Roztoky 3:2
volejbal muži: Zruč n. S. – Dobříš A 1:3
volejbal ženy: Zruč n. S. – Suchdol 0:3
volejbal ženy: Benešov – Zruč n. S. 3:1
florbal: Zruč n. S. – Lisboa 99 7:3
florbal: Zruč n. S. – Benešov 3:7

VÝSLEDKOVÝ SERVIS PEPY TŮMY
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY NALEZNETE NA: HTTP://WWW.MESTO-ZRUC.CZ/SPORT NEBO FACEBOOKU ZRUČSKÝ SPORT – ZN

pátek 27. 11. až neděle 29. 11.
HÁZENÁ
9. kolo – II. liga mužů (28. 11.): Jiskra Zruč nad Sázavou – VŠ Plzeň 32:26 (19:8), branky:
Dolejší 10, Kovařík 9, Lefner 7, Böhm 3, M. Vrzáček 2, Havlíček 1
VOLEJBAL MUŽI (dvojzápas)
7. kolo – KP 1 (28. 11.): Tuchlovice A – Jiskra Zruč n. Sáz. 1:3
7. kolo – KP 1 (28. 11.): Tuchlovice A – Jiskra Zruč n. Sáz. 3:1
VOLEJBAL ŽENY (dvojzápas)
7. kolo – KP 1 (28. 11.): Nymburk – Jiskra Zruč n. Sáz. 3:0
7. kolo – KP 1 (28. 11.): Nymburk – Jiskra Zruč n. Sáz. 3:0
STOLNÍ TENIS A
8. kolo – 3. liga (28. 11.): TJ Sokol Bor B – SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE 6:10, body:
Fr. Herout 3, Škopek 3, Nevřela 2, Uher 1, čtyřhra 1
9. kolo – 3. liga (29. 11.): TJ Sokol Plzeň V. B – SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE 2:10,
body: Škopek 3, Fr. Herout 2, čtyřhra 2, Nevřela 2, Uher 1
STOLNÍ TENIS B
8. kolo – KS1 (28. 11.): SK Březnice – SKC Zruč nad Sázavou B RABBIT 10:4, body:
čtyřhra 1, T. Herout 1, Kamarýt 1, Bleha 1
9. kolo – KS1 (29. 11.): TJ Chaloupky – SKC Zruč nad Sázavou B RABBIT 10:4, body:
Kamarýt 2, Bleha 2

STOLNÍ TENIS C
6. kolo – RP1 (28. 11.): Sokol Uhlířské Janovice B – SKC Zruč nad Sázavou C 6:12, body:
V. Herout 4, Němec 3, Zd. Jandejsek 3, čtyřhra 2
STOLNÍ TENIS D
7. kolo – RP3 (28. 11.): Sokol Malešov B – SKC Zruč nad Sázavou D Wikov 13:5, body:
Jar. Beznoska ml. 4, Kop 1
ŠIPKY
10. kolo – B liga, skupina C – 1. liga (29. 11.): Baltazaři Zruč nad Sázavou – No Stress
Kutná Hora 7:11, legy 19:26
FUTSAL
11. kolo – Chance Futsal liga (27. 11.): Tango Brno – Benago Zruč nad Sázavou 1:7
(1:2), branky: Svoboda – Galvao 4, Brahimi 2, Marcelo 1

pátek 4. 12. až neděle 6. 12.
VOLEJBAL MUŽI (dvojzápas)
8. kolo – KP 1 (5. 12.): SK Kolín A – Jiskra Zruč n. Sáz. 0:3
8. kolo – KP 1 (5. 12.): SK Kolín A – Jiskra Zruč n. Sáz. 1:3
VOLEJBAL ŽENY (dvojzápas)
8. kolo – KP 1 (5. 12.): AŠ Mladá Boleslav – Jiskra Zruč n. Sáz. 3:0
8. kolo – KP 1 (5. 12.): AŠ Mladá Boleslav – Jiskra Zruč n. Sáz. 3:1

František Herout
(vlevo) s Pavlem
Škopkem vyhráli
třetiligovou
čtyřhru jak
v Boru B, tak
s béčkem Plzně
shodně 3:0.
FOTO: JOSEF
TŮMA
ŠIPKY
11. kolo – B liga, skupina C – 1. liga (6. 12.): Sázava DC – Baltazaři Zruč nad Sázavou
12:6, legy 27:19
ŠACHY
4. kolo – regionální soutěž, skupina E (6. 12.): Uhlířské Janovice – Jiskra Zruč nad
Sázavou 2 1/2 – 2 1/2, body: T. Netolický 1, Světlík 1/2, Bečvář 1/2, Polášek 1/2
FUTSAL
12. kolo – Chance Futsal liga (4. 12.): Sparta Praha – Benago Zruč nad Sázavou 2:5
(2:0), branky: Marcelo, A. Simitči, Brahimi, Leo, vlastní
KARAMBOL
7. kolo – oblastní soutěž 1. třídy SČ + ZČ (5. 12.): Strahov B – Jiskra Zruč nad Sázavou
12:6, sestava a body: Šubrt 4, Horváth 2, Foltýn
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O vítězství rozhodli házenkáři již v prvním poločase

V důležitém utkání se střelecky prosadili Dolejší,
Kovařík a Lefner
Josef Tůma
Martin Kovařík
Házená – Házenkáři Jiskry hostili v 9. kole druhé ligy JZČ
ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou celek VŠ Plzeň.
První poločas vyšel Jiskře na výbornou. Pozorná a dostatečně
agresivní obrana nutila hosty k chybám, které domácí
nekompromisně trestali z rychlých útoků. Domácím se
dařilo téměř vše a brzy si vypracovali náskok pěti branek. Ani
ve zbytku prvního dějství domácí nepolevili a náskok začal
narůstat. Jiskra první poločas zvládla skvěle a do kabiny si
odnášela více než uklidňující vedení o jedenáct branek – 19:8.
Druhý poločas zahájila Jiskra rozpačitě. Pod dojmem vy
sokého vedení začali hráči kupit nepřesnosti a začala se u nich
projevovat nekoncentrovanost. Plzeň tak začala stahovat ve
dení domácích, které se zmenšilo na pět branek. Naštěstí se
domácí po time-outu včas probrali a povedenou přesilovou
hrou si vzali zpět vedení o osm gólů. Poslední minuty se

již pouze dohrávaly a hostům se ještě podařilo kosmeticky
up ravit celkové skóre. Jiskra si tak připsala výhru o šest bra
nek – 32:26.
Sestava a branky Jiskry: Vinc, Vodrážka – Dolejší 10/3,
Kovařík 9, Lefner 7, Böhm 3, M. Vrzáček 2, Havlíček 1,
M. Felis, Roub, Červinka, Koubský, D. Korel. Trenér: Pavel
Vrzáček.
Petr Felis, asistent trenéra: „Utkání se nám povedlo jak herně,
tak výsledkově. Již v Budějovicích jsme byli druhý poločas spoko
jeni s obranou a věřili jsme, že podobný výkon kluci předvedou
i nyní. První poločas byl skvělý a právě díky obraně se nám
podařilo vybudovat vysoké vedení. Druhý poločas se hráči
us pokojili, což by se stávat nemělo a Plzeň jsme svou ležérností
dostali zpět do hry. Naštěstí se hráči včas probrali a podařilo se
jim utkání dotáhnout do vítězného konce. Závěrem bych chtěl
poděkovat divákům, kteří přišli v hojném počtu a dokázali
vytvořit hezkou házenkářskou atmosféru.“

Oddíl kopané má
tři družstva mládeže
a mini
Josef Tůma
Fotbal mládež - Oddíl kopané TJ Jiskra ve Zruči
nad Sázavou má tři mládežnická družstva – mladší
žáky, starší přípravku a mladší přípravku, navíc se
stará o minipřípravku. Všechna mužstva hrají okres
ní soutěže (minipřípravka v předzápasech modelová
utkání). Podzimní část soutěží 2015/16 skončila,
na jarní část mistrovských utkání se budou malí fot
balisté v zimních období připravovat ve sportovní hale
či na umělé trávě ve sportovním areálu.
FOTO: JOSEF TŮMA

9. kolo: Jiskra Zruč nad Sázavou – VŠ Plzeň 32:26 (19:8)

Minižáci Jiskry hráli v podzimní části pouze modelová utkání.

Jiří Dolejší (uprostřed) nastřílel ve vítězném utkání proti VŠ Plzeň deset gólů.

Na brankovišti VŠ Plzeň to neměli pivoti vůbec jednoduché.

FOTO : JOSEF TŮMA

FOTO : JOSEF TŮMA

Matěj Herud se stal králem střelců

Jiskra na turnaji
neprohrála, nastřílela
soupeřům třiapadesát
branek

Mladší přípravka sehrála sedm turnajů, nastoupila k sedmnácti utkáním.

Josef Tůma
Házená žáci – Ve zdejší Sportovní hale Na Pohoří se
uskutečnil listopadový turnaj mladších žáků a žákyň
v házené 6 + 1, jehož pořadatelem byl oddíl házené
Jiskry Zruč nad Sázavou. Jindřich Pustka, předseda
oddílu házené: „Turnaje se zúčastnily týmy Velkého
Meziřičí A i B, Mostu, Mělníka, Milevska – kluci, Milevska – holky a domácí Jiskra Zruč nad Sázavou. Herní
systém turnaje byl stanoven na 1 x 15 minut, týmy se
utkaly každý s každým.“
Výsledky Jiskry: Velké Meziříčí B 10:4, Velké Meziříčí
A 5:3, Most 6:1, Mělník 13:0, Milevsko – kluci 9:1,
Milevsko – holky 10:7.
Sestava a branky Jiskry (53): Blažko 3 – Korecký 7, Aye,
Pažout, Líbal 2, Kafka 14, B. Jelínek, Tůma, Karban
3, Mikšík 4, Osovskij 3, M. Herud 16 (vyhrál tabulku
střelců), A. Herud 1.
Pořadí turnaje: 1. Zruč nad Sázavou 12 bodů, 2. Velké
Meziříčí A 10 bodů, 3. Milevsko kluci 6 bodů, 4. Mi
levsko holky 6 bodů, 5. Most 4 body, 6. Velké Meziříčí
B 2 body, 7. Mělník 0 bodů.

Matěj Havlíček křídelního útočníka VŠ Plzeň ke střelbě nepustil. FOTO : JOSEF TŮMA

Mladší žáci odehráli v okresním přeboru dvanáct kol.

Matěj Herud nastřílel v turnaji šestnáct branek a stal se nejlepším střelcem. FOTO : JOSEF TŮMA
Starší přípravka bojovala na podzim se třinácti okresními týmy v sedmi turnajích.

