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neprodejné

Rozhovor se starostou města – Mgr. Martinem Hujerem
Pane starosto, v úřadě jste již několik
týdnů, jaké jsou Vaše první dojmy a jak se
Vám tato, pro Vás nová, práce líbí?
Dojmů je hodně, takže je shrnout a
popsat několika slovy není lehké. Zatím se
celkově seznamuji s prací starosty, každou
chvíli se děje něco nového. Práce je zajímavá
a různorodá. Velká změna je pro mě to, že teď
již nepracuji s dětmi, jako doposud, ale s dospělými lidmi a jednání je na jiné úrovni.
V čem je práce jiná než jste si představoval?
Před nástupem do úřadu jsem si během
několika dnů sbíral informace od starostů
z okolních obcí a měst. Měl jsem s nimi několik rozhovorů o jejich práci, protože jsem
si chtěl udělat alespoň nějakou celkovou
představu, co tato práce obnáší. Musím řící,
že zatím to, co jsem se dozvěděl, skutečnosti
celkem odpovídá. Co je nebo bude jinak, než
jsem si představoval, se za tak krátkou dobu
kvalitně zhodnotit nedá.
Z jakých důvodů došlo k výměně tajemníka?
Pan Chaloupka, minulý tajemník, chtěl
sám odejít a dal výpověď již před prvním
ustavujícím zasedáním zastupitelstva ještě
bývalému starostovi, takže jsme vzniklou
situaci museli řešit jmenováním tajemníka
nového, kterým se stal Petr Malý.
Co aktuálního či nového se nyní na
radnici děje?
V současné době se trvaleji zabýváme
problematikou zámku. Prioritou jeho majitelů je objekt odprodat zatím za 45 mil. Vedení
města se shoduje na tom, že bychom zámek a
vše, co k němu patří, měli koupit. Již se nám
podařilo získat 4,5 mil. ve spolupráci s ČSSD
na odkup přímo ze státního rozpočtu. Další
jednání s majiteli zámku budou pokračovat
nyní v lednu. Nic není jistého, protože nevíme, na co budou majitelé ochotni přistoupit.
Tento rok již s dalšími penězi od státu na
zámek nejspíš nemůžeme počítat.
Spokojen jsem s provozem nové sportovní haly, která byla v listopadu a prosinci plně
vytížena, a též do budoucna bude dle mého
názoru přitahovat naše občany ke sportu a
přivádět do Zruče další zájemce a městu tak
pomáhat v jeho prezentaci. Jednáními se již

docílilo zajistit na začátek měsíce února zápas
extraligy mužů ve volejbale.Jako domácí se
představí současná česká jednička Chance
Odolená Voda a jejím soupeřem bude Dukla
Liberec.

Mgr. Martin Hujer - starosta města (foto: MB)

Starosti nám na druhé straně dělá Energocentrum, které stále nefunguje.Firmy se
mezi sebou odvolávají a nejspíš bude vypsáno nové výběrové řízení na fluidní kotel.Zatím došlo k propojení obou tepelných okruhů
a město nyní vytápí Wekto.
Mezi další projekty, které se připravují,
patří například informování občanů pomocí
SMS zpráv nebo právě nově pojatý městský
zpravodaj – zvýšená kvalita a do každé domácnosti zdarma jeden výtisk. Za zmínku
stojí i plánované zkvalitnění služeb školní
jídelny, která by měla od dubna nabízet svým
strávníkům výběr ze dvou jídel v úterý a ve
čtvrtek.
Dále chceme tento rok zefektivnit chod
celého městského úřadu, do budoucna chceme snížit stav zaměstnanů, k tomu již dochází
–tajemník MěÚ bude i nadále vykonávat práci týkající se pozemků a živnostenský úřad je
převeden do Kutné Hory v důsledku reformy
státní správy.
Řeší se i problematika průmyslové zóny,
tento rok dojde k odkupu pozemků od soukromých majitelů, jednání jsou již zahájena.
Odkup pozemků bude hrazen z rozpočtu
města, částka činí 1,8 mil. Kč. Zóna bude
připravena pro silného investora,který by ji
na vlastní náklady zasíťoval. Potom by bylo
i místo pro menší podnikatele, kteří bohužel
v centru města nemají již prakticky žádnou
možnost vystavět si svou provozovnu.
Během tohoto roku dojde také k výstavbě
a zprovoznění marketu Edeka.Firma, která
stavbu realizuje, má stavební povolení do

konce roku 2003. Práce začnou doufám co
nejdříve.
Ještě zpět k zámku. Jak budete postupovat v případě, že se již nepodaří získat další
státní finance na odkup zámku?
Všechno závisí na jednáních se současnými majiteli, na jejich ochotě se s námi
domluvit, nebo udělat nějaký kompromis. Já
osobně jsem toho názoru, že pokud peníze
dostaneme, tak bychom měli objekt odkoupit,
pokud ne, tak zámek opustit.V tomto případě
budeme postaveni před následující problémy:
přemístění úřadu,základní umělecké školy a
knihovny. Neviděl bych jako dobrou možnost, zatížit městský rozpočet částkou 40
000 000 korun,kdyby stát v budocnu již nic
nedal.
Poslední otázka, jak funguje týmová
práce nového zastupitelstva a rady?
Spolupracuje se nám dobře, zatím jsou
všichni ochotni aktivně pracovat, přispívat
tím, co umí, v čem mají zkušenosti.Nová rada
se zatím nesetkala s problémem, se kterým by
si nedokázala poradit.Dne 19.prosince 2002
proběhlo první zasedání zastupitelstva,které
se neslo v pracovním duchu. 8.ledna proběhlo rozšířené zasedání rady,které odstartovalo užší spolupráci všech zastupitelů. Mě
osobně hodně pomáhá nový místostarosta
Jan Jelínek, kterému bych chtěl i touto cestou
poděkovat. Též děkuji bývalému starostovi
Jaroslavu Jelínkovi za uvedení do úřadu.
(JH)

NOVÝ ROK
Je po vánocích i po Silvestru a před
námi je celý nový rok .Přeji vám,aby
byl dobrý a předsevzetí,které máte, se
naplnila.Jednou jsem si vypracoval seznam všeho dobrého,co jsem za uplynulý rok vykonal,a pak jsem to přepsal
v podobě předsevzetí a dal tam o rok
starší datum. Báječný pocit.Ať je tento
seznam pro naše městečko na konci
roku 2003 co nejdelší a podílí se na
něm většina zručáků.
Mgr. Martin Hujer, starosta města
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vladimír Radil - člen RMě (foto: MB)

Rada Města na svém 4. zasedání konaném
12. prosince 2002
• doporučila ZMě ke schválení návrh upraveného rozpočtu města pro rok 2003.
• schválila mandátní smlouvu na vedení
účetní agendy, uzavřenou mezi Městem a
Mateřskou školou Na Pohoří. Pověřila starostu podpisem smlouvy.
• schválila mandátní smlouvu na vedení
účetní agendy, uzavřenou mezi Městem a
Mateřskou školou Malostranská. Pověřila
starostu podpisem smlouvy.
• doporučila ke schválení 1. novelu obecně
závazné vyhlášky Města Zruč nad Sázavou
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• schválila poslední prodloužení výpůjčky
pravého skladu v objektu garáží Pod Zámkem
na dobu do 31. 8.2003 za stejných podmínek
jako doposud.
• souhlasila s oplocením části pozemku p. č.
2146 v k. ú. Zruč nad Sázavou, který je v majetku Města s podmínkou, že se bude jednat o
oplocení bez podezdívky.
• schválila zadání výběrového řízení na obhospodařování městských lesů. Zadání zašle
OZP.
(VR)
Zastupitelstvo Města na svém 2. zasedání
konaném 20. prosince 2002
• schválilo předložený návrh rozpočtu Města Zruč nad Sázavou pro rok 2003 ve výši
60. 172. 000 Kč,- na straně příjmů a výdajů,
s těmito změnami na straně výdajů; snížení
veškerých jednotlivých položek o 30% , vytvoření nové kapitoly pod názvem rozpočtová rezerva, ve výši 18. 051. 600,- Kč.
• schválilo návrh územního plánu sídelního
útvaru Zruč nad Sázavou nazvaný „Změny č.
4 ÚPSÚ Zruč nad Sázavou, který byl projednán odborem výstavby MěÚ Zruč nad Sázavou s orgány státní správy a veřejnosti.
• schválilo návrh obecně závazné vyhlášky o
„Závazném časti změn č. 4. ÚPSÚ Zruč nad
Sázavou“, kterou se mění vyhláška města
Zruč nad Sázavou, poř. č. 8 z roku 1997 o „Závazných částech ÚPSÚ Zruč nad Sázavou“.
Vyhláška je nedílnou částí tohoto usnesení.
• ustanovilo finanční výybor v tomto složení;
Jaroslav Jelínek, Jiří Drahokoupil, Jaromír
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Blažek, Milan Maxa, Miroslav Friš. Zvolilo
Jaroslava Jelínka předsedou tohoto výboru.
• ustanovilo kontrolní výbor v tomto složení
; Miroslav Čarek, Jaroslava Vávrová, Milan
Kiml, Pavel Novák, Ivana Stará. Zvolilo Miroslava Čarka do funkce předsedy tohoto
výboru.
• zřídilo Osadní vzbor Nesměřice ve složení;Karel Znamenáček, Martin Ševeček,
Vladimír Kříž. Zvolilo Karla Znamenáčka
předsedou tohoto výboru.
• zřídilo Osadní výbor Želivec ve složení;
Jarosla Jursík, Miloš Březina, Vlastimil Chudoba. Zvolilo Jaroslava Jursíka předsedou
tohoto výboru.
• zřídilo Osadní výbor Dubina ve složení;Stanislav Šaněk, Luboš Pergr, Vladislav Maštalíř
st., Jaroslav Jelínek ml. Zvolilo Stanislava Šanka předsedou tohoto výboru.
• delegovalo na výroční členskou schůzi
Lesního družstva obcí Ledeč nad Sázavou,
konanou dne 23. 1. 2003 pana Petra Malého a
zplnomocňuje ho k výkonu členských práv.
• delegovalo pana Jaroslava Jelínka, jako zástupce Města Zruč nad Sázavou, do představenstva a. s. Vrchlice - Maleč Kutná Hora.
(VR)

SMS zprávy občanům pozdrženy

Trvalý přísun potřebných a zajímavých
informací týkající se života v našem městě
vnímá nové vedení města jako velmi potřebný a užitečný. Mobilní telefon dnes vlastní
drtivá většina občanů a tak je toto moderní
médium pro tento účel ideální. Je zřejmé, že
těžko srozumitelný rozhlas a několik nástěnek zdaleka nestačí. Vytvoření systému zasí-

lání SMS zpráv všem občanům města, kteří
o to projeví zájem a zaregistrují se, byl proto
jeden z prvních logických kroků k přiblížení
dění ve městě všem lidem.
Změny v obchodní politice mobilního
operátora T-mobile (dříve Paegas) bohužel
způsobily, že připravovaný informační systém pro občany města Zruče musí být odložen. T-mobile se rozhodl zpoplatnit odesílání
SMS zpráv přes internet, ostatní operátoři
zatím vyčkávají a není jisté, zda také nepřistoupí k podobnému opatření. Tím totiž
padá dosud plánované technické řešení, které
využívalo právě této možnosti bezplatného
využití SMS bran. Občané by tak za přijetí
zprávy neplatili nic a město pouze nevelké
náklady na provoz systému, které činily 2000
Kč za celý kalendářní rok.
Tento systém byl již koncem roku 2002
otestován v rámci nevelké skupiny asi 20
registrovaných uživatelů a jevil se jako dobře
funkční.
Nyní je třeba znovu zrevidovat všechny
technické možnosti přísunu pravidelnch informací přímo do domácností, ať už pomocí
mobilu, nebo prostých e-mailových zpráv, byť
je jasné, že vlastníků počítače s internetem je
výrazně méně, než vlastníků mobilního telefonu. V případě, že společnosti operátoři sítí
Eurotel a Oskar ponechají stávající podmínky
beze změn, bude systém zřejmě realizován
pro uživatele těchto sítí. Je možné, že pro
uživatele sítě T-mobile bude systém přístupný s tím, že se budou muset v případě zájmu
registrovat na placený příjem zpráv.
Každopádně vás budeme o vývoji situace
informovat v dalším vydání těchto novin a na
webových stránkách města Zruče.
(Miroslav Friš)

T. A . O.
bezpečnostní služba

hledá muže a ženy k zajištění ostrahy objektu v blízkosti okres. města Benešov
(cca 10 km). Jedná se o nepřetržitou práci ve 12 hodinových směnách.
Požadujeme:
• vysoce zodpovědný přístup k práci
• čistý trestní rejstřík
• dobrý zdravotní stav - práce i v noci
• uchazeče bez zkušenosti s prací u civilních bezpečnostních služeb
Nabízíme:
• pravidelný finanční příjem
• stabilitu zaměstnání
• ohodnocení na základě pracovních výsledků
• zázemí velké společnosti
Termíny nástupu do pracovního poměru 1. února 2003.
Jste-li ochotni akceptovat naše podmínky, zašlete Vaši žádost spolu
s životopisem nebo telefonujte na adresu:
T.A.O.
Sladkovského 13
280 00 Kolín 4
tel. 321 729 671
po - pá 8 - 15 hod.
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INFORMACE PRO OBČANY
Na četné dotazy občanů sdělujeme, že
na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou si
mohou vyřídit všechny záležitosti jako dříve,
pouze byl zrušen výše zmíněný živnostenský
úřad. Tak že zde nadále vyřídíte občanské
průkazy, pasy, sociální dávky, matriční věci,
stavební povolení, atd.
MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU
v souladu se zákonem o obcích, v úplném
znění, na základě usnesení Rady města č.
033/01, vyhlašuje záměr Města
PRONAJMOUT GARÁŽ PRO OSOBNÍ
AUTO V ŘADOVÝCH GARÁŽÍCH V PARDIDUBU
Základní údaje:
- umístění - v přízemí objektu řadových garáží, garáž č. 33 - 1. garáž od silnice na Chabeřice, č. parcelní 2033/9, k.ú. Zruč nad Sázavou:
- velikost - necelých 3 x 6 m
- popis - zděná konstrukce, el. 240 V, bez přívodu vody, vrata dvoukřídlá dřevěná
- minimální nájemné - 440 Kč/měs.
- nájem na dobu neurčitou - výpovědní lhůta
1 až 3 měsíce dle dohody.
Další podmínky:
- přednost bude dána vyšší nabídce nájemného - v případě obdobných nabídek pak
žadateli s naléhavějším důvodem, pro který
garáž potřebuje (např. držitel průkazky ZTP,
invalida apod.)
- nabídky v zalepené a označené obálce zasílejte nejpozději do 17. února 2003. Obálky
označte na zadní straně „Garáž Pardidub“
- Město si vyhrazuje možnost kdykoliv před
uzavřením nájemní smlouvy tento záměr
zrušit nebo vyhlásit nové výběrové řízení s
upravenými podmínkami. Tyto skutečnosti
budou zveřejněny na vývěskách Města.
Bližší informace získáte na Správě majetku města, Poštovní 602, tel. č.: 327 531 416.
Mgr. Martin Hujer, starosta města
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
nabízejí tyto služby:
- hydraulická plošina na podvozku AVIE,
zdvih do 17 m - 340 Kč/hod., 13 Kč/km
- BOBCAT 751 - rovnání terénu, bagrování lžíce s podkopem 40 a 60 cm - 480 Kč/hod.
- jeřáb TATRA 138 se zdvihem břemene o
hmotnosti do 4 t - 500 Kč/hod.
- VZV s nosností do 2 t - 288 Kč/hod.
- zapůjčení kontejneru pro odvoz odpadu do
3 t - 48 Kč/den
- prodej palivového dříví - 1 m3/250 Kč
Bližší informace a objednávky: Město Zruč
nad Sázavou - technické služby, Na Úvoze
1040, 285 22 Zruč nad Sázavou, tel.: 327 531
406, mobil 603 861 004 - Ing. Josef Nulíček,
Jaroslav Svoboda
BECKER Posázaví s.r.o.
Jak a kam s odpady ve Zruči n.S. v roce 2003
1) Svoz zbytkového komunálního odpadu
(TKO, popelnic)
Odpad v popelnicích se vyváží od 1.
1.2003 ve všech částech města opět v pra-

videlných cyklech 1x týdně, t.j. 52x za rok.
V místech, kde se vyváží odpad 2x týdně je
systém svozu zachován. Nádoby na odpad
se nebudou označovat nálepkami a musí být
schváleného typu o objemu 60 až 1.100 litrů.
Posádka svozového vozidla je povinna vyprázdnit veškeré nádoby, které jsou přistaveny
k okraji vozovky nebo na určeném stanovišti.
Rozdělení ulic do svozových dnů:
Pondělí: Sad Míru, Na Pohoří, Dubina,
Nesměřice
Úterý: Vyhlídková, Pardidubská, Slunný
Vrch, Družstevní, Průběžná, Spojovací, Na
Výsluní, Revoluční, Dvouletky, Okružní, Poštovní, náměstí Míru, Lipová, Školní, Krátká,
Topolová, Polní, Hlohová, Prostřední, Zámecká, Horní, 5. května
Čtvrtek: Na Úvoze, Zahradní, M. J. Husi,
Lesní, Nová, Družební, Příčná, Budovatelů,
K Bažantnici, Dubinská, 1. máje, Nábřežní, K
Zámku, nám. MUDr. Svobody, Malostranská,
Kutnohorská, Pohleďská, Lomená, Na Mokřině, Malostranské nám., Přímá, Nádražní, Na
Kopečku, Jabloňová, V Paloukách, Ke Stadionu, Dvořákova, Smetanova, Fibichova, Pod
Březíčkem, Ke Ctiborkám, V Maloninách, Na
Pohoří, Sad Míru
Pátek: Želivec
Prosíme občany, aby do popelnic neukládali žhavý popel, mimo poškození vlastní nádoby hrozí zničení svozového auta a
ohrožení života a zdraví našich pracovníků.
2) Svoz tříděného odpadu
Vámi vytříděné suroviny se budou stále
svážet v zavedených cyklech, tj. plasty a papír
1x za 14 dní a sklo 1x za měsíc ze stanovišť
rozmístěných po městě.
Svozový plán plastů, skla a papíru v měsících lednu a únoru:
plasty ............ 5. a 18. ledna, 1. a 15. února
papír ............. 9. a 23. ledna, 6. a 20. února
sklo ..............................11. ledna a 8. února
Prosíme občany, aby při třídění plastů
zmenšovali jejich objem a neodkládali
do nádob na tříděné odpady jiné druhy
odpadů, které tam nepatří. S těmito materiály dále ručně pracují lidé a znečištěním
se zvyšují náklady na jejich svoz, třídění a
hygienické požadavky.
3) Třídění do igelitových pytlů přímo doma
Pytle naplněné plasty vystavíte vždy
pouze pro první svoz plastů v daném měsíci
k Vaší popelnici a odtud budou odvezeny. Jejich svoz bude tedy prováděn dům od domu
a pouze v domkové zástavbě, v bytovkách a
panelové zástavbě budou občané dál třídit do
separačních nádob. Tyto pytle jsou bezplatně
k dostání v pokladně MěÚ.
Důsledným tříděním ovlivníte výši
poplatku na jednoho občana za likvidaci
odpadů!!!

Příspěvky na provoz motorových vozidel
Svaz tělesně postižených ve Zruči nad
Sázavou oznamuje zdravotně postiženým
občanům, že vyřizování příspěvků na provoz
motorových vozidel a vydávání průkazek pro
těžce zdravotně postižené zůstává na bývalém Okresním úřadě v kutné Hoře v přízemí
u paní Zikové.
STP MO Zruč nad Sázavou
Zpráva pro podnikatele
Z důvodu reformy veřejné správy došlo
k 31.12.2002 k ukončení činnosti Městského
živnostenského úřadu ve Zruči nad Sázavou. Veškeré záležitosti týkající se živností
musí podnikatelé od 1. 1.2003 vyřizovat na
Městském úřadu - obecním živnostenském
úřadu v Kutné Hoře, Radnická 178, 284 22
Kutná Hora, tel.: ústředna 327 501 111, 327
501 117, 327 501 233, fax 327 512 952, e-mail:
pastyrik@mu.kutnahora.cz, sucha@mu.kutnahora.cz.
Výše uvedená adresa je levé křídlo bývalého okresního úřadu, kde doposud sídlil
Okresní živnostenský úřad.
Bližší informace je možno zatím ještě získat na MÚ Zruč nad Sázavou na telefonu 327
531 329, fax 327 531 856, e-mail zivnost@mesto-zruc.cz, Zemanová.
Na Městském úřadě ve Zruči n.S. u p.
Zemanové si můžete vyzvednout tyto formuláře:
- Vyúčtování daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně z příjmů fyzických právnických osob
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob
- Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- typ A
- Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- typ B
- Přiznání k dani silniční, včetně složenky
- Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a z funkčních požitků.
Zemanová, MěÚ
VE ZKRATCE
- Firma LP Reality I. s.r.o. Praha požádala o
stavební povolení na rekonstrukci výškového
domu na nám. Míru v nové Zruči. Mělo by
zde vzniknout 60 bytů od výměry 2+KK cca
37 m2 až po 4+KK o výměře více než 110
m2.
- Již bylo vydáno stavební povolení na stavbu
Marketu EDEKA v lokalitě Na Pohoří. Stavba
bude zahájena jakmile to dovolí počasí a do
provozu by měla být uvedena k 31. 7.2003.
- Město vede stále jednání o zakoupení
zámku s jeho novými majiteli. Vše závisí na
získání státní dotace, což nebude jednoduché
vzhledem k loňským povodním. O výsledku
jednání budete průběžně informováni.
- Pracovníci TS demontovali vánoční výzdobu ve městě a uložili ji, aby mohla být použita
i v příštích letech.
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Zruč má již svou symboliku
Zákonem o obcích, bylo obcím vráceno
právo být samostatným právním subjektem
a spravovat si své věci samostatně. Proto se
představitelé měst a obcí snaží co nejvíce
posílit vztah občanů ke svému bydlišti - ke
svému domovu. Jedním z prostředků je
zlegalizování symboliky, která je s místem
nerozlučně spjata. Hlavními symboly jsou
znak a prapor.
Právě znak je nejvýznamnějším historickým symbolem našeho města, protože se
užívá již od roku 1561, kdy byla Zruč Ferdinandem Habsburským povýšena na město se
všemi právy a výsadami. Základem tohoto
městského znaku se stal rodový erb Kaleniců,
tehdejších pánů na zručském panství - stříbrné bůvolí rohy na červeném štítě. Znak v
této podobě byl užíván po celá staletí a tzv. „
vydržen“ je dodnes.
Máme tedy štěstí, že se řadíme mezi města, která svůj znak mají a nemusejí usilovat o
jeho udělení.
Jinak tomu ovšem bylo s praporem. Je
více než pravděpodobné, že Zruč v minulosti
prapor měla, ale bohužel se nedochovala jeho
podoba, ani popis. Proto jsme se museli obrátit na odborníky v oboru heraldiky a vexilologie o vypracování návrhů. Zastupitelstvo
města zvolilo návrh PhDr. Zbyška Svobody,
znalce ve výše zmíněných oborech. Pak již
nezbývalo než požádat o schválení návrhu
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České
republiky.
Dekret na prapor udělil městu Zruč nad
Sázavou předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky prof. Ing. Václav
Klaus, CSc., dne 25. února 2002. Slavnostního
převzetí dekretu z jeho rukou se tehdy zúčastnili starosta a místostarosta.
Zjara bylo zastupitelstvem města rozhodnuto o tom, že má být zajištěna výroba
praporu. Bylo osloveno několik firem zabývajících se výrobou symboliky. Radou města
byla vybrána jedna z nejvyhlášenějších firem
ve svém oboru - Firma Velebný a Fam. z Ústí
nad Orlicí. Těsně před koncem roku 2002,
nově zvolení představitelé města, převzali
hotové prapory a přivezli je do našeho města. Pro vaši informaci: jedná se o jeden pra-

por slavnostní - výšivka na vysoce kvalitním
sametu a 2 prapory venkovní ze speciálního
stálobarevného materiálu.
Počítá se s tím, že slavnostní prapor bude
při nejbližší příležitosti vysvěcen a „ předán“
zručské veřejnosti a venkovní prapory pak
budou vyvěšovány po boku státní vlajky při
státních svátcích a významných výročích.
(JJ)

KULTURA
• 31. 1. Taneční - I. PRODLOUŽENÁ - hotel
Baťov, 19 hodin. – hraje DUO EVERGREEN
• každá sobota v únoru od 10:00 pokračování
TANEČNÍCH - OK MěÚ
• 21.2. Divadelní zájezd do divadla U Hasičů
na představení Zlaté jezero - OK MěÚ
• únor

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
v měsíci lednu oslavují narozeniny, zvláště
pak: Marii Heřmánkové, Marii Kovaříkové, Boženě Poláškové, Adolfu Škořepovi,
Anně Smítkové, Anastázii Horáčkové, Růženě Uchytilové, Josefu Ernestovi, Jaromíru
Krýzovi, Miloslavě Havlenové, Antonii Kuderové, Františce Severové, Marii Petrů, Jarmile
Pešlové, Janu Balounovi, Antonínu Trojanovi,
Marii Touškové z Domahoře, Anně Novákové, Josefu Vašíčkovi, Ladislavu Doležalovi z
Nesměřic, Růženě Paštikové, Karlu Švecovi,
Anně Špergerové, Anně Novotkové, Vladimíru Kuželovi, Františku Touškovi, Janě Edrové,
Rozálii Ernestové, Jiřímu Krčmářovi, Janě
Jelínkové, Jitce Müllerové, Jaroslavu Procházkovi, Miloslavu Váňovi, Josefu Duchalíkovi,
Marii Bechyňové a Ladislavu Kohoutovi.
Jmenovaným i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do
dalších let.
Dne 19. 1.2003 oslavil své 80. narozeniny
dlouholetý člen MS Zruč nad Sázavou pan
Jaromír Krýza, zakládající člen této organizace. K tomuto významnému životnímu jubileu přejeme hodně zdraví, životní pohody a
ještě dlouho pevnou mušku.
(Myslivecké sdružení Zruč nad Sázavou)
Poděkování
Městský úřad děkuje firmě Variel, a.s. za
sponzorování vánoční výzdoby ve městě,
která přispěla k celkovému zkrášlení města
po dobu Vánoc.

Vystoupení ZUŠ

• 15.2. II. PODNIKATELSKÝ PLES - MS
ODS zve nejen podnikatele na již druhý
podnikatelský ples, který se jako minulý rok
bude konat v restauraci Na Ostrově, a sice
dne 15.2.2003 od 20 h. Vstupenky si můžete
zakoupit v kanceláři starosty na MěÚ, v kanceláři p. Janošíka na tel. 327 531 340 nebo v
trafice p. Toušky.
• 15.2. Rybářský ples - pořádá MO ČRS v
malém sále hotelu Baťov, hudební skupina z
Kutné Hory
• květen - Regionální přehlídka amatérských
videoprogramů
• 6. ročník festivalu OPERA 2003, kde
se představí profesionální soubory ČR a
předvedou v Praze to nejlepší, co se u nás
v poslední době v operním divadle urodilo.
Festival začíná 19. 1. v Národním divadle v
19 hodin. Ceny vstupenek od 20 do 390 Kč.
Bližší informace na: www.divadlo.cz/jhd.
Končí 5.3.2003.
• VIII. ročník přehlídky profesionálních souborů „České divadlo 2002/2003“ se uskuteční
v Praze v divadlech Na Vinohradech a ve
Švandově na Smíchově. Představí se soubory
Městského divadla Zlín, Východočeského
divadla Pardubice, Středočeského divadla
Kladno a Západočeského divadla Cheb.
Bližší informace o představeních najdete na:
www.ceskedivadlo.cz.
• Ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře si můžete
do 15. února prohlédnout výstavu „Výtvarný
projev žáků a studentů kutnohorských škol“.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE
STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU - VÝJEZDY K ZÁSAHŮM 12.12.2002 - 9. 1.2003
- Jednotka byla poslána k zahoření sazí v komíně ve Zruči n.S. Pomocí kominické štětky byly saze strženy a půdní prostor ihned odvětrán.
- Operační HZS vyslal jednotku k dopravní nehodě, ke které došlo na křižovatce U Lípy. Jednalo se o vozidlo Favorit. Na zledovatělé vozovce
dostalo smyk a „přistálo“ až v příkopu.
- Zručská jednotka byla povolána k odstranění průsaku vody ze střechy bytovky. Provizorní oprava byla provedena pomocí havarijního tmelu.
- Městská policie požádala o otevření domovních dveří, protože uvnitř se nalézala starší paní a neotvírala. V zámku dveří byl zevnitř klíč. Po
dohodě s příbuznými byly dveře násilím otevřeny a přivolána záchranná služba, která poskytla na místě majitelce bytu ošetření.
- Na přelomu roku byla zvednuta hladina řeky Sázavy. Povodňová komise celkem 2x vyhlásila II. stupeň povodňové aktivity. Jednotka prováděla
kontrolu stavu řeky v celém regionu. Zkoušela také odčerpávat vodu pod železničním mostkem u drogerie ve staré Zruči.
- Stanice dostala hlášení o vozidle sjetém do příkopu. Na náledí v Pardidubu se smýklo a sjelo do příkopu. Odtud bylo vytaženo ven a mohlo
pokračovat v jízdě.
- Na vozovku u Onšovce padl strom. Pomocí motorové pily byl rozřezán a vozovka byla zprůjezdněna.
(Fr. Leopold)

Leden 2003

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Město občanům ...
Říká se o Vánocích, že to jsou svátky klidu
a pohody. O tuto pohodu jsem během svátků 2002 přišel hned několikrát. A ne vlastní
vinou.
Již tradičně chodíme zapálit na hřbitovy
svíčky a tím zavzpomínat na svoje nejbližší.
Ta letošní cesta byla tak trochu horor. Neposypané veřejné komunikace, které byly samý
led po několik dní, k té pohodě určitě nepřispěly. Cesty v Sadu Míru, zámeckým parkem
a následně ke hřbitovu nenesly známky
žádné údržby.
Kritika směřuje rovněž na silnici k novému hřbitovu. Přestože jsou na odbočce k tomuto pietnímu místu lampy veřejného osvětlení, uvítala nás naprostá tma a u samotného
hřbitova na cestě k urnovým schránkám
silná vrstva ledu.
Proto se ptám, kdo je kompetentní osobou, která rozhoduje o technickém stavu
veřejných komunikací, respektivě o jejich
způsobilosti a z jakého důvodu byly tyto
komunikace jenom obtížně schůdné a ještě
neosvětlené.
Jiří Dolejší starší

SPORT
Druhá liga házené žen po podzimní
části sezóny 2002/2003
Nováček druholigové soutěže žen vznikl
formou společenství dvou oddílů : TJ Kovofiniš Ledeč n.S. a TJ Jiskra Zruč n.S tvoří nyní
jeden oddíl.
V rámci předsezónní přípravy sehrály
ženy několik přípravných zápasů a zúčastnily
se i nočního turnaje v Praze. Porazily druholigové ženy Havlíčkova Brodu 21:18 a 25:16,
dále dorostence TJ Jiskra Zruč n.S. 30:18., na
turnaji v Praze Astru „A“ 8:7, Prahu 4 v poměru 5:3, Ústí n.L. 3:1, podlehly Astře „B“ 3:6
a v zápase o 5. místo přehrály Bohemians 5:4.
Nejlepšími střelkyněmi z těchto utkání se staly Šárka Kovandová s 26 brankami, dále Líba
Vondráčková 20 branek, Martina Trpišovská
15 branek, Zuzka Dočkalová 12 branek, Štěpa
Dolejší 10 branek, atd. Tým v podstatě hrál na
svoje možnosti, trpěl krátkou přípravou před
zahájením soutěžní sezóny. Široký kádr se v
průběhu podzimní části velmi zúžil, takže
poslední mistrovské utkání v Mostě hrál bez
střídání.
Líba Vondráčková odešla v rozehrané
soutěži do SRN (měla by se vrátit začátkem
roku 2003), Šárka Kovandová a Veronika
Šťastná nedohrály mistrovské zápasy díky
zraněním, Martina Trpišovská dávala přednost prvoligovým Střešovicím, kde hostuje,
Jitka Mocová prodělala operaci a byla mimo
hru, Gábina Radová byla celý podzim v
USA a Eva Holendová začala plnit mateřské
povinnosti. Takže stávající kádr se opíral v
podstatě o Markétu Urbanovou, Moniku Šve-
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covou, Štěpánku Dolejší, Šárku Kovandovou,
Radku Andělovou, Radku Smutnou, Lenku
Moravcovou, Zuzanu Dočkalovou, Veroniku
Šťastnou a Petru Simandlovou. Trenérem tohoto kolektivu je Jiří Dolejší starší.
Cílem tohoto družstva je umístění v polovině tabulky a tudíž vyvarování se sestupových starostí. V plánu jsou i dvě soustředění,
jedno bude zimní a druhé těsně před sezónou. Potvrzeny jsou už i dva halové turnaje,
v Havlíčkově Brodě 25. ledna a ve Zruči n.S.
22. března.
Zručským divákům by se měly ženy představit v jarní části i v nové sportovní hale.
Jiří Dolejší starší

PROGRAM
sobota 25. 1. házená - turnaj předních dorosteneckých družstev ČR - pořádá Kovofiniš
Ledeč n.S.
neděle 26. 1. volejbal - turnaj mladších žákyň - pořádá odd. volejbalu Jiskry Zruč n.S.
sobota 1. 2. volejbal - utkání extraligy
mužů Chance Odolena Voda-Dukla Liberec
(18 hod.)
neděle 2. 2. házená - turnaj miniházené
- pořádá Sokol Vršovice
sobota 8. 2. florbal - turnaj
sobota 15. 2. sálová kopaná - turnaj minižáků - pořádá Jiskra Zruč n.S. oddíl kopané
Antonín Dolejší, správce SH

Zprávy ze sportovní haly
Nová sportovní hala je v plném provozu.
V pracovních dnech ji dopoledne využívají
žáci základní školy a v odpoledních a večerních hodinách veřejnost. Hala je zcela
obsazena a sportovci ji využívají v různých
sportovních činnostech. Hraje se volejbal,
sálová kopaná, nohejbal, florbal, cvičí se aerobik, karate, atd. O víkendech se konají různé
turnaje, kterých se zúčastňují sportovci z našeho města a okolí, ale přijíždějí i sportovní
kolektivy ze vzdálených míst. A všichni nám
tuto sportovní halu závidí.
Nohejbal: rekordních 30 trojic přijelo na
jubilejní 25. ročník Vánočního turnaje trojic.
Ozdobou turnaje byla účast reprezentanta
ČR Kopeckého, který posílil družstvo Uhl.
Janovic a toto družstvo se stalo vítězem
turnaje. Obhájce loňského prvenství, tým
Vavřince, posílený F. Bálkem z exligového
Českého Brodu, skončil až na 7. místě. Další
pořadí: 2. Kutná Hora B, 3. Kutná Hora A, 4.
Český Brod, 5. Čáslav, atd.
Sálová kopaná: opět rekordní počet startoval na dalším turnaji v sálové kopané. Hrálo
12 družstev z toho 6 týmů mimozručských. V
dramatických zápasech ve čtvrtfinále se utkali: Ledeč n.S. - Popelnice B Zruč n.S. 2:2
(na pen. 4:3), Černý boty Zruč n.S. - Rangers Zruč n.S. 1:2, Zbraslavice - Popelnice A
Zruč n.S. 0:0 (na pen. 3:4), Režie Zruč n.S.
- fekon Horka n.S. 3:0.
Semifinále: Ledeč n.S. - Rangers Zruč n.S.
5:1, Režie Zruč n.S. - Popelnice A Zruč n.S. 3:
2. O třetí místo: Rangers Zruč n.S. - Popelnice A Zruč n.S. 1:1 (na pen. 4:5). A ve finále
porazila Ledeč n.S. družstvo Režie Zruč n.S.
těsně 1:0 a stala se vítězem turnaje. V předešlých turnajích vyhrálo družstvo Černé
boty (6 družstev) a Popelnice A Zruč n.S. (8
družstev).
V turnaji Jiskry za účasti 6 celků vyhrála
Jiskra Zruč před Malešovem a Rangers Zruč.
V rozhodujícím utkání vyhrála Jiskra Zruč
nad Malešovem 1:0.
Volejbal: v dalším turnaji mládeže hrálo
12 týmů, Zruč n.S. Mnichovo Hradiště a Mladá Boleslav a každý tým měl několik družstev.
Každý tým sehrál 7 zápasů a vítězem se stalo
družstvo chlapců Jiskra Zruč n.S.
Házená: Jiskra Zruč - Sparta Kutná Hora
27:27 (13:12) - přátelské utkání bývalých
hráčů.

Extraliga
Dne 1.února 2003 v 18.00 se v naší hale
uskuteční extraligové utkání mužů ve volejbale. Jako domácí nastoupí současný nejlepší
český tým Chance Odolená Voda proti předloňskému mistru Dukle Liberec. Nenechte
si ujít kvalitní sportovní zážitek a raději si
kupte vstupenku v předprodeji, který bude
u p.Lahodné v knize, u p.Toušky v trafice,
na městském úřadu v kanceláři starosty, u p.
Dolejšího (mob. 721766110) v hale a u Marka
Snížka v základní škole. 30. ledna od 17 h
proběhne veřejný trénink.
Úspěch našich mladých volejbalistek
Zručské mladší žákyně obsadily ve třetím
kole Poháru krajů 11.-12.1. v Plzni 3.místo ze
24 družstev. Pořadí prvních 5 - Jihlava, Děčín,
Zruč, Hlincovka České Budějovice, Český
Krumlov

ŘÁDKOVÁ INZERCE
RUBRIKA : ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu obchod - bývalý NÁBYTEK.
Tel.: 327 595 412 večer.
Koupím družstevní byt 1 + 1 nebo 1 + 0.
Telefon 327 324 056.
Pronajmu garáž Zruč n. S. Dále prodám byt
2+kk a koupím byt 2+1, výměna možná.
Tel.: 608971936.
Prodáme družstevní byt 3+1 ve Zruči n.S.
v paneláku. Byt po celkové rekonstrukci.
Tel.: 327531732.
PODMÍNKY INZERCE:
Inzerce plošná:
strana A4 celá ................................... 5.000,- Kč
polovina A4 ................................... 2.500,- Kč
čtvrt A4
.................................... 1.000,- Kč
Inzerce řádková:
komerční i soukromá .................. 3,- Kč/slovo
tištěno tučně nebo rámeček .............. +100 %
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STAKY, s.r.o. se představuje
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání těchto novin byla v článku od paní M. Janovské zmínka o firmě STAKY, s.r.o., ze Zruče nad Sázavou. Po přečtení
zmíněného článku jsme si uvědomili, že mnozí z Vás pravděpodobně neví, kde uvedená firma sídlí a jaký je předmět jejího podnikání. Protože
činnost firmy může být i pro Vás přínosem, považuji za užitečné, podat Vám touto cestou o firmě několik informací.
Naše firma vznikla v prosinci 2001. Firma v současné době, kromě jiných objektů v Praze a Brně, provozuje vzdělávací pracoviště
ČESKÉHO TELECOMU, a.s ve Zruči nad Sázavou, nám. Míru 597 (budova je spíše známá pod názvem „INSTITUT“), na základě nájemní
smlouvy. Činnost naší firmy spočívá v dodávce stravovacích, ubytovacích, kopírovacích, konferenčních služeb a služeb spojených s pronájmem
prostor pro potřeby podnikových porad, školení. Kromě toho chceme nabízet naše služby i pro veřejnost. Jsme plátci DPH.
Co Vám můžeme nabídnout?
Restaurace GRIL - vchod do restaurace se nachází na křižovatce ulic Poštovní a Okružní. Zde si v příjemném prostředí (v letních měsících
je otevřena terasa) můžete dopřát něco dobrého k pití, případně i jídlu. Na rozdíl od jiných restauračních zařízení ve městě, připravujeme jídla
přímo v restauraci na grilovací desce. Prostředí restaurace je vhodné pro pořádání rodinných oslav, ale i pro pořádání obchodních schůzek.
Nabízíme možnost celkové rezervace pro jednotlivé akce.
Otevírací doba:
Pondělí: zavírací den,
Út – Čt: 17,00 – 23,00 hod.
Pá tek: 17,00 – 24,00 hod.
Sobota: 16,00 – 24,00 hod.
Neděle: 16,00 – 22,00 hod.
Kuželna - jestliže jste vyznavačem aktivního odpočinku můžete si u nás zahrát kuželky. Do kuželny se dostanete z restaurace. K dispozici jsou
dvě kuželkové dráhy. Kuželky si můžete přijít zahrát v pátek a v sobotu od 17,00 do 24,00 hod., nejlépe po předchozí rezervaci na níže uvedeném
telefonním čísle. Poplatek za kuželnu se platí v restauraci.
Sauna - k prohřátí těla v zimních měsících doporučujeme využít saunu. Otevírací doba pro veřejnost bude od 1.2.2003 přesunuta z pátku na
středu v době od 17,00 do 23,00 hod. Tím vycházíme vstříc připomínkám občanů, že pátek není na saunování nejvhodnější doba. Vstupenky do
sauny je nutno zakoupit předem v naší recepci. Pro více jak 5ti- členné kolektivy je možné dohodnout individuální otevírací dobu.
Svatby, rodinné oslavy, porady atd. – jsme schopni dodat prostory a další služby pro pořádání podobných akcí. Nabízíme vhodné místnosti
(od salonků pro 10 osob až po sál pro 200 osob), včetně ubytování, stravování a občerstvení – připravíme každou akci „na klíč“ dle Vašich
požadavků.
Ubytování – v jedno a dvoulůžkových pokojích vybavených vlastním sociálním zařízením a TV za rozumné ceny. Pro dlouhodobější
ubytování nabízíme výrazné slevy. Celková ubytovací kapacita je 120 lůžek.
Stravování – kapacita naší kuchyně umožňuje vařit menu na všechny výše uvedené akce. Nabízíme jak dodávku závodního stravování, tak
stravování pro jednotlivce (důchodce, živnostníky) nebo i pečení slavnostního pečiva na svatby, Velikonoce, Vánoce, rodinné oslavy apod..
Úklidové služby – pro podniky i domácnosti na základě předchozí objednávky.
Kde nás najdete?
V pracovišti firmy na adrese STAKY, s.r.o., nám. Míru 597, 285 22 Zruč nad Sázavou (vedle Pošty v nové Zruči ). V recepci přijímáme rezervace
na všechny poskytované služby.
Kontaktovat nás je možné také
- telefonicky: 327 531 680, 721 609 382
- faxovat:
327 531 812
- e-mailem: staky@staky.cz
Další informace o firmě naleznete na internetu: www.staky.cz
Doufám, že naše firma rozšíří nabídku služeb pro Zruč nad Sázavou a okolí. Cílem firmy je dosažení maximální spokojenosti všech našich hostů.
Většina z našich hostů je s našimi službami spokojeno – svědčí o tom akce, které u nás opakovaně organizují firmy:
ČESKÝ TELECOM, a.s., Praha, PEUGEOT ČR, Praha, Nadace OPEN UNIVERZITY v ČR, Praha, ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., Praha,
GENERALI POJIŠŤOVNA, a.s., Praha, PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., Praha, RAIFAISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s., Praha, CSc
COMPUTER SERVICES, a.s., Praha, ELTODO EG, a.s. Praha, HELLA CZ, s.r.o.,Zruč nad Sázavou, ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s., Beroun,
IPB POJIŠŤOVNA, a.s., Pardubice, ČSOB, a.s., Praha.
Přijďte i Vy. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců firmy STAKY, s.r.o.
Ing. Jan Stoklasa
jednatel

Zdeňka Kydlíčková
jednatel
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