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MUDr. Jose Dizon

vedoucí Záchranné služby v Kutné Hoře - představuje Záchranou službu ve Zruči nad Sázavou
Pane doktore, mohl byste na úvod trochu představit vybavení sanitního vozu, které máte ve
Zruči k dispozici?
Vybavení vozidla je dané vyhláškou, takže je
standardní ve všech vozech v republice. Co se
týká Zruče nad Sázavou, tak můžeme říci, že u
některých důležitých přístrojů máme vybavení
nadstandardní – díky již dříve zmíněné sponzorské akci, kterou vedla vrchní sestra Batelková, kdy se v tomto regionu podařilo vybrat více
než 1 070 000 Kč na zakoupení přístrojů. Byly
zakoupeny zcela nové přístroje, které vyměnily
přístroje staré, jež pomalu dosluhovaly. Akce
byla velmi zdařilá, podařilo se zajistit tři základní přístroje pro sanitní vozidlo - přístroje až
životně důležité, plus navíc další nadstandardní
doplňky. Spektrum využití je každodenní, od
jednodušších případů až po nejvážnější. Přístroje zajišťují mimo jiné rychlejší ošetření pacienta,
přesnější určení diagnózy a také větší komfort
pro posádku sanitního vozu.

Se záchrannou službou souvisí i transport
pacienta vrtulníkem. Můžete sdělit čtenářům
nějaké detaily, včetně finanční stránky?
Dispečink má v těchto případech přesně daný
postup. Může leteckou záchrannou službu pouze informovat nebo ji zároveň i aktivovat. Může
se tedy stát, že při výzvě je vrtulník aktivován
ihned a letí na místo společně s příjezdem sanitního vozu. Častější jsou ale případy, kdy je
vrtulník přivolán až po zvážení zdravotního
stavu a po prvním ošetření pacienta posádkou
sanitního vozu.
Spolupracujeme s leteckou Záchrannou službou
hlavního města Praha, dle potřeby můžeme spolupracovat i s kterýmkoliv jiným vrtulníkem.
Kolik stojí letová hodina nevím, několik let
starý údaj se pohyboval kolem 40 000 za jednu
hodinu.

S tím souvisí i další otázka, a sice kam jsou vážně zranění vrtulníkem transportováni.
Pokud je rozsah zranění závažný, jsou pacienti
transportování do tzv. traumacenter, což jsou
nemocnice, které takovéto případy přijímají.
Děti směřujeme do omayerovy nemocnice
v Praze-Krči, dospělé do FN Královské Vinohrady.
Pokud je zranění lehčího nebo středně vážného
rázu, směřujeme pacienty sanitními vozidly do
okresních nemocnic – do Benešova, Kolína,
Kutné Hory, či Havlíčkova Brodu.
Jak je to s rychlostí – jak rychle posádka záchranného vozu vyjede a za jak dlouho musí
být na místě?
Toto je dáno provozním řádem – ve dne do 1
minuty po výzvě, v noci do 3 minut. Na místě
musí být posádka, dle vyhlášky, do 15 minut.
Mluvím samozřejmě o výzvách pro záchrannou
službu, časová hranice u návštěv tzv. „pohotovosti“ není nijak určena.
Každá záchranná služba má
systém zálohování pro zdvojené
výzvy. Pro Zruč je na prvním
místě záloha z Kutné Hory, dále
například z Uhlířských Janovic
nebo Vlašimi.
Každý případ, každé zavolání,
nějakým způsobem řešíme. U
jednodušších případů pohotovosti se s pacientem individuálně domluvíme.
Máte na starosti také nějaký
úsek dálnice D1?
Dálniční úsek v okolí Soutic má
na starosti Záchranná služba
Vlašim (Benešov). Na požádání
pomůžeme, takže v praxi se stává, že jsme na dálnici přivoláni.
Zvykli si lidé již trochu na to, jaký je rozdíl
mezi záchrannou službou a pohotovostí a jejich využití?
Myslím, že se situace pomalu lepší a lidé se postupně zbavují špatných návyků z minulých let,
kdy se o vše staral stát. V dnešní době je směr
ten, aby se lidé naučili starat o sebe sami. Například co se týká nekomplikovaných horečnatých
a podobných stavů, tak s tím by se již každý měl
umět vypořádat sám. Pokud se rozhodne navštívit pohotovost, tak musí pochopit, že třeba bude
muset na lékaře chvíli počkat.
Jak je to tedy nyní s fungováním pohotovostní
služby?

Pohotovostní služba je na okrese Kutná Hora
jenom jedna, a to v Kutné Hoře. Pokud je zde
ve Zruči přítomna posádka služby záchranné, je
pacient ošetřen, pokud ne, musí počkat nebo se
sám dopravit do Kutné Hory.
Pohotovostní ordinace ve Zruči funguje Po-Pá
17-22 h, So -Ne 7 –22 h. Telefonní linka do ordinace byla zrušena, pacienti mohou volat buď
linku 155, nebo dispečink pohotovosti v Kutné
Hoře, tel. 327 51 40 33.

Máte problémy například s nedostatkem lékařů?
Posádka záchranné služby je trojčlenná - lékař,
sestra, řidič. Řidiče a sestry máme své kmenové,
u lékařů tomu tak není vždy, někteří jsou kmenoví zaměstnanci, s jinými pouze spolupracujeme - například s lékaři obvodními a dalšímí externisty na bázi dohody, smlouvy o spolupráci.
Nedostatek lékařského personálu máme veliký,
což je bohužel již letitý problém. Lékaři, kteří by
měli zájem pro nás pracovat, se mohou hlásit
kdykoliv.
Poslední otázka – jak vypadalo zatím dnešní
dopoledne, co se událo, jaké případy jste řešili?
Dnes je standardní den, dochází lidé na ošetření
na pohotovost, měli jsme jeden výjezd z důvodu
interního onemocnění pacienta, který byl transportován do Kutné Hory. Problémy pacienta
vznikly nejspíš náhlou změnou počasí.
Na závěr bych chtěl ještě jednou spolu s vrchní
sestrou Batelkovou poděkovat všem z celého
regionu, kteří přispěli na nákup nového vybavení sanitního vozu, za velkou událost považuji
mimo jiné i to, že přispěl snad každý, koho jsme
oslovili - takovou částkou, kterou si mohl dovolit.

Uzávěrka příštího čísla: 6. 11. 2003
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo Města na svém 7. zasedání konaném dne 15.09.2003 ...
• schvaluje koupi “ Zámku “ a darování přilehlého zámeckého parku za cenu ve výši 23 mil. Kč
s tím, že částka 20 mil. Kč bude zaslána na účty
prodávajících do 3 dnů od obdržení dotace od
Ministerstva financí ČR a 3 mil. Kč budou Městem splaceny v dohodnutých splátkách v období
čtyř let tak, že každoročně bude uhrazena částka
ve výši minimálně 750 tis. Kč. Pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy, k jejímuž uzavření
bude přistoupeno 16.9.2003 v 11,00 hodin a jejímu
neprodlenému předání MF.
• ruší svá usnesení ve věci č. 44/2003, 45/2003,
(mimo část týkající se přestěhování ZUŠ), 46/
2003 a 47/2003.
• schvaluje dodatek č. 2 ke “ Zřizovací listině Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou, okres
Kutná Hora “.
• schvaluje dodatek č. 2 ke “Zřizovací listině
I. Základní školy Zruč nad Sázavou, okres Kutná
Hora“.
• schvaluje novelu č. 1 obecně závazné vyhlášky
Města Zruč nad Sázavou “ o úpravě pohybu zvířat
v souvislosti s čistotou města a ochranou veřejného pořádku “.
• schvaluje napojení plynové přípojky firmy
RENDL spol. s r.o. na plánovanou přípojku Města
v areálu Sázavan
• povoluje firmě RENDL spol. s r.o., aby přípojka
byla vedena přes pozemky Města. Z tohoto důvodu ruší své usnesení č. 17/2002.
• schvaluje uvolnění částky 9.222.500,- Kč z rozpočtové rezervy na pokrytí výdajů Města.
• schvaluje 1. úpravu rozpočtu 2003, kde jsou navýšeny příjmy i výdaje o 25.482.950,- Kč.
• schvaluje název vzniklé ulice “VE SMRČKÁCH„ .
• bere na vědomí usnesení RMě č. 333/2003, souhlasí s ním a ukládá Kanceláři starosty informovat
kompetentní osobu - pana Jiřího Ference.
• schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 04580221, uzavřené mezi Státním fondem
životního prostředí ČR a Městem Zruč nad Sázavou v předloženém textu, schvaluje přijetí dotace
ve výši, jež Státní fond životního prostředí ČR na
tuto akci uvolní. Pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Rada Města na svém 29. zasedání konaném dne
10.09.2003 ...
• nebylo přijato žádné usnesení
Rada Města na svém 30. zasedání konaném dne
17.09.2003 ...
• opětovně projednala záležitost ve věci pozemků
Ing. Brtny s tím, že Zastupitelstvu města odkup
těchto pozemků nedoporučí. Pokud ZMě odkup
pozemků neschválí, bude Město příjezd na pozemky ve vlastnictví Města řešit jiným způsobem
na vlastní náklady. Ukládá informovat Ing. Brtnu
a věc předložit k projednání ZMě.
• pověřuje místostarostu pana Jana Jelínka zastupováním Města při všech jednáních souvisejících
s průmyslovou zónou.
• projednala žádost Stavebního bytového družstva
o opravu chodníku u objektů SBD v Sadě Míru u
čp. 787,789 a 791. Po posouzení schůdnosti chodníku na místě samém bylo rozhodnuto, že touto
záležitostí se bude RMě opětovně zabývat dle finančních možností Města v příštím roce. Žadatele

bude informovat KS
• schvaluje bezplatný výlep plakátů na divadelní
představení divadelního souboru “Homotronní neškvor” Zruč nad Sázavou, konaného dne
26.9.2003.
• projednala žádost majitelů garáží v lokalitě Na
Skalách o finanční příspěvek Města na vybudování el. přípojky k těmto garážím a uvedenou žádost
neschvaluje. Žadatele bude informovat místostarosta pan Jan Jelínek.
• ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem pozemků p.č. 1161/1,1662/1,1663/1 a 1664/1 v k.ú.
Nesměřice s tím, že pokud se nepřihlásí jiný zájemce , schvaluje pronájem uvedených pozemků
f. TEDOM a ukládá zpracovat nájemní smlouvu.
• projednala žádost Křesťanské společnosti NOVÝ
ŽIVOT o povolení využití prostoru u Školní družiny k uspořádání zábavného soutěžního odpoledne pro děti , dne 4.10.2003 od 13 do 17 hodin a
uvedenou žádost schvaluje. Současně RMě schvaluje bezplatný výlep plakátů , pomoc při zajištění
diplomů a propagaci akce v městském rozhlase.
Žadatele bude informovat KS.
• ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem části
parkoviště na Náměstí Míru za účelem konání
pravidelných trhů v roce 2004.
• ukládá zveřejnit nový záměr Města pronajmout
prostory kotelny č. 6 v Energocentru (areál Sázavan) v průběhu I. čtvrtletí 2004. Se zájemcem
o pronájem těchto prostor věc projedná pan
starosta.
• schvaluje zakoupení lámačky na zámkovou
dlažbu pro potřeby Technických služeb, do výše
10.000,- Kč.
• schvaluje konečné znění podnájemní smlouvy
uzavřené mezi I. Základní školou Na Pohoří
(nájemce) a Základní uměleckou školou ( podnájemce) na podnájem části prostor v pavilonu “C”
I. ZŠ Na Pohoří, s účinnosti od 1.9.2003. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy (pronajimatel).
• schvaluje nákup koberce do Sportovní haly.
Nákupem pověřuje pana starostu.
• ukládá zadat zpracování studie na víceúčelové
hřiště.
• ukládá zadat zpracování architektonického řešení Náměstí MUDr. Svobody.
• ukládá poptat cenu projektu pro stavební povolení rekonstrukce Jeslí na smíšený dům pro
seniory a juniory.
• schvaluje nákup informační databáze k dotačním titulům státu, cena do 20 tis. Kč.
Rada Města na svém 31. zasedání konaném dne
01.10.2003 ...
• schvaluje podání objednávky na vypracování
“Směrnice na postup při nehodách a mimořádných událostech při provozu železniční vlečky“
odborné firmě MIKO Havlíčkův Brod za úplatu
2000,- Kč.
• ukládá splnit usnesení 7. zasedání ZMě č. 54/
2003 ( vyhláška o pohybu zvířat).
• ukládá informovat f. Rendl o přijetí usnesení
ZMě č. 55/2003 přijaté na 7. zasedání (plynová
přípojka f. RENDL).
• ukládá splnit usnesení 7. zasedání ZMě č. 58/
2003 (pojmenování ulice “ Ve Smrčkách)
• schvaluje provedení pokládky asfaltového povrchu v ulici Lomené.
• projednala žádost Městské knihovny o přidělení
dvou místností po ZUŠ v objektu Zámku, pro
rozšíření dětského oddělení a skladových prostor.
RMě schvaluje dočasné přidělení těchto místností

do doby jejich případného využití pro jiné účely
nebo rekonstrukce.
• schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení
lesního hospodářského plánu . Pověřuje starostu
města podpisem tohoto dodatku.
• schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku
veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2003, uzavřené mezi Městem a f.
CONNEX - Východní Čechy Chrudim. Pověřuje
starostu města podpisem dodatku.
• ukládá zveřejnit ve Zručských novinách výzvu
občanům na podávání návrhů na udělení “Ceny
města “ za rok 2002. Termín podání návrhů - do
10.11.2003.
• na základě žádosti nájemce p. Horské, schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy ev.č. NP 025/95 na
pronájem prodejny potravin v Želivci na další
dva roky a to za stávajících podmínek. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
• na základě žádosti nájemců horní části objektu
“D” ve Zručském dvoře, pana Štechera a pana Blehy, schvaluje skončení této nájemní smlouvy ev.č.
NP 013/97 dohodou - ale až k poslednímu dni
měsíce, ve kterém nabude právní moci kolaudační
rozhodnutí na pronajaté prostory a ve kterém
budou odstraněny případné kolaudační závady.
Žadatele bude informovat SM.
• ukládá zveřejnit záměr Města na prodej vyřazeného služebního vozidla Škoda Forman SPZ
KHD 67-62 nejvyšší nabídce . Minimální nabídková cena - 15 tis. Kč.
• schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu
funkce odborného lesního hospodáře, uzavřené
mezi Městem a panem Škorničkou. Platnost
smlouvy se tímto dodatkem prodlužuje do
31.10.2003. RMě pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
• ukládá paní Vaněčkové předložit do příštího
zasedání vyúčtování na úseku lesního hospodářství.
• ukládá poptat firmu DOZNAČ Č. Budějovice o
předložení vzorků orientačních tabulí pro městský
informační systém.
• na základě doporučení komise pro posuzování
a hodnocení nabídek a v souladu s ustanovením
§ 34, zák. č. 199/1994 o zadávání veřejných
zakázek, rozhodla o vyloučení uchazečů č. 2
- ERDING a.s. Brno, č. 3 - TENERGO Brno a č.
5 - EVČ Pardubice , z další účasti na veřejné zakázce“ pronájem energetického hospodářství pro
výrobu a rozvod tepelné energie - CZT Sázavan
“, z důvodu neúplnosti předepsaných dokladů v
předložené nabídce. Oznámení včetně zákonného poučení zašle těmto uchazečům pan Bareš.
• na základě doporučení komise pro posuzování
a hodnocení nabídek rozhodla, že v souladu se zadáním veřejné zakázky “ Pronájem energetického
hospodářství pro výrobu a rozvod tepelné energie
- CZT Sázavan “, je pro Město jako zadavatele nejvýhodnější nabídka č. 4 - TEDOM ENEGRO s.r.o.
Výčapy 195, Třebíč. Na druhém místě nabídka č. 1
- TTS s.r.o. Třebíč. Oznámení o výsledku výběrového řízená včetně poučení zašle pan Bareš.
• schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze
dne 20.2.1997 o nájmu tepelného hospodářství
uzavřené mezi Městem a f. WEKTO. Pověřuje
starostu města podpisem dodatku.
schvaluje kupní smlouvu o dodávkách tepla,
uzavřenou mezi Městem a f. WEKTO. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
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CENA MĚSTA za rok 2002

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
INFORMUJE
STANICE ZRUČ N. SÁZAVOU
- VÝJEZDY K ZÁSAHŮM
6. 9. - 6.10.2003

BECKER Posázaví s.r.o.

- Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě
mezi obcemi Pohleď a Buda. Jednalo se o
rozsypané brambory z beden na návěsu!
Při průjezdu zatáčkou bedny prorazily bočnici a popadaly na vozovku.

Rada Města vyzývá občany: „Podávejte návrhy na udělení CENY MĚSTA za rok 2002“
- navrhovaný občan musí být starší 18ti let a musí mít trvalý pobyt ve Zruči nad Sázavou.
Návrhy přijímá kancelář starosty do 10.11.2003, případně je možno podat návrh prostřednictvím
emailu podatelna@mesto-zruc.cz.

Svozový plán tříděného odpadu v měsíci listopadu:
Plasty ... 8. a 22.11.2003
Papír .... 13. a 27.11.2003
Sklo ..... 15.11.2003
Důsledným tříděním ovlivníte výši poplatku na jednoho občana za likvidaci odpadů!!!
Dle harmonogramu by měl být ve dnech 31.10. a 1.11.2003 proveden svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. K likvidaci můžete předat: velkoobjemový odpad: matrace, lina, zdravotní keramika, železo, nábytek, pneumatiky a jiné, nebezpečný odpad: staré léky, oleje, autobaterie,
televizory, barvy, chladničky, zářivky, výbojky a jiné.
Sběr bude proveden:
31.10.2003: rozhraní ulic Nová a Budovatelů 14.25 - 14.55 hod., ul. Okružní - výjezd záchranky
16.45 - 17.15 hod., ulice M. J. Husa - u lékárny 15.00-15.30, ul. Okružní - křižovatka u Sázavanu
17.20 -17.50 hod., ul. Pardidubská u Součků 15.35-16.05 hod., rozhraní ul. Hlohová a Okružní
17.55-18.20, ul. Průběžná - u garáží 16.10-16.40 hod.
1.11.2003: Dubina-u zastávky ČSAD 8.00 - 8.30 hod., nám. Dr. Svobody 10.40 -11.10 hod.,
Želivec u prodejny 8.40 - 9.10 hod., ul. Ke Stadionu-parkoviště 11.15 -11.45 hod., Zruč - proti
Benzině 9.20- 9.50hod., Nesměřice - náves 11.50-12.20 hod, rozhraní ul. Přímá a V paloukách
10.00 -10.30 hod.
Je nutné, aby občané dodržovali čas, předepsaná stanoviště a osobně předávali odpady. Jiná
stanoviště nejsou přípustná a bude to považováno jako založení černé skládky s případnými
postihy.

Výběrové řízení

Město Zruč nad Sázavou vypisuje výběrové řízení na pronájem parkoviště na Náměstí Míru, p.č.
1842, za účelem pořádání pravidelných trhů v roce 2004.
Požadavky:
• nabízená pauš. platba za pronájem parkoviště konání 1 trhu musí být nejméně 4.000,- Kč
• žadatel musí během roku uspořádat nejméně 10 trhů
• úklid pronajatého parkoviště po skončení trhu si zajistí žadatel sám na své náklady, přičemž je
možné smluvně využít TS Zruč n. S.
• plakáty na jednotlivé akce budou vylepovány zásadně na určených plakát. plochách města
• smlouva na pronájem parkoviště se uzavírá na dobu určitou od 1. 1.2004 do 31.12.2004
Nabídky je možno zasílat do 31.10.2003 do 11,00 hodin na adresu: Městský úřad, Kancelář starosty, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou.

Pravidelné trhy

Příští trhy se na Náměstí Míru ve Zruči nad Sázavou uskuteční v sobotu 15. listopadu 2003.

Pozemek k pronajmutí

Město Zruč nad Sázavou pronajme parcelu (zahrádku) p. č. 466 o výměře 421 m2 (ul. Kutnohorská). Bližší informace na MěÚ (p. Malý).

- K požáru „skladováku“ došlo v Prostřední
Vsi. Zásahu se účastnily společně jednotky
HZS Kutná Hora, Zruč a JPO III Zbraslavice. Uskladněna zde byla stará balíková
sláma.
- Dopravní nehoda byla hlášena z D1 na
69. km směr Brno. Jednat se mělo o hořící
auto. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že
řidička přehřála motor, který se následně
zadřel.
- K další nehodě došlo na 51. km ve směru
na Prahu. Dodávkový automobil se odřel o
svodidla, přičemž došlo k jednomu lehkému zranění.
- Jednotka byla povolána k ropné skvrně na
vozovce. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná pouze o změklý asfalt.
- K požáru auta došlo na dálnici D1 - 54.km
na Brno. Jednalo se o požár v motorovém
prostoru vozidla FIAT TIPO.
- Jednotka byla Záchrannou službou požádána o pomoc při snášení pacienta z patra
domu do vozidla.
- Dopravní nehoda se stala na vozovce 126
před Dolní Pohledí. Došlo zde ke střetu 3
osobních vozidel. Na místo byla přivolána i
Záchranná služba. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění.
- Tráva hořela podle trati u Holšic. Požár
byl zlikvidován ve spolupráci s JPO Holšice a požářiště bylo poté předáno Českým
drahám.
- Požár lesního porostu a paseky u Hulic
na Benešovsku si vyžádal zásah jednotek ze
širokého okolí.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
210 kilometrů za zážitky

Další krásný zájezd žáků naší školy se uskutečnil ve dnech 22. - 26. září letošního roku do německého městečka Cunewalde. Po náročné cestě jsme se ubytovali ve třídách zdejší školy a
poté šli na túru lesem až k rozhledně Czorneboh, při které jsme překonali výškový rozdíl 200
m. Cestou zpět jsme navštívili zdejší katolický kostel, který je největším venkovským kostelem Německa. V dalších dnech jsme se spolu s našimi německými vrstevníky zúčastnili výuky,
koupali se v aquaparku Palm Springs v Hoyereswerdě, bruslili na zimním stadionu v Jonsdorfu, v doprovodu průvodců si prohlédli historické jádro okresního města Bautzenu a hlavní město spolkové země Sasko Drážďany. Poslední večer pro nás byla připravena diskotéka.
Tento výlet byl moc pěkný a všem se nám líbil. Přála bych i ostatním žákům, aby využili této možnosti
a podívali se do těchto míst. Na závěr bych chtěla poděkovat panu Jarolímovi a paní Dvořákové za to,
že s námi měli pevné nervy a dostatek trpělivosti.
Za všechny účastníky zájezdu
Kateřina Koubská, 8.A

- Nahlášen byl únik ropných produktů na
D1 na 50-52. km bez udání směru. Jednotka nic nenašla a po dohodě s OPIS Kutná
Hora se vrátila zpět.
- Ve směru na Brno na D1 - 55. km se střetla dvě nákladní vozidla. Jedno z nich začalo
doutnat. Jednotka se postarala nejdříve o
automobil a poté vyteklý olej a nau zlikvidovala pomocí sorbentů.
kpt. Fr. Leopold
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ÚŘAD PRÁCE
INFORMUJE
Statistika k 30.9. 2003
K 30.9. 2003 evidoval Úřad práce v Kutné
Hoře celkem 4050 uchazečů o zaměstnání,
což bylo o 149 osob méně než v předchozím měsíci. Míra nezaměstnanosti činila
11,44 %.
Ve Zruči nad Sázavou bylo evidováno 300
uchazečů ( před měsícem to bylo 295, před
rokem 272 uchazečů ). V Uhlířských Janovicích 96 uchazečů ( před měsícem 90, před
rokem 107 uchazečů ).
V průběhu měsíce září se nově hlásilo 517
uchazečů o zaměstnání a vyřazeno z evidence bylo 669 uchazečů (nejvíce v historii
úřadu). Ve stejném období roku 2002 byla
míra nezaměstnanosti 11,73 % a uchazečů
3834. Z celkového počtu vyřazených uchazečů si práci našlo 68,3 %, nabízená volná
místa zaměstnavatelů prostřednictvím úřadu práce obsadilo 8,5 % uchazečů.
Počet absolventů a mladistvých 555. Před
rokem 632. Počet osob se změněnou pracovní schopností 716. Před rokem 730.
Počet volných míst 220 se příliš neliší od
roku předešlého, kdy nabídku tvořilo 212
míst. Počet platných povolení k zaměstnávání cizinců činil 172, před rokem to bylo
156 povolení. Nejvíce cizinců –142 bylo z
Ukrajiny.
Z hlediska vzdělanostní struktury bylo
stále nejvíce uchazečů – 16,8 % ve věku 20
– 24 let a 12,80 % ve věku 50 – 54 let. Pořadí
bylo stejné i před rokem, počet uchazečů
jenom nižší řádově o jednotky.
Ani z hlediska vzdělanostní struktury
uchazečů nedošlo za rok k žádným zásadním změnám. Největší počet 42,9 % tvořili
„vyučenci“ a 26,3 % uchazeči se základním
vzděláním. Pro tyto skupiny uchazečů je
trvale i nejvyšší nabídka volných pracovních míst.
Průměrná délka evidence uchazeče činila
517 dnů. Před rokem to bylo 500 dnů.
Průměrná výše měsíčního nároku na
hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání činila 3124 Kč, před rokem to bylo
3041 Kč.
Veletrh učebních a studijních oborů
Dne 30.10. 2003 od 09,00 do 16,00 hod.
v OK CLUB Lorec v Kutné Hoře. Veletrhu
se tradičně zúčastní školy a učiliště z okresu K. Hora a dalších regionů. Účastníci se
budou moci informovat o podmínkách na
jednotlivé typy SŠ a SOU, získat informace
o studiu, prohlédnout si ukázky studentských a učňovských prací. Tak jako v
minulém roce bude umožněna presentace
i ostatním organizacím, které o akci projeví
zájem (Linka důvěry, Pedagogicko psychologická poradna, Centrum pro zdravotně
postižené a další.)
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KULTURA
Tři zastávky Pacifiku
Bejvávalo
212. Jedno číslo v jízdním řádu. Dvě, jedna, dvě.
Leckteré unavené mateřské oči zaostří na tyto
číslice, když hledají pro své právě vylétlé ptáče
nejvýhodnější spojení na internát. Zaměří se na
ně i trampská tlapa obracející plechové tabule
v čekárně zručského nádraží.. Dráha je pupeční
šnůra, cesta života , která spojuje naše odlehlé
lesnaté končiny se zbytkem civilizovaného světa. Mnoho desítek let houkají motoráčky tu od
Kácova, tu od Vlastějovic a dávají si rande na
stanici ve staré Zruči.
„Jak to začalo?“
V pohodlných kožených pohovkách v kancelářích dřevařských firem, na mramorovaných
chodbách česko – rakouských bank i v hlubokých sázavských lesích při panských honech
se zrodil plán postavit železnici, jež měla vést
z Čerčan do Světlé nad Sázavou. Na přelomu
století vše nabylo konkrétní podoby. Roku 1900
byl dán do provozu úsek z Čerčan do Ledečka,1901 dorazily bafající lokomotivy do Kácova.
Zbývala poslední etapa do Světlé nad Sázavou. I
na ni došlo. O dva roky později. Za povšimnutí
stojí postoj stavitelů k c.a k. byrokracii. Nelišil
se nijak od přístupu „našinců“ k současnému
stavebnímu úřadu.
„Jak to?“
Stavět se začalo v březnu roku 1902 a stavební
povolení /koncese/ byla udělena až na konci
dubna téhož roku. Nelze říci, že obyvatelstvo
železnici přijalo bez výhrad a s nadšením vítalo stavební dělníky jako světlonoše pokroku.
Dobové kroniky zaznamenávají útoky rolníků,

vorařů a hajných na tratové zaměstnance.Zdá
se, že lidé od vody bránili svůj dosud nedotčený
kraj stejně odvážně jako Siouxové, když Union
Pacifik vyrazil do prérií v Nebrasce a kříže začaly růst k Tichému oceánu. Odpor rudokožců i
našich venkovanů byl stejně marný. 20. 9. 1903
se trať slavnostně otevřela. Hrdým posázavským
vlkům nezbylo než vzpomínat na starou vorařskou slávu a bezmocně svírat pěsti při pohledu
na černé supící obludy,jež chrlí dým na všechny
strany. Naděje, že železnice přinese Zruči rozkvět se bohužel nenaplnila. Přestože v roce 1905
/stavba trati do Kutné Hory/ se město stalo křižovatkou dvou tratí, zůstalo zapadlým hnízdem
kdesi na konci světa.
„Moderní doba“ zaklepala na naše vrata s velkým zpožděním
Zatímco se evropské nebe zatáhlo černými mra-

ky války, ohbí řeky Sázavy se rozzářilo jasnou
červení. Továrník Baťa zbudoval cihlové dílny
svého „Botostroje“ Zrodily se „ševcárny“. U
jejich kolébky stály tři sudičky :ogaři z valašských chotárů, „americký mašiny“ /obuvnické
stroje/ a boty pro Wehrmacht. To však už je
jiná historie.
O slavnosti a hostech
Slavilo se dva dni.
Nejvíc v sobotu. Od časného rána zněly duté
údery kovových trubek. Trhovci rozbily své
stánky a do Nádražní ulice začali proudit první
návštěvníci.

V 11 hodin byl odstartován vlastní program.
Kdo přišel, mohl slyšet občana Sternberga /náš
právní řád šlechtické tituly nezná/,mohl spatřit
energicky si vyšlapující mažoretčí potěr i bodré
pivní strýce ve vojenských uniformách starého
mocnářství. Byly zde parní lokomotivy , motorové vlaky i ledečský fotograf Pleva ověšený
fotoaparáty a videokamerou. Podium opanovala
dívčí kapela „Roštandy“ a její bělovlasý spíkr
František Hromadník. Střídala řízné dechovky
s diskotékovými šlágry, co kdysi zněly z každého normalizačního tranzistoráku. Odrostlé
školačky tak bezděky vzdaly hold zaniklému
světu hitšarád a televizních klubů mladých. Co
by to bylo za estrádu bez umělce z Prahy. Na
podium se svižně vyhoupla drobná postavička.
Viktor Sodoma. Zahrál na kytaru, zavzpomínal
a postěžoval si na Petra Jandu, že mu vyhodil
kamaráda z Olympiku. Lidé zatleskali. Moderátor ukončil zábavné sobotní odpoledne a pozval
návštěvníky na příští den.
Pondělní ráno
Sláva skončila. Běžný den. Skřípění brzd u vlakových souprav jen občas přehluší sakrování
průvodčích. Oranžoví posunovači mávají červenými praporky. Výpravčí, s důstojností sobě
vlastní, vypravují. Pokladní sedí v pokladně.
Občas se ozve houkání tu od Vlastějovic, tu
od Kácova.
Vladimír Radil
Poznámka starosty :
Starosta města děkuje všem, kteří se podíleli na
programu oslavy 100 let železnice Kácov-Světlá
nad Sázavou, díky kterým se celá akce vydařila
nade vše očekávání. Oslavy ve Zruči navštívilo
odhadem 2.000 lidí.
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Základní umělecká škola ve Zruči
nad Sázavou představuje své nejúspěšnější žáky

KULTURA
Divadelní zájezdy

Oddělení kultury připravuje zájezd na divadelní představení LIBERTIN v hlavní roli s
Jiřím Štěpničkou, konané v divadle ROKOKO. Jedná se o komedii francouzského autora
E.E. Schmitta. Zájezd se uskuteční v úterý
4.11.2003.
Dále byla objednána představení v Divadle
Na Vinohradech. První z nich je LÁSKY
PANÍ KATTY (Brian Friel) s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli a druhé KREJČOVSKÝ SALON s Marianem Labudou, členem
Slovenského Národního divadla v Bratislavě.
Termíny představení nejsou dosud stanoveny, vstupenky obchodní oddělení divadla
dodává v průběhu roku dle pořadí došlých
objednávek.

V plánu je také návštěva Branického divadla.
Bližší informace na oddělení kultury MěÚ,
telefon 327 531 194 - Janatová.

O nejlepší fotografie z Bulharska

(Tisková zpráva)
Neziskové Sdružení pro Bulharsko pořádá 3.
kolo mezinárodní soutěže O nejlepší fotografie z Bulharska. Účastnit se mohou dospělí i
děti. Výhry jsou až do výše 5.000 Kč a věcné
ceny. Do 31.12.2003 můžete zasílat své fotografie. Předání cen proběhne v centru Olympia v Brně za účasti významných představitelů společenského a kulturního života. Bližší
podmínky soutěže a více informací najdete
na www.bgr.cz, tel.: 603 761 561.

TRAKENI VE ZRUČI N. S.

Zruč nad Sázavou, tak jako několik okolních větších měst, navštívila rytířská skupina TRAKEN. Výpravu rytířů na koních přivedla na nádvoří zámku velbloudice s pomyslnými dary z
křižáckých výprav. Starosta města je srdečně přivítal a popřál příjemný pobyt v našem městě.
Rytíři pozvání přijali a poděkovali za to, že do našeho města mohli vstoupit bez zbytečných
bojů a krveprolévání. Podivovali se pouze nad tím, proč tak málo občanů přišlo k uvítání,
když v míru k nám přicházejí a obavy z bojů tedy nejsou na místě. Nicméně pozvali na svá
vystoupení, která se pak uskutečnila 16. a 17. září v podvečer.
Vystoupení byla pojata jako pravé rytířské turnaje, ve kterých se soutěžilo v napichování
kroužku na dřevec, v házení oštěpem na maketu divočáka, lukostřelbě na cíl ze cválajícího
koně, v zasahování nepřítele sekerou a několika dalších disciplínách. Tak jako v pohádce se
zde utkalo dobro se zlem. Dobro představovala čestná princezna Adriana a zlo prohnaný rytíř
Dejmor a jeho „povedený“ bratranec. Nakonec dobro zlo porazilo a přítomní diváci si odnášeli poučení i hezký zážitek.
Vedoucí skupiny - Petr Novák slíbil, že se napříště vyvarují zásahu městské policie a všem
zručským občanům mám vyřídit pozdravení od členů rytířské skupiny TRAKEN a přání,
aby chom i v budoucnu přijímali podobná poselství v míru.
Jiřina Janatová

SPORT
Extraliga mužů ve volejbale podruhé ve Zruči n.S. – nenechte si ujít
sportovní zážitek podzimu

Dne 29.listopadu v 18.00 se v naší hale uskuteční volejbalové utkání mužů Chance Odolena Voda a VK Kladno (dřive Perštejn).Minulé
utkání Odolka – Liberec v únoru 2003 bylo
vyprodáno (kolem 750 diváků) – vstupenky
si můžete zajistit u správce haly p.Dolejšího,
u p.Toušky v trafice, či v kanceláři starosty.V
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řadách Odolky uvidíte zkušeného Marka Pakostu, který se vrátil z Francie a Jiřího Krále,
který má zručské kořeny.

PODZIMNÍ ÚSPĚCH ZRUČSKÉHO VOLEJBALU

Muži Zruče jsou po podzimu na 1.místě
v krajském přeboru II. třídy, mladší žákyně
se umístily na 3.místě v kraji.

Markéta Vavřinová,
třináctiletá žákyně ZUŠ ve Zruči nad Sázavou, se pod vedením
jejího současného učitele Jiřího Fremla, věnuje od roku 1997 hře na kytaru.
Prvního soutěžního vystoupení se zúčastnila
3.5.2001 na přehlídce kytarové hry „Zlivská
kytara“, kde obsadila 2.místo kategorie A-IV
sólo. Ještě v tomto měsíci poprvé veřejně vystoupila v zahraničí na „Festivalu Ivana Ballu“ v Dolnom Kubíně (Slovenská republika).
Jako jedna ze soutěžících získala 3. cenu v I.
kategorii. O měsíc později na X. ročníku soutěže „Prague junior note 2001“ byla oceněna
čestným uznáním I. stupně.
V následujícím roce 2002 zaměřila svoji
přípravu na účast v celostátní kytarové soutěži základních uměleckých škol. Vítězství
oblastního kola v Kolíně jí zaručilo postup
do národního kola v Opavě, kde v I.kategorii
zvítězila. Ve stejném roce se zúčastnila „Mezinárodního kytarového festivalu v Giraltovcích“ (Slovenská republika), kde obsadila 4.
místo v I. kategorii.
V roce 2003 se dvakrát zúčastnila mezinárodních soutěží. Na „Festivalu Ivana Ballu“
v Dolnom Kubíně získala 3. cenu v II. kategorii. Z velmi silně obsazeného „Mezinárodního kytarového festivalu v polském Sanoku“
si přivezla Čestné uznání (4. místo).
Svojí hrou se také podílí na úspěších kytarového tria ZUŠ ve Zruči nad Sázavou.
V loňském roce získala společně s kytarovým triem 1.cenu v oblastním kole soutěže
komorní hry ZUŠ. V letošním roce obsadilo
trio první místo v národní soutěži „Hradecké
guitarendo“

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
• Koupím stará rádia i nehrající do r. v. 1940.
Tel.: 608 950 903.
• Prodám čepici a límec ze stříbrné lišky. Tel.:
327 534 428.
• Prodám byt 3+1 Na Pohoří. Tel.: 569 721
765.
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Pořádek ve městě
Ráda bych viděla nadcházející období jako období změn ze
strany pořádku a bezpečnosti ve městě.
Každý občan musel vnímat ten fakt, že Městská policie ve Zruči nad Sázavou nefunguje zcela tak, jak by měla. Vandalové ničí
městský majetek, devastují park a odpadkové koše a městského
strážníka není nikde vidět - s výjimkou projížděk městem v
novém autě, jehož pořizovací hodnota přesahuje půl milionu
korun (tímto nechci řící, že městská policie nepotřebuje ke své
činnosti vůz).
Tento článek nechci ovšem výjimečně pojmout jako kritický,
protože, jak se zdá, doznává současná situace jistých změn.
Vedení města již projevilo zájem tuto situaci řešit, a to spolu
s Městskou policií. Ta přece nemůže za to, že v denní službě
slouží pouze jeden strážník, stejně tak zatěžující činnosti, jako
například vyvážení starých lidí na nákupy, nemůže zefektivnění činnosti prospět. Služba policie je dle mého názoru někde
jinde, obzvláště, když plný stav strážníků činní šest osob.
Jsem tedy ráda, že schůzky, které za tímto účelem již proběhly,
přinesly jisté zlepšení situace, odstranily nějaké činnosti, které
již nemusí být policii přítěží, dále se raduji z toho, že jsem po
několika letech opět potkala městského strážníka na obchůzce ve městě či v parku.
Věřím, že bude i nadále docházet k dalším pokrokům, že aktivita bude vzrůstat a nikoli opět klesat, a že naopak škody na veřejném majetku
klesat budou. Zcela jim nikdy nezabráníme, ale proto ještě nemůžeme ochabovat v prevenci, právě naopak.
Pokrok přinese jistě i řešení tzv. „psí otázky“, kdy budou po městě rozmístěny koše na výkaly a lepší či přísnější dohled na dodržování nové
vyhlášky, kterou otiskujeme v plném znění v tomto čísle novin. Spolupráce musí být ovšem oboustranná, zlepšit své chování a návyky by měli
především chovatelé psů, protože těch disciplinovaných je stále málo.
K tématu jsem na závěr položila dvě otázky Mgr. Martinu Hujerovi, starostovi města.
Jak jste spokojený s prací MěP jako její přímý nadřízený?
S prací MěP v počtu šesti strážníků jsem téměř spokojen, komunikace s velitelem p. Martinem Bezděkem je dobrá. Mé výhrady se týkají pochůzkové činnosti, která bude nyní častější.
Jaká je aktuální situace s příchodem Policie ČR do Zruče, jaké konkrétní kroky a s jakými výsledky byly v poslední době podniknuty?
Ve věci příchodu státní policie do Zruče nad Sázavou proběhla letos již řada jednání. Jejich výsledkem byla návštěva nového okresního ředitele
Policie ČR ve Zruči, k návštěvě došlo na začátku října. Schůzky se zúčastnili i policejní odborníci /hygiena, spojaři a stavař/. Na místě si prohlédli
nabízené objekty. Výsledek: Policie ČR má zájem zřídit ve Zruči stálou služebnu, nyní se bude jednat o vhodném objektu pro služebnu, a sice
formou pronájmu. Termín příchodu je příští rok.
Jana Hamáčková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci říjnu oslavují narozeniny, zvláště pak: Kaplanové Elišce, Ladislavu Brůnovi, Bohumilu
Buchalovi, Josefu Breiovi, Bohuslavu Štěpánovi, Vojtěchu Gajdůškovi,
Květě Filipové, Jiřímu Sedlákovi, Jiřímu Březinovi, Marii Vávrové, Boženě Caklové, Marii Novotné, Marii Procházkové, Lence Topinkové,
Bohumile Maršounové, Marii Malcové, Anežce Šimkové, Zdence
Kotoučkové, Stanislavu Dotlačilovi, Vlastě Vondenové, Miloslavu
Zenáhlíkovi, Josefu Bramborovi, Jarmile Rokosové, Marii Francové,
Miroslavě Jaškové, Vlastě Doležalové, Jiřímu Kmochovi, Miloslavě
Sobolové, Františce Šašinkové.
Jmenovaným i všem ostatním oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí a pohody do dalších let.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, dále oddílu házené a všem přátelům a známým, kteří mi gratulovali
k mým 70tým narozeninám.
Eda Janovský

Děkuji touto cestou osádce sanitky RZS s MUDr. Heřmánkem a dvěma hasičům, kteří pomáhali při záchraně života mého manžela v noci
ze 17. na 18. září. Milí (pro mě bohužel bezejmenní) přátelé, vážím
si Vaší práce a jsem Vám nesmírně vděčná za Vaši perfektní pomoc.
Stojím při Vás jako Vy v těžké chvíli při mně a stane-li se, že budete
Vy potřebovat mou pomoc, jsem zde pro Vás.
Mgr. Lenka Matysková
Děkuji Městskému úřadu a SPOZ za blahopřání k mému významnému životnímu jubileu.
Ladislav Pauš
Děkuji MěÚ a Sboru pro občanské záležitosti za milé blahopřání k
mým narozeninám.
Vlasta Březinová, Želivec
VZPOMÍNKA
15.10.2003 by se dožila 80 let paní Terezie Běhalová. Vzpomínají synové s rodinami.
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MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU

Obecně závazná vyhláška města Zruč nad Sázavou
č.18/1999 ve znění vyhl.č.01/2003

o úpravě pohybu zvířat
v souvislosti s čistotou města a ochranou veřejného pořádku
Zastupitelstvo Města Zruč nad Sázavou se dne 15.9.2003 usneslo v souladu s ustanoveními § 10 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve
znění platných změn a doplňků, na této obecně závazné vyhlášce, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Zruč
nad Sázavou, která nabyla účinnosti dnem 2.10.1999:
ODDÍL I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
čl. 1 - Účel a rozsah platnosti vyhlášky
1. Účelem vyhlášky je úprava volného pobíhání a kontrola chovaných zvířat při pohybu
po veřejných prostranstvích správního území města Zruč nad Sázavou.
čl. 2 - Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1.Chovanými zvířaty(1) jsou domácí a chovná zvířata:
a) domácím zvířetem je zvíře v zájmovém chovu(2) (včetně nebezpečných druhů(3)) nebo v lidské péči(4)
b) chovným zvířetem je zvíře chované chovatelem(5) za účelem
získání trvalého zdroje peněžních příjmů, např. hospodářské zvíře(6), pokusné zvíře(7) apod.
2.Nebezpečným zvířetem je zvíře, které v dané situaci bezprostředně ohrožuje člověka(8).
3.Veřejnými prostranstvími(9) ve městě jsou pro potřeby této vyhlášky zejména tyto veřejnosti přístupné prostory :
I. Náměstí
II. Parky, dětská, sportovní a školská hřiště, tržiště, autobusová a
železniční nádraží, parkoviště apod.
III. Plochy ošetřované zeleně
4. Pohyb zvířete:
a) volné pobíhání zvířete po veřejném prostranství je pohyb zvířete bez kontroly fyzickou osobou
b) kontrolovaný pohyb zvířete po veřejném prostranství je pohyb
zvířete kontrolovaný fyzickou osobou schopnou zajistit, aby zvíře,
jehož pohyb kontroluje, neohrožovalo nebo neporušovalo právo
na ochranu osobnosti(10) jiných osob a nenarušovalo občanské
soužití zejména napadením osob a jiných zvířat, neúměrným
štěkotem či vytím, aby neomezovalo dopravu a nezpůsobovalo
škody na majetku, přírodě a životním prostředí
c) omezený pohyb zvířete je pohyb zvířete ovládaný technickými
a jinými pomůckami např. vedení zvířete na vodítku apod.
5. Osoba kontrolující pohyb zvířete je fyzická osoba, schopná zajistit kontrolovaný pohyb
zvířete nebo zvířat po veřejném prostranství města. Pokud tato
osoba nemá způsobilost
k právním úkonům(11), musí být k této kontrole přiměřeně rozumově a volně vyspělá(12).
ODDÍL II.
ÚPRAVA POHYBU ZVÍŘAT
čl. 3 - Volné pobíhání zvířat
1. Je zakázáno volné pobíhání psů a ostatních chovaných zvířat,
mimo koček, po veřejných prostranstvích.
2. Vlastníci(13), držitelé(14), pečovatelé(15) a osoby, které kontrolují
pohyb zvířete po veřejném prostranství, nenechají chovaná zvířata volně pobíhat ani na tato prostranství vnikat.
čl. 4
Znečišťování veřejných prostranství
1. Osoba, kontrolující pohyb zvířete, je povinna zajistit, aby zvíře
neznečišťovalo veřejná prostranství.

2. Osoba, kontrolující pohyb zvířete, zajistí na vlastní náklady
odstranění zvířetem způsobené nečistoty (zejména pevných exkrementů).
čl. 5
Omezení pohybu
1. Osoba kontrolující pohyb zvířete po veřejném prostranství
omezí dle potřeby jeho pohyb, zejména na pozemních komunikacích a veřejnosti přístupných prostorách I. a II.
2. Osoba kontrolující pohyb zvířete po veřejném prostranství dbá,
aby zvíře, jehož pohyb kontroluje, nezpůsobilo škodu na majetku,
zdraví, přírodě, životním prostředí, neomezovalo dopravu a neomezovalo jiné osoby. Dle potřeby k tomu používá technické a jiné
pomůcky.
3. Osoba kontrolující pohyb zvířete po veřejném prostranství
dodržuje místní úpravu pohybu zvířat, kterou stanoví vlastník
nebo správce těchto prostranství, zejména na veřejně přístupných
prostorách II. a III. Takováto místní úprava musí být v místě veřejně označena.
4. Vzhledem ke speciálnímu určení některých veřejně přístupných
lokalit je do nich vstup se zvířaty, zejména se psy, zakázán.
Jde o tyto lokality:
- areál I. ZŠ na Pohoří a areál školní družiny
- požární nádrže v Nesměřicích a na Dubině, vč. bezprostředně
přilehlých ploch
- veškerá sportoviště a dětská hřiště nacházející se na veřejných
prostranstvích
- areály hřbitovů v ulicích I. Máje a Jiřické
- veškerá označená udržovaná zeleň městských parků.
čl. 6
Označení psů
1. Je nepřípustný pohyb psa po veřejném prostranství města bez
možnosti identifikace jeho vlastníka, držitele nebo pečovatele.
2. Osoba kontrolující pohyb psa po veřejném prostranství města
zajistí jeho označení evidenční známkou(16).
ODDÍL III.
DALŠÍ USTANOVENÍ
čl. 7
Sankční ustanovení
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat jako přestupek(17), nejde -li o jiný
správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů
nebo o trestný čin.
čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.11.2003,
dnem vyhlášení je 13.10.2003.
Jan Jelínek
zástupce starosty města Zruč n. S.

Mgr. Martin Hujer
starosta města Zruč n. S.
Dokončení na 8. straně
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NOVINKY Z RADNICE
Zámek
Zastupitelstvo Města Zruč nad Sázavou na svém 7.zasedání 15.září
rozhodlo svou většinou o koupi zručského zámku, jak jste se již
dozvěděli v minulém čísle. Zastupitelé se přiklonili k variantě jistoty
státní dotace a péče o dominantu našeho městečka. Zámek za 23 milionů a park darem.V době psaní článku již na městský účet přišla účelová státní dotace 20 000 000 korun na nákup zámku. Na webových
stránkách Zruče probíhá anketa ke koupi zámku – zatím 76% s koupí
souhlasí 15% je proti a 9% neví.
Plány se zámkem? Sídlo městského úřadu, knihovny, správy budov a
městské policie.Historické křídlo by sloužilo k prohlídkám, výstavám
a muzeu.Obřadní síň by zůstala zachována.
Co nového v zámeckém areálu? V měsíci září a říjnu se vyčistila část
lesa směrem do nové Zruče a bylo zde zasázeno 150 buků, byl vyčištěn
zámecký příkop a zčásti opraveny hradby. Na zámecké věži byla provedena oprava míst, kde nejvíce zatékalo. Započalo se s větší úpravou
parku – především pěšinek.
Posilovna
Do konce roku by měla být dokončena posilovna ve sportovní hale,
která rozšíří nabídku sportovního vyžití v našem městě.Budou v ní
základní posilovací stroje a vybavení, které potrápí naše těla.
Granty
Město Zruč n.S. připravuje tyto granty:
- Rekonstrukce sportovního areálu za ZŠ – hokejbalové hřiště s možností dvou kurtů na košíkovou a jedním hřištěm na házenou;víceúčelové hřiště a skatepark
- Přeložka Posázavské cyklotrasy – vybudování úseku od mostu ke
stadionu k Ostrůvku pod náměstím podél řeky Sázavy
- Opravy zámku – odvodnění, hradby, věž
- Na kulturní akci spojenou s rytířskými slavnostmi, vysvěcení městského praporu a první písemné zmínce o Zruči před 670 lety
Jedná se o granty z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2004
Průmyslová zóna
Zruč navštívil 24.září president japonské firmy ASMO pan Nagara.Osobně si prohlédl naši průmyslovou zónu a město.Japonská firma
vyrábějící malé motorky do aut se na přelomu listopadu a prosince
tohoto roku definitivně rozhodne, zda svou první pobočku v Evropě
postaví u nás. Jak už jsme vás informovali, šlo by o 300 pracovních
míst.

Kotelna
Výstavba biokotelny v areálu Sázavanu se rozeběhla na plné obrátky.Na místě již by měly být oba kotle.Probíhají jednání o prodeji emisí
z budoucí kotelny – s podrobnostmi Vás seznámíme v další čísle (Pokud se nezmění podmínky a smlouva bude podepsána mohla by Zruč
získat v příštím roce kolem 1milionu korun)
Koše na basketbal dětem
U družiny byl nainstalován první koš na basket.V brzké době ho doplní bratříček a děti je budou moci vyzkoušet.V první polovině příštího
roku dojde k navýšení jejich počtu nejméně na 8 na vytipovaná místa
ve městě.
Opravy chodníků a komunikací pokračují
V červencovém čísle Zručských novin jsme Vás informovali o zahájení rekonstrukcí chodníků a komunikací v našem městě. Jednalo se
o položení zámkové dlažby na chodníku v dolní části náměstí Dr.
Svobody a položení nového chodníku u autobusové zastávky Na
Pohoří, rovněž ze zámkové dlažby. Byla opravena horní část komunikace v obci Dubina a rovněž byla zpevněna část ulice Na Úvoze až
k parkovišti u starého hřbitova. Jak jste si jistě všimli, tyto práce od
této doby značně pokročily. Provedena byla rekonstrukce horní části
chodníku na Slunném Vrchu položením zámkové dlažby, včetně rozšíření plochy pro parkování. Dále byla provedena oprava autobusové
zastávky Na Pohoří a položen krátký chodník u Sportovní haly. V obci
Nesměřice byla opravena komunikace položením asfaltového povrchu. V současné době probíhá rekonstrukce chodníku u Dětského domova. Další akcí bude položení asfaltového povrchu v ulici Lomené.
V případě příznivého počasí bude jako poslední akce v letošním roce
provedena rekonstrukce chodníku na Malostranském náměstí. Ještě v
letošním roce provede firma Spojstav dokončení podezdívek na levé
straně Vyhlídkové ulice . Tato akce si vyžádá finanční náklady ve výši
100 tis. Kč. Pro zajímavost uvádíme, že k 10.10.2003 Město vynaložilo
na rekonstrukce chodníků finanční částku ve výši 428 tis. Kč, z toho
183 tis. Kč stál materiál. Firmám, které se na opravách podílely, byla
uhrazena částka 88 tis. Kč a práce zaměstnanců Technických služeb,
včetně použité mechanizace, představuje částku 157 tis. Kč. Pokládku
asfaltového povrchu komunikací v obci Dubina a Nesměřice provedla firma Colas Soutice nákladem 300 tis. Kč. Na rekonstrukci chodníků bylo zakoupeno 718 m2 zámkové dlažby a 630 m obrubníků. Z
předloženého výčtu je patrno, že Město v letošním roce vynaložilo na
rekonstrukci chodníků a komunikací ve městě téměř 1 mil. Kč. Další
opravy chodníků a komunikací budou dle finančních možností Města
pokračovat i v příštím roce.
(Kancelář starosty a starosta města)

Dokončení vyhlášky ... (str. 7)
1) §127 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků
2) § 3 odst. e) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
-“ 3) § 3 odst. h) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
-“ 4) § 3 odst. f) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - “ 5) § 3 odst. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - “ 6) § 3 odst. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - “ 7) § 3 odst. c) zákona č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání - “ 8) § 3 odst. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - “ 9) § 4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a čl. 17 obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ze dne 6.11.1997 ve znění pozdějších změn a doplňků
10) Ochrana osobnosti § 11, 12. 13, 15, 16 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
-“ 11) § 8 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků
12) § 9 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
-“ 13) část druhá, hlava první, vlastnické právo, zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
-“ 14) § 129 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
-“ 15) § 3 odst. f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
-“ 16) čl. 5 obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ze dne 6.11.1997
-“ 17) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
-“ -
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Město
ve smylu usnesení Rady města č. 400/2003

ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR

Variel, a.s., Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou
p ijme

samostatného referenta oddělení prodeje
Požadavky :
- minimálně úplné středoškolské vzdělání
- aktivní znalost německého jazyka (slovem i písmem na dostatečné úrovni pro obchodní jednání), znalost dalších jazyků
výhodou
- řidičské oprávnění skupiny B
- znalost práce na PC
- organizační a komunikační schopnosti
- schopnost samostatného rozhodování
Nabízíme :
- výhodné platové podmínky odpovídající výsledkům práce
- možnost profesního růstu
- perspektivní zaměstnání
- jisté pracovní místo
- týden dovolené navíc
- možnost okamžitého nástupu
Kontakt:
Ing. Stoklasová, vedoucí kanceláře ředitele– 327 536 202

na prodej automobilu ŠKODA - FORMAN (40 kW)
- stav tachometru - neuveden cca 280 tis. km
- rok výroby - 1994
Automobil je možné si prohlédnout v objektu Technických služeb
Zruč n.S dne 17.10.2003 od 9 do 10 hodin, 24.10.2003 od 15 do
16 hodin
Nabídky zasílejte v zalepené obálce , v levém horním rohu označené
„ ŠKODA - FORMAN „, na adresu :
Městský úřad
Kancelář starosty
Zámek čp. 1
285 22 Zruč nad Sázavou
Minimální nabídková cena 15000,-Kč
- nejpozději do 29.10.2003 , do 11,00 hodin.
Bližší informace na služebně Městské policie - telefon:
327531572,724102231
Mgr. Martin HUJER
starosta města

- klempířské a mechanické práce
- příprava na STK
- zajištění lakování
- rovnání na rámu
Prodej nových náhradních dílů na vozy všech značek
Kompletní sortiment AUTO KELLY, filtry, oleje, destičky,
kotouče, čepy, tlumiče, svíčky, karosářské díly, chladiče, výfuky,
baterie, stěrače, řemeny, spojky, ložiska, plechové disky, lité disky,
pneumatiky, provozní náplně, těsnění a vše ostatní.

Zimní akce: nové pneu

KVALITNÍ SERVIS A NÁHRADNÍ
DÍLY PRO VAŠE AUTO

AUTOOPRAVNA
ZDENĚK LOUDA
NOVĚ OTEVŘENÁ
AUTOOPRAVNA A PRODEJNA
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

KORMORAN 165/70 R13 79T za 850kč.
KLÉBER 165/70 R13 79T Krisalp za 1110kč.
KORMORAN 195/65 R15 91T za 1500kč.
Disk Felicia 4,5Jx13 za 510kč,Fabia 5Jx14 za 80kč,Octavia 6Jx15 za
880kč.
Průmyslová 1038, Zruč nad Sázavou
Otevřeno Po-Pá 8-17h, So 9-12h
Tel. 327 514 271
Opravy: mob. 603 720 868, email: zdenek.louda@c-box.cz
Náhradní díly : mob.. 603 720 841, email: jan.chaloupka@c-box.cz
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VV AUTO, s.r.o.
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Hrnčířská 218
284 01 Kutná Hora
Tel.: 327 52 36 23, 327 52 36 24
Fax: 327 52 36 25
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