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Městská kanalizace a likvidace komunálního odpadu
dvě otázky pro Mgr. Jiřího Klatovského, pracovníka MěÚ, zabývajícího se otázkami životního prostředí

Jaká je aktuální situace v připojení lokalit, především ve staré části města, na
městskou kanalizaci?
Akce připojení stále probíhá. Postupně se
připojují rodinné domky v lokalitách V Zářečí a V Paloukách. Vzhledem k napojení do
tzv. splaškové kanalizace jsou majitelé dle zákona povinni vyřadit jímku. Odhadem došlo
již k připojení 30-40 domků. Procentuálně lze
situaci zhodnotit tak, že 96% obyvatel města
je dnes napojeno na splaškovou kanalizaci.
Dvě velké lokality, které napojeny nemáme,
jsou Malá Strana a ulice Dubinská, Zahradní,
Mistra Jana Husi, Lesní a Na Úvoze. Tyto
městské části stále čekají na své vyřešení.
Dále také východní část náměstí MUDr. Svobody. Majitelé nemovitostí v těchto místech
musí situaci stále řešit vyvážením jímek. Před
zadáním technického řešení musí předcházet
rozhodnutí příslušných orgánů města o realizaci a způsobu financování. Obecně je splašková kanalizace nejdražší sítí s nejpomalejší
návratností vložených prostředků.
Jaké jsou možnosti řešení této situace?
Město může požádat o dotaci od Ministerstva zemědělství ČR, žádat o příspěvek bude
ale v současné době čím dál více těžší a vzhledem k tomu, že Zruč již má přibližně 96 %
obyvatel napojeno na splaškovou kanalizaci,
je otázka, jak by byla žádost vyhodnocena.
Připojení může zafinancovat i město samo,
například ve spolupráci s Vodohospodářskou
společností Vrchlice-Maleč. Zdá se, že připojení průmyslové zóny na splaškovou kanalizaci bude prospěšné pro obyvatele ulice Ke
Stiborkám, kde je zpracována dokumentace a
probíhá stavební řízení.
V případě Malostranského náměstí a jeho
okolí by se asi mělo počkat na celkové řešení
této části města, protože bude zpracována
architektonická studie - stejně tak jako u
náměstí MUDr. Svobody - která by měla tyto
lokality řešit po architektonické a stavební
stránce komplexně.
Další otázka se týká komunálního odpadu. K jakým změnám došlo, či dojde v této
oblasti.
V roce 2003 došlo k tomu, že firma Becker Posázaví s.r.o. byla prodána firmě A.S.A.
spol. s r.o. Středisko firmy ve Zruči zatím
funguje tím způsobem, že zde zůstala posád-

především pro plasty, kde je kapacita většiny
sběrných míst nedostatečná. Popelnice za
kontejnery vyměňujeme postupně i u panelových domů.
Další úsporu finančních prostředků za
ukládání odpadů vidím já osobně v kompostování. Listí dáváme ke kompostování
zemědělskému družstvu, větve a podobný
odpad se začal spalovat v biokotelně. Je jisté,
že kompostování jako takové bude v rámci
kraje značně podporováno.

Mgr. Jiří Klatovský
ka a svozný vůz. Provozní pracovníci však
ve městě nejsou. Před nějakým časem mě
navštívil specialista pro nakládání s odpady
firmy A.S.A., který si mapuje terén v obcích,
které A.S.A. převzala. Zajímal se všeobecně
o to, jak třídíme odpady a o další věci. V
blízké době očekávám jeho další návštěvu.
Stávající smlouva s firmou Becker končí na
konci roku 2004, pak bude vypsáno nové
výběrové řízení. Otázkou zůstává, jak bude
v budoucnu fungovat například sběrný dvůr,
sběr barevných kovů, železa apod. Podle poslední zprávy by tyto služby měly fungovat
dál. Zástupci firmy A.S.A. se zdála nízká cena
za svoz odpadu. Určení této částky ovlivnily
tři faktory: Naše cena pro uložení 1 tuny na
skládce Sdružení obcí EKOSO byla diametrálně odlišná od obcí, které nejsou členy
sdružení a rovněž na skládku ukládají. Druhý
faktor, který cenu ovlivnil, bylo to, že firma
Becker měla své sídlo ve Zruči v městem
pronajatém objektu a třetím důvodem je to,
že se nám daří na skládku ukládat stále méně
odpadu a stále více vytřídit. Proto i pro rok
2004 je stanoven místní poplatek ve výši 340
Kč na hlavu za rok. Ovšem v roce 2004 dojde
ke změně sazby DPH z 5 na 22%. Město tak
zaplatí o téměř 300 000 navíc.
Míst na třídění odpadu máme v současné
době dostatek, čím více vytřídíme tím více
peněz obdržíme každý rok od EKO-KoMU
a.s., neziskové firmy, která shromažďuje
finance od producentů obalů a rozděluje je
pro obce v návaznosti na množství vytříděných složek tuhého komunálního odpadu.
Peníze můžeme použít opět jenom pro účely
dalšího třídění odpadu, takže za ně většinou
nakoupíme další velkoobjemové kontejnery,

Jaké by byly ještě další možnosti úspory v
souvislosti s tříděním odpadů?
Podpora by měla směřovat k třídění tetrapakových krabic od mléka, džusů a vín. Jde
o mimořádně kvalitní papírenský výrobek,
vhodný k opětnému zpracování. Odběratelé
této suroviny v ČR již existují a ve spolupráci
se svozovou firmou bychom chtěli začít pokusně pytlový sběr ve druhé polovině roku
2004.
Jako další možnost vidím domácí lisování
plastů, do kontejneru by se pak vešlo nesrovnatelně větší množství PET lahví. Různé druhy lisů již existují, jde jen o to najít vhodnou
podporu od města pro jednotlivé domácnosti
k jejich využití.
Máte v současné době problémy s nepovolenými skládkami?
Úklidy míst, které slouží jako odkladiště
nejrůznějších předmětů, se periodicky opakují. Oblíbenými místy jsou například skály
pod zámeckým parkem či prostor pod stadionem, kde se teď opět musí provést úklid a
umístění tabulek „Zákaz skládky“.
Já osobně se takovémuto chování občanů
divím, protože je dnes již tolik zcela legálních
možností, jak odpad zlikvidovat. Na někoho
však žádné argumenty neplatí. Následovat
bude muset těžší represe. Dle zákona o přestupcích je možno udělit za založení skládky
či nedovolené odkládání odpadů mimo vyhražená místa pokutu až do výše 50 000 Kč.
Začněme na 1/10 možné sazby a přidejme
paušálních 1000 Kč za náhradu řízení, platných od 1.11.2003. To pak jistě zabolí.
(JH)

Uzávěrka příštího čísla: 5. 2. 2004
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Rada Města na svém 39. zasedání konaném dne
19.11.2003 ...
• v souladu s § 102 zákona o obcích v platném
znění , pověřuje Ekonomický odbor vedením
agendy týkající se uzavírání nájemních smluv na
pronájem hrobových míst včetně podpisového
práva k těmto smlouvám. Zároveň ukládá rozeslání písemných návrhů smluv v případech dosavadních ústních ujednání v termínu do 31.12.2003.
• ukládá prověřit možnost navýšení poplatku
za hrobové místo i zpětně - navrhovaná částka
50,- Kč/rok. Podat informaci do příštího zasedání RMě.
• doporučuje ZMě ke schválení odpis neupotřebitelného majetku uhelné kotelny dle přiloženého
seznamu.
• schvaluje bezúplatný pronájem zasedací místnosti MěÚ I. Základní škole Na Pohoří - 17. 12.
2003 od 8.50 do 12.00 hodin a 16. 2. 2004 od
8.50 do 11.00 hodin za účelem konání kulturního programu pro žáky školy. Žadatele bude
informovat KS.
• schvaluje smlouvu o dodávce vody , uzavřené
mezi Městem a VHS Vrchlice - Maleč K.Hora
(Kutnohorská ul. - p.č. 466). Pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
• ukládá panu Malému a JUDr. Dolákové
připravit do RMě návrh výběrového řízení
na obsazení místa vedoucího ekonomického
odboru MěÚ.
• ukládá připravit do ZMě návrh na úpravu odměňování předsedů komisí a výborů ve smyslu
jednání RMě.
Rada Města na svém 40. zasedání konaném dne
01.12.2003 ...
• schvaluje komisi pro otevírání obálek na akci
„Průmyslová zóna Zruč nad Sázavou - inženýrsko-technické napojení území na stávající sítě“, ve
složení: Mgr. Jiří Klatovský, JUDr. Ria Doláková,
Miluše Smetanová. Náhradník - Hana Nácovská.
Jmenování vypracuje JUDr. Doláková
• schvaluje komisi pro hodnocení nabídek na
akci „Průmyslová zóna Zruč nad Sázavou - inženýrsko-technické napojení území na stávající
sítě“, ve složení: Mgr. Martin Hujer, Jan Jelínek,
Ing. Roman Výborný, Ing. Vladislav Pejcha, Ing.
Milan Růžička. Náhradník - Lubomír Dolák.
Jmenování vypracuje JUDr. Doláková
Rada Města na svém 41. zasedání konaném dne
03.12.2003 ...
• pověřuje starostu města k podpisu žádosti o
zrušení licence č. 310101995 skupiny 31 na výrobu
tepelné energie a licence č. 320101996 skupiny 32
na rozvod tepelné energie s platností k 31.12.2003,
udělené Energetickým regulačním úřadem odpovědnému zástupci provozovatele Města Zruč nad
Sázavou, panu Miloslavu Barešovi
• schvaluje smlouvu o dodávce elektřiny č.
104986/1/2004 pro rok 2004, uzavřenou se Středočeskou energetickou a.s. a pověřuje starostu
města k podpisu smlouvy.
• schvaluje „Zásady na poskytování grantů pro
školství ,kulturu a sport na rok 2004“.
ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem části
pozemku p.č. 967.
• schvaluje smlouvu o dodávce vody a odvádění
odpadních a srážkových vod č. 500669/0 uzavřenou mezi VHS Vrchlice - Maleč a.s. Kutná

Hora (dodavatel), Městem Zruč nad Sázavou
(vlastník) a firmou TEDOM ENERGO Třebíč
(odběratel). Pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
• projednal černé stavby v lokalitě Nademlejnkem
a ukládá JUDr. Dolákové a Mgr. Klatovskému
vypracovat a umístit na stavby výstražné upozornění na jejich protizákonnost a na odstranění
stavebníkem , pokud toto nebude provedeno do
15.1.2004 , budou stavby odstraněny na náklady
Města v přítomnosti MěP a HZS.
• ukládá paní Srbové, aby ve spolupráci s JUDr.
Dolákovou prověřila možnosti výše finančních
odměn jednotlivým členům a předsedům komisí a výborů v návaznosti na jejich pracovní
vytížení. Zprávu předložit do RMě.
• schvaluje celkovou částku za nájem a služby
spojené s nájmem hrobových míst a míst pro
uložení uren se zpopelněnými lidskými ostatky
ve výši:
450,- Kč za 10 let za jeden hrob
550,- Kč za 10 let za dvojhrob
315,- Kč za 10 let za urnové okno
325,- Kč na 10 let za dvou-urnové okno
140,- Kč - jednorázová částka za vsyp zpopelněných lidských ostatků
Tyto ceny jsou platné od 1.1.2004.
• schvaluje přidělení trvalého parkovacího
místa panu Josefu Lietavcovi, bytem Na Pohoří
750 (držitel průkazky ZTP/P) . Současně RMě
ukládá prověřit trvalé parkovací místo pana
Karafiáta v lokalitě Na Pohoří. Žadatele budou
informovat TS.
schvaluje „ Dohody o postoupení a převzetí práv
a povinností z kupní smlouvy „ uzavřené se všemi
odběrateli tepla soustavy CZT Sázavan a pověřuje
starostu města podpisem těchto dohod.
• ukládá panu Malému poptat firmy ohledně
pronájmu nebo prodeje parkovacích automatů
• schvaluje nájemní smlouvu 46N03/45 na pronájem pozemků uzavřenou Mezi Městem (nájemce)
a Pozemkovým fondem ČR ( pronajímatel). Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• ukládá předložit ZMě k projednání nákup
pozemků u plánovaného objezdu na průmyslové zóně.
• schvaluje zveřejnit záměr Města na prodej bývalé výměníkové stanice v ul. Poštovní za podmínek
(minimální nabídka 950 tis. Kč, formou výběrového řízení).
• schvaluje provedení přezkumu hospodaření
obce za období roku 2003 auditorskou, daňovou a účetní kanceláří Ing. Hanou Voráčkovou
a ukládá sepsat návrh smlouvy.
ukládá svolat likvidační komisi k provedení
kontroly odpisu neupotřebitelného materiálu
z parní kotelny Sázavan (9. 12. 2003, v 9.00
hodin)
• ukládá poptat firmu na zhotovení pamětního
kamene do Zámeckého parku.
ukládá oslovit odborníka na provedení revize
veřejného osvětlení.
Rada Města na svém 42. zasedání konaném dne
17.12.2003 ...
• projednala záměr na nákup el. přípojky v Nesměřicích od LDO Ledeč nad Sázavou společně
s Ing. Brtnou. Doporučuje záležitost k projednání
ZMě.
• ukládá místostarostovi, panu Janu Jelínkovi,
aby ve spolupráci s f. Chemoprag a vybranou

firmou na „zónu“, dořešil chodník ze zóny a
jeho napojení do města a další související záležitosti.
• ukládá místostarostovi, panu Janu Jelínkovi, aby
vstoupil do jednání s vybranou firmou na zónu
ohledně realizace kruhového objezdu na zóně a
ocenění chodníků.
• ukládá projednat se Správou silnic a DI PČR
návrh na umístění dvou zpomalovacích příčných prahů jako náhradu za světelné zařízení u
přechodu v ul. 1. máje.
• ukládá předsedům výborů a komisí aby předložili do KS zprávu o činnosti za rok 2003.
• schvaluje dodatek č. 4 smlouvy č. 2 - 150 - 2
- 51 - 0851, uzavřené mezi f. Agency of Security
FENIX a.s. a Městem Zruč nad Sázavou. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
ukládá správci počítačové sítě zprovoznit novou
verzi „ASPI„.
• schvaluje smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních a srážkových vod č. 000037/43
(odběrné místo - ISŠ) , uzavřenou mezi VHS
Vrchlice - Maleč a Městem Zruč nad Sázavou.
Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• ukládá EO splnit usnesení 8. zasedání ZMě č.
62/2003 (fin.příspěvek ŽIVOT 90), a č. 72/2003
(spolufinancování prům. zóny)
• ukládá panu Malému splnit usnesení 8. zasedání ZMě č. 66/2003 (pozemek Nesměřice), č.
68/2003 (prodej pozemků silnice), č. 69/2003
(pozemek m.Chromých).
• ukládá splnit usnesení 8. zasedání ZMě č. 70/
2003 (přestavba Jeslí)
• schvaluje splnit usnesení 8. zasedání ZMě č.
71/2003 (stavební úpravy ISŠ)
• ukládá splnit usnesení 8. zasedání ZMě č. 74/
2003 (nákup počítačů)
• ukládá splnit usnesení 8. zasedání ZMě č. 76/
2003 (řešení Pohoří a nám. Dr. Svobody)
• schvaluje jako zástupce Města do likvidační komise I. ZŠ Na Pohoří paní Jiřinu Janatovou a pana
Jana Jelínka. I. ZŠ bude informovat KS.
• schvaluje bezúplatný pronájem velké zasedací
místnosti ČSSD za účelem konání veřejné schůze - 7.1.2004 od 16,00 hodin.
• na základě žádosti firmy PD Servis Čáslav,
ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem části
pozemku v obci Želivec .
• schvaluje bezúplatný úkon pečovatelské služby (dovoz občanů, kteří využívají pečovatelské
služby na nákupy, k lékaři a pod.), s platností
od 1.1.2004.
• v návaznosti na usnesení č. 489/2003 schvaluje
následující finanční podmínku: - žadatel o grant
nemusí prokazovat finanční spoluúčast.
• v návaznosti na usnesení č. 489/2003 ukládá
ekonomickému odboru navrhnout a zpracovat
vhodný způsob poskytování fin. příspěvků ve
formě grantů včetně finanční kontroly čerpání
a vyúčtování.
• ukládá zpracovat tiskopis žádosti o poskytnutí
grantu včetně zásad - zveřejnit obvyklým způsobem, dále ve Zručských novinách a na webových
stránkách Města.
• schvaluje provozní řád a ceník posilovny, dle
návrhu předloženého panem starostou.
ukládá panu Pleskačovi zhotovit pernamentky
do posilovny.
• schvaluje vícepráce na stavbě biokotelny, které
nebyly v projektu s tím, že Město vybuduje zpevněné plochy před sklady a dodá výdřevu.
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Tajemník Městského úřadu ve Zruči nad Sázavou vyhlašuje na základě zákona č. 312/
2002 Sb.,
II. kolo
výběrového řízení na pozici

VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA EKONOMICKÉHO
ODBORU MĚSTA ZRUČE NAD SÁZAVOU
Písemné přihlášky s níže požadovanými údaji a doklady přijímá kancelář starosty, Zámek
čp.1, 285 22 Zruč nad Sázavou do 6. února 2004.
Platová třída bude stanovena s ohledem na vzdělání a odbornou praxi podle nařízení vlády
č. 330/2003 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Předpokladem pro podání přihlášky je vysokoškolské nebo střední úplné odborné vzdělání
přednostně ekonomického směru a praxe minimálně 3 roky.
Písemná přihláška musí obsahovat:
I. Tyto údaje:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo jeho narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu a adresu, na kterou má být doručena odpověď
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
- datum a podpis
II. Tyto doklady:
- strukturovaný životopis
- znalosti, týkající se výkonu správních činností
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Před jmenováním do funkce bude od vybraného uchazeče požadováno splnění dalších
předpokladů podle zákona č. 451/1991 Sb.
Petr Malý
tajemník MěÚ

Dne 26. ledna 2004 se koná od 18 hod. jednání
Zastupitelstva Města.
Hlavní bod: Schválení rozpočtu města.
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ÚŘAD PRÁCE
INFORMUJE
Poslední měsíc roku 2003 byl tak jako
každoročně v očekávání zvýšené míry
nezaměstnanosti v našem okrese. Míra
nezaměstnanosti se vyšplhala na hodnotu
11,86 %. Celkem bylo evidováno 4290
uchazečů o zaměstnání. Před rokem to
bylo 4131 uchazečů.
V samotném městě Zruči nad Sázavou
byla míra nezaměstnanosti k 31.12. 2003
(12,79 %) - tedy 298 osob v evidenci. Před
rokem bylo ze Zruče n. S. evidováno 302
uchazečů.
V průběhu uplynulého roku bylo nejvíce osob z města evidováno v měsíci
březnu – 312 a lednu – 311.
Z obcí na Zručsku byla ke konci roku
2003 nejvyšší míra nezaměstnanosti v obcích Řendějov ( 19,57 %), Horka II (12,43
%), Kácov (12,22 %), Slavošov (11,48 %),
Vlastějovice (11,48 %). V prvních dvou
pracovních dnech nového roku se na pracovišti úřadu práce přímo ve Zruči nad
Sázavou evidovalo 35 osob.
Zásadní změny v realizaci aktivní
politiky zaměstnanosti do účinnosti nového zákona o zaměstnanosti úřad práce
nepředpokládá. Pouze finanční rozpočet
může ovlivnit zejména délku poskytování
dotací a částku. A to jak pro zaměstnavatele, kteří vytvoří nové pracovní místo,
tak pro osoby, které se rozhodnou pro
podnikání. V každém případě budou mít
„zelenou“ rekvalifikace, zřizování pracovních míst pro absolventy škol a mladistvé,
osoby se změněnou pracovní schopností a
osoby nad 50 let.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE - STANICE ZRUČ N. SÁZAVOU
Výjezdy k zásahům 5.12.2003 - 7. 1.2004
- Operační středisko (OPIS) vyslalo naši
jednotku na odstranění stromu spadlého přes
vozovku mezi obcemi Hodkov a Hranice.
- OPIS dále vyslal jednotku na likvidaci
požáru kontejneru s odpadky do obce Vlastějovice.
- Paní Krupková osobně nahlásila požár lesa
naproti Chabeřickému mlýnu. Jednalo se o
požár po pálení.
- OPIS vyslal jednotku na dálnici D1, kde se
přehnala sněhová bouře. Bylo nutno odstranit spadlé stromy. Zručská jednotka prováděla zásah společně s kolegy z Vlašimi.
- Další výjezd byl k dopravní nehodě v
Kutnohorské ulici. Nacházelo se zde vozidlo
sjeté mimo vozovku a převrácené na boku.
Nejdříve muselo být postaveno na kola a poté
vytaženo z příkopu.
- OPIS hlásil, aby jednotka vyjela na pomoc
návěsu, který sjel na krajnici ve Vlašimské
ulici. Na pomoc musela být přivolána ještě
těžká technika AV 14 ze stanice v Kutné

Hoře. Teprve potom bylo vozidlo vytaženo
zpět na vozovku.
- Následný výjezd byl opět do Vlašimské
ulice. Tentokrát zde sjelo do příkopu osobní
vozidlo.
- Dále byla jednotka vyslána na otevření zabouchnutých dveří. Otevření bylo provedeno
za asistence Městské policie a přítomnosti
majitelky bytu.
- Požár kontejneru s odpadem byl likvidován
v Kutnohorské ulici.
- Jednotka byla vyslána na otevření vchodových dveří, tentokrát od rodinného domku.
Majitelka byla uvnitř a nedařilo se jí odemknout. Pomocí jejích klíčů byl zámek zvenku odemknut.
- OPIS vyslal jednotku k dopravní nehodě, ke
které došlo v Bohdanči. Vozidlo skončilo na
střeše. Jedna zraněná osoba byla předána do
péče RZS a hasiči se za pomoci AV 14 postarali o vyproštění vozidla.
- Další dopravní nehoda byla hlášena z dál-

nice D1 61. km směr Brno. Po příjezdu na
místo bylo zhjištěno, že vozidlo se nenachází
na dálnici, ale skončilo až ve svahu mezi
stromky. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění,
a tak bylo vozidlo ještě za spolupráce kolegů
z PS Vlašim ze svahu vyproštěno.
- Na 48. km dálnice D1 naopak ve směru na
Prahu došlo ke střetu dvou vozidel. Jedno z
nich se převrátilo na bok, přičemž došlo ke
zranění osob, které se musela ošetřit RZS.
- Další dvě vozidla se střetla na 60. km dálnice
D1 ve směru na Brno. Tento střet se obešel
bez zranění.
- Kontejner s odpadem hořel v Holšicích.
- Jednotka vyprošťovala osobní vozidlo, které
sjelo mimo vozovku u Jiřic.
- V panelovém domě byly otevřeny zabouchnuté dveře bytu.
- A další dopravní nehoda. Opět na dálnici
D1 62. km směr Brno. Vozidlo narazilo do
svodidel. Ke zranění osob nedošlo.
kpt. Fr. Leopold
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INFORMACE PRO OBČANY
Převzali Janského pamětní medaile

Před koncem minulého roku se v zasedací místnosti Vlašského dvora sešli pracovníci kutnohorského
oblastního spolku Českého červeného kříže s mnohonásobnými dárci krve. Zlatou pamětní medaili
profesora Jana Janského za 40 bezplatných odběrů
převzal i náš spoluobčan Stanislav Fiala, ocenění
stříbrné za 20 bezplatných odběrů pak Martin
Jiřík. Oběma patří náš obdiv i dík. K zisku medailí
blahopřejeme!

Pravidelné trhy v roce 2004

Již tradiční trhy se budou na náměstí Míru v nové
Zruči konat: 20. března, 17. dubna, 15. května, 19.
června, 17. července, 7. srpna, 18. září, 16. října, 20.
ledna a 11. prosince 2004.

Státní svátky 2004

čt - 1. ledna - Nový rok, Den obnovy samostatného
českého státu
po - 12. dubna - Velikonoční pondělí
so - 1. května - Svátek práce
so - 8. května - Den osvobození
po - 5. července - Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
út - 6. července - Den upálení mistra Jana Husa
út - 28. září - Den české státnosti
čt - 28. října - Den vzniku samostatného československého státu
st - 17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii
pá - 24. prosince - Štědrý den
so a ne - 25. a 26. prosince - 1. a 2. svátek vánoční
1. ledna 2005 - Nový rok vychází na sobotu.

Máte zájem o psa?

Městská policie odchytila několik psů, které nabízí
zájemcům. Jedná se o starší fenu křížence NO,
fenku křížence a křížence HUSKY. Pokud máte o
psího společníka zájem, můžete se informovat na
MěP, telefon: 724 102 231.

Nové Posázaví naposledy

23. prosince 2003 se objevilo v prodeji poslední
vydání čtrnáctideníku Nové Posázaví, takže jeho
čtenáři se pátého ročníku těchto novin již nedočkají. Noviny se soustředily na dění v regionech
rozkládajících se v blízkosti toku řeky Sázavy s
celkovým počtem obyvatel 250 tisíc. Důvodem je
stěhování vydavatele novin pana Ullmanna ze Zruče nad Sázavou do severních Čech. Pan Ullmann,
kromě vydávání Nového Posázaví, provozoval
ještě nezávislý informační server města Zruče nad
Sázavou s adresou www.zruc.cz. Díky jeho velmi
vstřícné nabídce byl tento server převeden za symbolickou jednu korunu českou do vlastnictví MěÚ
a v současné době tato doména směřuje na oficiální webovou prezentaci Města. Závěrem bych rád
popřál panu Ullmannovi i celé jeho rodině hodně
spokojenosti v novém působišti.
Martin Beneš

Informace Technických služeb
města

Stručný přehled hlavních prací, které prováděly TS
v roce 2003
Jako každým rokem, tak i letos byla první akcí TS
zimní údržba komunikací a chodníků. Jedná se o
24 km silnic a 35 km chodníků. Jen pro informaci, za celé zimní období, tj. od listopadu 2002 až
do března 2003, činily náklady na zimní údržbu
412.715,- Kč.
Rovněž tak v zimním období , tj. v době vegetačního klidu, jsme prováděli krácení a prořezávání
živých plotů a keřů. Celková délka živých plotů
ve městě je 1603 m. Dále se provádělo kácení
stromů u stadionu, po městě a v přilehlých obcích (Želivec agáty a ořez lip). Jako další úkol byla
renovace zahradních laviček, které se používají na
různé kulturní akce. V neposlední řadě v zimním
období provádíme údržbu mechanizace na sezónu,
ať již obou sekaček, traktůrků na trávu nebo zametacího vozu.
V jarních měsících jsme prováděli zametání chodníků a silnic, jejichž délku jsem již uvedl. Při této
příležitosti je nutné podotknout, že provádíme
práci zametacím vozem i pro jiné organizace (PVK
Praha a.s., Variel a.s. a některé obce /Hulice, Řendějov, Ledečko, Kácov aj./).
Pokračovali jsme údržbou zeleně v parku a lesoparku, spojenou s jejich celkovým úklidem.
Velkou zátěží pro pracovníky TS je sečení trávy po
městě a její odvoz. Díky dokoupení potřebné mechanizace možno říci, že se daří tento úkol vcelku
dobře splnit. Nutno upozornit, že každým rokem
těchto ploch přibývá (lidé už odříkají veškeré travní dílce a dále pak přibývá ploch od pozemkového
fondu).
Pod základní školou jsme zprovoznili parkoviště
pro osobní automobily. Byly zrenovovány veškeré
plakátovací plochy a výlep plakátů provádí technické služby.
Nemalé úsilí věnovali pracovníci TS opravám a
obměně dopravního značení a opravám a obměně
odpadkových košů a laviček po městě, poničených
místními či jinými vandaly.
Dále bylo zbudováno hřiště v Sadu Míru a opraveno parkoviště pod Wektem. Jednou z největších
akcí byla oprava a rekonstrukce chodníků. Jedná se
o tyto chodníky:
- chodník na náměstí MUDr. J. Svobody o ploše
236 m2, který opravovali pracovníci TS a firma
pana Jelínka
- chodník Na Pohoří, plocha 150 m2, rovněž ve
spolupráci a firmou p. Jelínka
- chodník na Slunném Vrchu spolu s parkovištěm o

rozloze 180 m2, ve spolupráci s firmou pana Hejla
- chodník u záchranky o ploše 210 m2, který opravovali celý pracovníci TS
- chodník u základní školy, 14 m2, rovněž pracovníci TS
- jako poslední chodník na náměstí Malostranském, plocha 75 m2, pracovníci TS
Celkové náklady na opravy chodníků činily
752.813,- Kč.
Obdobně jako na chodníky byla pozornost zaměřena na opravy silnic, a to jak na opravu plošnou
(pokládání živičného povrchu), tak na opravy
výtluků na vozovkách. Jen oprava výtluků stála
62.000,- Kč. Celková oprava byla provedena v obci
Dubina na ploše 1070 m2. Část byla provedena
živičným povrchem a část škrábanou směsí. Jako
další byla provedena oprava silnice v Nesměřicích
v rozsahu 1100 m2 a jako poslední oprava ulice Lomené v rozsahu 722 m2. Celkové náklady na opravu
uvedených komunikací byly 498.138,- Kč.
Ještě je třeba se zmínit o zbudování nové ulice z
panelů a to ulice Ve Smrčkách, kde náklady činily
30.715,- Kč.
V měsíci říjnu byla všechna vozidla připravena
na technickou prohlídku, a to není vůbec jednoduché, protože se jedná převážně o velmi staré
stroje (např. jeřáb 39 let). Obdobně byla provedena
oprava hasičských aut a to dobrovolných hasičů z
Nesměřic a ze Zruče.
V posledních měsících roku byla provedena impregnace dřeva, a poté výdřeva skladů pro biokotelnu v „Sázavanu“ v hodnotě 83.200,- Kč.
Byly zde vyjmenovány pouze velké akce, provedené pracovníky TS v roce 2003. Není zde zahrnuto
denní vyvážení odpadkových košů, odvoz a úklid
separace, úklid spadaného listí, opravy veřejného
osvětlení, vánoční výzdoba města, drobná údržba
majetku města aj.
Závěrem bych chtěl podotknout, že na práci pro
cizí bylo fakturováno 668.426,- Kč bez předem
zmiňované práce na biokotelně v „Sázavanu“.
Z uvedeného vyplývá, že pracovníci TS jsou určitě
využiti v dostatečné míře.
Bližší informace a objednávky na adrese :
Město Zruč nad Sázavou – technické služby, Na
Úvoze 1040, 285 22 Zruč nad Sázavou
Tel. 327 531 406, mob. 603 861 004, email : urad@mesto-zruc.cz
Ing. Josef Nulíček, Jaroslav Svoboda, Marie Zemanová
(dokončení rubriky na straně 9)

Město Zruč nad Sázavou – Technické služby
Nabídka služeb
Vysokozdviž. plošina

zdvih do 17 m

340,-Kč/hod.

+13,-Kč/km

Bobcat 751
možná přeprava Avií
Jeřáb Tatra 138

rovnání terénu, bagrování,

480,-Kč/hod.

+13,-Kč/km

lžíce s podkop. 40 a 60 cm
zdvih břemene do 3 t

432,-Kč/hod.

+20,-Kč/km

Vysokozdvižný vozík

nostnost do 2 t

288,-Kč/hod.

Zametací vůz IFA

zametání ulic

576,-Kč/hod.

Avia 31

doprava

180,-Kč/hod.

+13,-Kč/km

LIAZ sklápěč

doprava

216,-Kč/hod.

+20,-Kč/km

Multikára M26

doprava

144,-Kč/hod.

+15,-Kč/km

Vibrační válec

zapůjčení

85,-Kč/hod.

Mulčovač – traktor

sečení a drcení trávy

400,-Kč/hod.

Kontejner

zapůjčení

48,-Kč/den

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
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KULTURA
Plesová sezóna

V sobotu 31. ledna pořádá Myslivecký klub Brtník již tradiční Myslivecký ples ve velkém sále
Hotelu Baťov. K tanci hraje oblíbená Březovanka, vstupné 140 Kč, bohatá tombola. Začátek
plesu je ve 20 hodin. Předprodej vstupenek zajišťuje p. Pavel Dostál, tel.: 327 531 578 nebo 607
283 090.

Divadelní zájezd

Na měsíc únor byly objednány vstupenky na divadelní představení VĚRNÍ ABONENTI v
hlavních rolích s Janou Bouškovou a Václavem Vydrou. Představení se uskuteční 19. února
2004 v Branickém divadle. Cena zájezdu kolem 270 Kč. Bližší informace a objednávka vstupenek na zámku, tel.: 327 531 194, nezastihnete-li tam nikoho, zkuste v INFO na nám. MUDr.
Josefa Svobody, tel: 327 531 572.

Světový unikát v divadelním umění

V Národním divadle marionet v Praze 1, Žatecké ulici čp. 1 se v podání velkých klasických
marionet uskuteční ve stylu Mozartovy doby „Opera oper“ - DON GIOVANNI. Od roku 1991
měl tento světový unikát více než 2900 repríz. Představení pro celou rodinu je s původním
italským libretem. Začátky představení vždy ve 20 hodin. V lednu se hraje 26. a 29., dále pak
2., 5.,12., 16., 19., 23. a 26. února. Bližší informace a předprodej vstupenek: tel.: 224 819 322,
e-mail: festival@mozart.cz, www.mozart.cz.

Kniha Želivka - naše řeka

Pro všechny, kteří projevili zájem před svátky o tuto knihu a již ji nedostali, máme příznivou
zprávu. V těchto dnech je prováděn dotisk a knihy by měly být opět koncem února až začátkem března. Pokud Váš zájem trvá, můžete se přihlásit na oddělení kultury nebo v knihovně
ve Zruči nad Sázavou nebo přímo v INFOCENTRU v Ledči nad Sázavou, tel.: 569 721 471,
e-mail: IS@ledec-net.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci lednu oslavují narozeniny, zvláště pak:
Marii Touškové z Domahoře, Růženě Uchytilové, Antonii Kuderové, Adolfu Škořepovi, Marii
Heřmánkové, Jarmile Pešlové, Františce Severové, Anně Novákové, Josefu Vašíčkovi, Anně
Smítkové, Janu Balounovi, Ladislavu Doležalovi z Nesměřic, Marii Kovaříkové, Anastázii
Horáčkové, Miloslavě Havlenové, Marii Petrů, Antonínu Trojanovi, Boženě Poláškové, Josefu
Ernestovi, Jaromíru Krýzovi, Růženě Paštikové, Antonii Swierczekové, Václavu Královi, Vladimíru Bazonimu, Miloslavě Otavové, Heleně Šramotové, Jaroslavě Hamajdové, Vlastě Klhůfkové, Marii Kolářové, Marii Chuchlové, Josefu Davidovi, Jiřině Chaloupkové, Josefu Jelínkovi
z Nesměřic, Anně Tomanové, Miloslavě Sivulkové, Jaroslavě Klofáčové, Antonínu Majorovi,
Ladislavě Procházkové, Jaroslavu Bezděkovi a Blaženě Tomáškové.
Jmenovaným i všem ostatním oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších
let.

Poděkování

Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání a hezké dárky k mým narozeninám.

Řimnáč Jan

Děkuji všem hodným lidem, i z MěÚ za gratulaci k mým šedesátým narozeninám.
Marta Janovská
Děkujeme všem sousedům a známým za projevenou soustrast při úmrtí mého manžela
a tatínka.
Jiřina Brožová a syn Radek s rodinou
(Redakce se omlouvá za opožděné zveřejnění a děkuje za pochopení).
Děkuji sociálním pracovnicím, panu starostovi a všem pracovníkům přeji pevné zdraví v roce
2004.
Heřmánková Marie, DPS Zruč
Nejstarším občanem je pan Antonín Pitrun (92 let).
Nejstarší občankou je Marie Makešová (92 let).
Prvním novým zručským občánkem roku 2004 je
Tomáš Turek.

PŘÍSPĚVKY
ČTENÁŘŮ
Ohlas na článek – Když už
zámek, tak s muflony.
Je mi záhadou, proč fořt Škornička přišel
s tak tuctovým nápadem, jako je oživení
zámeckého příkopu stádečkem muflonů.
Naše městečko je zvyklé na podstatně
silnější kalibr nesmyslů, které se rodí
v hlavách nejen Radilů, a proto přicházím
s protinávrhem.
Stádečko muflonů v zámeckém příkopu
nás jistě v pořizovací hodnotě přijde na
několik desítek tisíc korun českých, každoroční provozní náklady taktéž a mzda
pro opatrovatele stádečka nebude také jistě zanedbatelná. Když už město vyhazuje
nemalé prostředky nás daňových poplatníků za takové nesmysly jako jsou např.
rytířské zápasy na nádvoří zámku, nebo
ještě větší perla: „Kotelna na spalování
šťovíku“ (to se našim radním zvlášť povedlo), proč bychom pro pobavení našich
dětí nemohli pořídit stádečko nosorožců
bílých a chovat je novou, do dnešních dnů
nepublikovanou metodou našeho génia
Járy da Cimrmana: „Chov nosorožců bílých za polárním kruhem“. Tato metoda
má obrovskou výhodu, neboť nosorožci se
postupně odnaučují žrát. Náš génius tuto
metodu nedotáhl z časových důvodů do
úplného konce, protože vždy těsně před
ulehnutím nosorožců k zimnímu spánku
a těsně před korunovací jeho metody, která spočívala v odnaučení nosorožců žrát,
tito uhynuli hlady. Myšlenka je to správná,
leč nedotažená do konce. Věřím tomu, že
rada vedená vrchním Radilem i tuto drobnost odstraní, a tak malí rembrantíci z malířku mohou nacvičovat při vlastivědných
vycházkách i běh o život, až je nosorožci
poženou nosorožčím krokem. Jediné, co
nám jako občanům bude chybět, a to by
neměla rada vedená Radilem opomenout,
podat kolkovanou žádost na Ministerstvo
vnitra o přejmenování našeho městečka
na Kocourkov a nebo celou radu včetně
Radila přihlásit na pozorování do Bohnic.
Ale snad trochu vážně. Kéž by občané Zruče nad Sázavou měli v Novém roce 2004
pouze takové starosti, jako co že se bude
prohánět v zámeckém příkopu. A jestliže
byl rok 2003 rokem zámku, nechť je rok
2004 rokem Radilů. Dnes, kdy jsou obecní
rozpočty napnuté k prasknutí, záplatují se
o sto šest, čeká nás vstup do EU s dalším
utahováním opasků pro ty nejchudší, budeme všichni potřebovat radily a Radila
k tomu, abychom se ve zdraví dožili i Nového roku 2005.A pokud radní skutečně
nevědí, za co utratit obecní peníze, potom
vězte, že pouze výměna oken v zámku vás
přijde alespoň na desateronásobek toho,
na co by vás přišel roční provoz mufloního stádečka v příkopu zámeckého parku.
Závěrem bych chtěl věřit tomu, že to páni
Škornička a Radil nemysleli vážně a pokud
ano, návrhy řešení jsem již výše uvedl.
Vlastimil Pojmon
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Posilovna v hale – argumenty i fakta
Martin Hujer je muž sportovního vzezření i ducha. Léta cvičil volejbalisty. Ted
vládne městu. O sportování se zajímá, sportování podporuje, sportování pomáhá. Od doby ,co sedí na zámku, se zlepšil režim ve sportovní hale, u Družiny
vyrostly železné konstrukce basketbalových košů. Sportovnímu diváctvu se
představili volejbalisté české extraligy i mužstva z ciziny. Na papíře jsou plány
na bazén, kluziště atd., atd. Nejčerstvějším plodem starostova snažení je posilovna ve sportovní hale.
Chudičký lunapark zručské zábavy má tak novou atrakci.Tu i onde se však
ozývají varovné hlasy. Posilování prý naruší měkké dětské kostřičky, dojde k
zastavení růstu., posilovna se stane trvalým zdrojem úrazů. Není to nic nového
.V dějinách narazíme na řadu případů stejného „sejčkování“. Když Angličané
spatřili první Stephensonovu lokomotivu, strašili je, že obrovská „třicetikilometrová“ rychlost jim přivodí infarkt, pneumonii i mozkovou mrtvici. Když
František Křižík osvítil nové Národní divadlo, diváci tam nechtěli chodit, protože jim doktoři řekli, že elektřina způsobuje průjem.
Myslíme si, že můžeme klidně mávnout rukou nad varovně vztyčenými ukazováčky osamocených škarohlídů. Budme rádi, že vyznavači tělocviku mají
další svatostánek.

Rozhovor s panem Pavlem Sedlákem :
1. Jaké máte zkušenosti z provozováním posilovny?
Předně je nutné říci, že provozovatelem nové posilovny je město Zruč nad Sáz.
v rámci rozšíření možností využití sportovní haly pod vedením jejího správce
pana A. Dolejšího, který koordinuje veškeré dění tohoto sportoviště ,a kterého
pokládám za velmi erudovaného odborníka v oblasti sportu.
Já, po dohodě s vedením města, se snažím být nápomocen při rozběhu provozování posilovny a odbornou radou případně usměrnit cvičence ,kteří začínají.
Je samozřejmé, že při tom využívám nejenom svých zkušeností z dlouholeté
trenérské činnosti, ale i z provozování posilovny, kterou jsem před lety vedl
na Hotelu Sázavan, i když dnes je už názor na tento druh cvičení v myšlení
lidí o kus dál.
2. Co poradit začátečníkům?
Nejprve si musíme stanovit, co chceme cvičením dosáhnout. Zda pouze zpevnit postavu a odstranit přebytečné zásoby podkožního tuku na nesprávných
místech formou kondičního posilování, nebo zda se cíleně chceme věnovat
rozvoji jednotlivých svalových partií prostřednictvím klasické kulturistiky.
Hlavní začátečnickou chybou je si myslet, že za pár cvičení budeme vypadat
jako mistr světa (Stalone, Schwarzeneger). Proto je nezbytné se buď poradit se
zkušeným instruktorem nebo již z déle cvičícím o metodice správného provádění jednotlivých cviků a zjistit zásady, kterých je třeba se držet.
Zásadou je vždy: řádné rozcvičení, stanovení co v tréninkové jednotce chci
posilovat, závěrečné důsledné protažení(strečink).
3. Které sporty vyžadují posilovnu?
V moderní sportovní přípravě se bez rozvoje síly nedá prakticky v žádném
druhu sportu docílit dalšího zvyšování výkonnosti. Je samozřejmé, že jednotlivé fáze přípravy mají rozdílné objemy a zaměření posilování. Stejně tak
můžeme hovořit o specifikách jednotlivých sportů.
4. Jak vidíte budoucnost posilovny?
Musíme si uvědomit, že naši zručskou posilovnu chápeme jako rozšíření sportovní nabídky městské haly pro zájemce o soustředění s oblasti výkonnostního
a vrcholového sportu, kteří přímo posilovnu vyžadují, což znamená, zejména
v budoucnu, nemalý ekonomický přínos.
Zároveň však otevření posilovny vytváří další možnost sportovního vyžití
nejenom mládeže, ale i všech občanů Zruče.
5. Jak jste spokojen s vybavením?
Vybavení posilovny je koncipováno na výše uvedené cíle a zaměření sportovní
haly. Zařízení je na nejmodernější dostupné úrovni a o generaci dál oproti posilovacím strojům, než byla vybavena již zmíněná posilovna. Například rozcvičovací sekce umožňuje nejenom řádné rozcvičení, ale i případné rehabilitační
cvičení při rekonvalescenci pohybového aparátu, a tak bychom mohli hovořit
i o dalším vybavení.
Děkuji za rozhovor.

Posilovna - pár údajů

- místo - Městská sportovní hala, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou 285 22,
tel: 327532853
- vedoucí: Antonín Dolejší
- vybavení: 14 posilovacích strojů různého účelu
- účel: kondiční a rekondiční cvičení, posilování, odborné poradenství při
cvičení, sestavování tréninkových plánů dle požadavku

Provozní doba a ceník:
Po - Pá: 16.00 – 21.00
So a Ne dle objednávek

Ceník

Posilovna - Městská sportovní hala Zruč nad Sázavou
Provozovatel : Město Zruč nad Sázavou, IČO:..00236667
varianta I. - 1hod
varianta II. - 2hod
Jednotlivé vstupné:
dospělí
35,- Kč
50,- Kč
mládež (15-18 let) a studenti (předloží index)
25,- Kč
40,- Kč
Předplacené vstupné:
10x cvičení:
dospělí
300,- Kč
450,- Kč
mládež (15-18 let) a studenti (předloží index)
200,- Kč
350,- Kč
20x cvičení:
dospělí
500,- Kč
800,- Kč
mládež (15-18 let) a studenti (předloží index)
300,- Kč
600,- Kč
-Sportovní kluby při tréninkovém soustředění vstupné na základě smluvní
ceny po dohodě se správcem haly !!!!
- Skupiny na základě předem nahlášené akce(pronájem celé posilovny)
300,-Kč (1hod)/450,- Kč (2hod)
Schváleno usnesením Rady města Zruč nad Sázavou č. 538/2003, ze dne
17.12.2003
Mgr. Martin HUJER
starosta města

Návštěvnické devatenáctero

Co se musí :
- vstupovat pouze v čistém a nezapáchajícím oděvu a obuvi
- používat jako podložku vlastní čistý ručník
- dbát při cvičení na vlastní bezpečnost i okolních cvičenců
- neprodleně hlásit poruchu na zařízení nebo škody cvičiteli
- řídit se pokyny cvičitele
- chovat se přiměřeně prováděné činnosti
- dodržovat ostatní ustanovení provozního řádu sportovní haly
- cvičební náčiní po skončení cviku ukládat na vymezené místo – stojany
- při cvičení s činkou, tuto odkládat na gumové podložky
- udržovat pořádek
Co se nesmí :
- vstupovat do prostoru bez zaplaceného vstupného nebo bez doprovodu
odborného cvičitele
- vnášet alkoholické nápoje
- odhazovat nebo prudce pouštět činky
- rušit ve cvičení ostatní cvičence
- vodit do prostoru malé děti
- vodit do prostoru domácí zvířata
- po převlečení a přezutí se pohybovat v ostatních prostorách sportovní haly
- v posilovně je přísný zákaz kouření !!!!!!!!!
- jakékoli nehygienické a neetické chování
Pavel Sedlák a Vladimír Radil
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SPORT
Zručská házená – ohlédnutí za rokem 2003

Horní řada zleva: Dolejší, Dejda, Pokorný, Kaisner, Řimnáč, Střítežský, Olt.
Dolní řada zleva: Böhm, Pavelka, Olt, Plaščák, Vrzáček

Muži
Po čtyřleté odmlce se mohla v sezónně 2002-2003 do Zruče vrátit
opět druholigová házená. Tento návrat byl do značné míry podmíněn
vybudováním důstojného sportovního stánku. Bez něj by totiž muži
museli své druholigové zápasy odehrát na jiném krytém hřišti, tedy
v jiném městě, což samozřejmě značně ubírá na zájmu o házenou ze
strany diváků (vzpomeňme na fotbalovou Slavii, či Blšany) a potažmo
pak snižuje motivaci samotných hráčů. Proto bylo nanejvýše potěšující, že to byli právě zručští házenkáři, kteří se mohli jako první v nové
městské hale představit ve třetí nejvyšší soutěži v České republice, a
to rovnou před vyprodaným hledištěm. Těšilo to o to více, že to bylo
v roce, kdy zručská házená oslavila 60. let činnosti.
Zatímco první ročník po postupu bylo, tak jako u většiny nováčků,
hlavním úkolem udržení ve vyšší soutěži, pro sezónu 2003-2004 jsme
si mohli vytyčit již cíl vyšší. Tímto cílem je obhájení loňské páté příčky.
O tom, jak se nám to daří napovídá průběžná tabulka po podzimní
části (celkem 12 týmů).
1. Dvůr Králové

8

0

3

281 : 229

16

2. Bělá pod Bezdězem

8

0

3

292 : 271

16

3. Železný Brod

6

2

3

291 : 271

14

4. Zruč nad Sázavou

7

0

4

269 : 265

14

Hráčský kádr se v roce 2003 z nejrůznějších důvodů částečně obměnil. To se především negativně projevuje na sehranosti družstva.
Z pracovních, zdravotních, či jiných důvodů ukončili nebo přerušili
činnost Marek Mičkal, David Březina a Michal Havránek. Před nimi
pak ještě Vladan Příhoda a Honza Řimnáč. Rovněž jsme nemohli počítat s Michalem Kůrkou z Kutné Hory, kterému skončilo hostování.
Jirka Dolejší mohl reprezentovat náš celek coby hráč jen v omezené
míře. Na druhou stranu však úspěšně zastupuje zručskou házenou v
roli prvoligového rozhodčího. Pokud hovoříme o první lize, tak nelze
na tomto místě nevzpomenout jméno Petra Švarce, který kromě toho,
že je již dlouhá léta jedním ze základních pilířů zručské házené, tak i
výraznou měrou pomohl v roce 2003 prvoligovému Jičínu k průběžnému umístění na samém hrotu druhé nejvyšší soutěže.
Vraťme se však domů. Základní kádr „zručáků“ často již několik let
bydlících v Praze, či okolí bylo potřeba rozšířit o další hráče. Doplnění
týmu proběhlo v několika rovinách. První rozhlédnutí po posilách samozřejmě vedlo do vlastních „rezerv“. V několika zápasech tak dostali
příležitost dorostenci Pavel Plaščák a Honza Kuchyňka. Dále jsme
kontaktovali kluby z nejbližšího okolí. Z Kolína nám pomohli Michal
Pokorný, David Kaisner a Standa Olt, z Chodova Petr Pavelka a Lubor
Dvořák a z Ledče nás do posledního zápasu podzimní části doplnili
dorostenci Jirka Zahradník a Zbyněk Jeřábek. V průběhu sezóny jsme
pak obdrželi nabídku výpomoci od našeho dlouholetého spoluhráče

Fandy Laštovičky z Havlíčkova Brodu, a i když jsme ji zatím nevyužili,
lze již samotnou nabídku považovat za cennou podporu družstva. Pro
jarní část očekáváme, že se do družstva vrátí někteří dlouhodobí marodi, a dojde tak k dalšímu posílení týmu.
Pevně věříme, že se nám podaří dosáhnout v sezóně 2003-2004
vytčeného cíle, a že své příznivce především v domácích zápasech
nezklame. V dalších vydáních Zručských novin vás chceme informovat o výsledcích mládežnických družstev a o dalším dění v oddílu
házené.
Sponzoři
Výsledky každého sportovního týmu jsou z velké části závislé na
jeho finančních možnostech. Pokud hovoříme o financích tak se vždy
jedná o příjmy na jedné straně a výdaje na straně druhé. Nezanedbatelnou část příjmů všech neziskových organizací jsou sponzorské dary.
Oddíl házené má to štěstí, že ve Zruči a širokém okolí spolupracuje
zřejmě s největší skupinu „sponzorů“. Těmito jsou naši fanoušci.
Sponzorství se odehrává hned ve dvou rovinách. Tou první je finanční
příspěvek placený prostřednictvím vstupného. Z těchto peněz můžeme hradit náklady na pronájem haly a rozhodčí a dále se snažíme
divákům zatraktivnit hru tím, že doplňujeme tým o posily z jiných
celků. Druhou neméně důležitou podporou je „šum“ z hlediště, který
domácí zápasy provází. Pro hráče je velice příjemné vystoupit před
nabitým stánkem a zároveň to každého z nich nutí k maximálnímu
nasazení, i když se to tak někdy na první pohled nemusí jevit. O tom,
že si těchto sponzorů velice vážíme, svědčí i naše výkony před jejich
zraky, kdy jsme na domácí palubovce na podzim neztratili ani jeden
bod. Doufáme, že je to dostatečná satisfakce za vynaložené peníze a
hlasivky.
Další a pro nás neméně důležitou skupinou sponzorů jsou firmy a
podnikatelé. Určitě je potěšující, že se i v době tržního hospodářství
najdou lidé, kteří jsou ochotni se o část svých hmotných statků rozdělit bez očekávání stoprocentní návratnosti. I když se daří nacházet
dílčí sponzory, oddílu chybí partner s vyhlídkou dlouhodobější spolupráce. Přitom určitě máme co nabídnout. Více než stočlenná základna
reprezentuje nejen město, ale dá se říci i celý region na nejrůznějších
akcích často celostátního významu. Domácí zápasy druholigových
mužů navštívilo v roce 2003 několik tisícovek diváků. Oddíl má k dispozici vlastní hřiště se známým bufetem UKrokodýla, pořádá nebo se
podílí na organizaci nejrůznějších sportovních a společenských akcí.
Věříme proto, že se nám v brzké době podaří nalézt partnera, který
spojí na delší dobu své jméno s úspěšným sportovním klubem s více
než šedesátiletou tradicí.
Závěrem dovolte, abychom všem, kteří nás v roce 2003 jakýmkoliv
způsobem podpořili, srdečně poděkovali a popřáli jim mnoho osobní
pohody do nového roku 2004.
Za hráče a funkcionáře oddílu házené kapitán družstva
Pavel Vrzáček

Program extraligy volejbalu 5.2.2004
Utkání Chance Odolena Voda – VK Danzas Ostrava
SOUBOJ NEJLEPŠÍHO CELKU ČECH A MORAVY
Uvidíte nejvyššího a nejstaršího hráče soutěže
Představí se jediný americký hráč české extraligy
Vystoupí zručská hudební skupina Rošťandy pod vedením pana
Františka Hromadníka
Dovednostní soutěž diváků o ceny
Komentátorem utkání bude pan Josef Vrzáček
V jednání je Česká televize – záznam v pořadu Time Out (pondělí 9.2. v 19.15 na ČT 2)
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VÁNOČNÍ TURNAJ 2003
V sobotu 13. 12. 2003 pořádal oddíl volejbalu 2. ročník Vánočního
turnaje mladších žákyň. Pozvánku na tuto akci přijala družstva: Benešov, Pelhřimov, Kolín, Jihlava, Brno, Polička, Hlinovka, Mladá Boleslav
aj. Celkem bylo postaveno 15 družstev, z toho 2 zručská – A a B.
Družstvo A hrálo ve složení:
Smečařky:
Lucie Tvrdíková (kapitánka družstva)
Kristýna Vaněčková
Blokařky:
Lucie Blehová
Kamila Dubinová
Nahravačky:
Tereza Grafnetterová
Adéla Černohlávková
Družstvo B:
Petra Pištěková, Petra Králová, Petra Narovcová, Petra Žáková,
Dominika Šimková, Nikola Bahníková, Kristýna Jelínková. Zuzana
Pavlišová
Jelikož pozvání přijala i družstva, která s námi standardně krajský
přebor nehrají, začal jsem se přeci jenom trochu obávat o konečný výsledek. Nebudu se tajit tím, že jsem děvčatům oprávněně věřil (viz. dvě
2.místa v posledních kolech Poháru krajů, 1.místo v turnaji v Příbrami) a chtěl se na tomto domácím turnaji umístit v nejlepší trojici. Ale
míč je kulatý a neznámých družstev bylo dost. Respekt nám naháněla
především družstva z Brna a Poličky.
Utkání v průběhu dne napověděla, že by to až tak hrozné být nemuselo.
Družstvo Zruče B bylo ze začátku lehce zmatené, ale po pár setech
se za přispění organizace hry Petrou Píštěkovou srovnalo a začalo
podávat na svoji úroveň velice uspokojivý výkon.
Družstvu A se až na zaváhání s Hlinovkou dařilo a ke konci odpoledne se tak ze vzájemných utkání ve skupinách nakonec vytvořila
čtveřice nejlepších v podání: Benešov A, Polička, Hlinovka a Zruč A.
Našim finálovým soupeřem se nakonec stal Benešov A.
Zručské hráčky nastoupily na toto finále v lehce pozměněné sestavě (nevolnost nedovolila hrát K. Dubinové, kterou zastoupila P.
Pištěková). Díky rozličným postům těchto hráček se však musel přeorganizovat celý herní systém. Naštěstí se tomu děvčata stačila rychle
přizpůsobit a první set vyhrála 20 : 16. Druhý set se vyvíjel v duchu
setu prvního a za stavu 18 : 15 jsem se již začal radovat z vítězství. Jak
tomu ale v této kategorii občas bývá, začaly se za tohoto stavu dít věci.
Díky chvilkovému zaváhání se Benešovu podařilo bodově dotáhnout
a koncovka setu se stala jeho kořistí v poměru 22 : 20.
Na řadu tedy přišel neoblíbený tie-break. Zručská děvčata ho pojala
opravdu důsledně, a za stavu 5 : 0 tak přiměla soupeře k vybrání oddechového času. Další průběh byl již jednoznačný. Hráčky prakticky
vůbec nepustily Benešov ke hře a na závěr turnaje mu pod stromeček
nadělila finálový tie-break v poměru 10 : 0!
Všechny hráčky, nejen z družstva A, se začaly společně s přihlížejícími rodiči radovat a užívat si tak zaslouženého vítězství Vánočního
turnaje 2003.
Dík patří samozřejmě i starším děvčatům a chlapcům, kteří se podíleli na chodu turnaje a bez jejich pomoci by se tyto turnaje nedaly
realizovat.
Za zmínku určitě ještě stojí, že 29. prosince se hráčky účastnily turnaje v Pelhřimově. Družstvo Zruče B se umístilo na 4.místě, Zruč A
obhájila a potvrdila své kvality 1.místem.
Jan Rozkošný, trenér

SPORT VE ZRUČSKÉ HALE

Volejbalový klub uspořádal VELKOU CENU MĚSTA ZRUČE N.
S. MUŽŮ. Vítězem se stalo družstvo Dobeška Praha před Senožaty a
Dobříší.
V kvalitně obsazeném VÁNOČNÍM TURNAJI ŽÁKYŇ vyhrála
domácí Jiskra Zruč n.S., když ve finále porazila Benešov 2:1, na 3.
místě skončilo družstvo z Českých Budějovic.
S.K.C. Zruč n.S. uspořádal dva turnaje v sálové kopané minižáků
a mladších žáků, na kterých hrálo celkem 14 družstev. Oba turnaje
vyhrálo družstvo S. K. Malešov.
Vánoční turnaj ve florbale vyhrálo družtvo Křídel Sovětů Zruč n.
S. před Kutnou Horou, Sokolem Ledeč n. S. a Carona Team Zruč nad
Sázavou.
V turnaji sálové kopané dospělých vyhrálo opět družstvo Křídel
Sovětů Zruč n. S. před Ledčí n. S. a ÚTS Vršovice, atd.
V turnaji miniházené vyhrálo družstvo Ledče n. S. před Zručí n. S.,
Havlíčkovým Brodem a Zručí n. Sázavou B.
Antonín Dolejší, správce haly

NA I N T E R N ET Z A T I SÍC OV K U
Akce platí pouze pro osoby, podnikatele a firmy
s působností ve městě Zruč nad Sázavou a blízkém okolí.
Platí na objednávky uskutečněné do konce února 2004.
Dosud nemáte vlastní webové stránky?
Za jednorázový poplatek 1.000,-Kč zhotovím jednoduchou
webovou prezentaci Vaší firmy, umístím stránky na Internet,
provedu registraci do důležitých českých vyhledávačů a zápis do
katalogu na městském serveru. V ceně je zároveň zahrnuto roční
předplatné webhostingu s doménou Váš_název.zruc.info a emailová schránka Váš_název@zruc.info ve variantě KOMPLET.
Máte webové stránky a chybí Vám snadno zapamatovatelná
webová a emailová adresa ?
Vyberte si z několika variant v cenách již od 150,-Kč/rok.
Získáte webovou adresu pro Vaše stránky :

Váš_název.zruc.info

a emailovou adresu :

Váš_název@zruc.info.
Vše s minimálními požadavky na Vaší spoluúčast při realizaci.
Bližší informace na tel. 777 088 878 (nejlépe po 16.hod.).
web : www.marben.cz email : info@marben.cz

Přímý odkaz na nabídku: www.zruc.info

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT !!!

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Výuka německého jazyka - kvalifikovaně, kreativně. tel: 605
865 286, 327 534 295.
Vlasta Heřmánková, účetní poradenství, tel.: 327 534 168
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INZERCE VE ZRUČSKÝCH NOVINÁCH
Ceník inzerce ve Zručských novinách :
soukromá i komerční řádková inzerce
- obyčejný text ... 5,- Kč / slovo
- tučný text nebo rámeček ... příplatek 100%
plošná inzerce
- formát A4 ... 5.000,-Kč
- formát polovina A4 ... 2.500,-Kč
- formát čtvrtina A4 ... 1.250,-Kč
sleva při předplatném plošné inzerce:
(platí pro formát A4 a polovina A4)
- 3 - 5 opakování ... sleva 10%
- 6 - 9 opakování ... sleva 15%
-10 - 12 opakování ... sleva 20%
Zručské noviny vycházejí jednou měsíčně v rozsahu minimálně 6
stran a nákladu přes 2.100 výtisků. Pro občany města jsou distribuovány zdarma do poštovních schránek, několik desítek výtisků
je k dispozici volně u prodejců.
Kontakty … viz.tiráž na poslední straně.

Vtip měsíce na téma: „Na pracovním úřadě“

Máme zrestaurovanou kazatelnu

Kazatelnu pro farní kostel zhotovil v r. 1914 kutnohorský řezbář Jan
Novák na podnět děkana Peměkla, který ji z vlastních prostředků
financoval. Stála tehdy 900 Korun. Protože se jedná o mimořádně zdařilé a hodnotné, pseudobarokní dílo, bylo rozhodnuto tuto kazatelnu
vrátit do původního stavu. Na její dnešní podobě mají zásluhy umělecký truhlář pan Pleva z Ledče nad Sázavou a pan Strnka (zlacení)
s panem Skřekem (mramorování) z Brumova.
Restaurování kazatelny stálo bezmála 60 000,- Kč a uskutečnilo se
z darů farníků. Poděkování též patří firmě Jan Jelínek – Stavebnictví, která kazatelnu zavěsila na železných traverzách na její původní
místo a v celém presbytáři a předsíni kostela pokladla koberce. Deo
gratias!!!

Máme zrestaurovaný hlavní oltář farního kostela

Hlavní oltář zhotovil neznámý mistr po r. 1750. Stál v našem kostele
až do 70. let minulého století, kdy byl necitlivým způsobem odstraněn. Z původního oltáře se zachoval pouze obraz, obrazový
rám (deponovaný téměř 30
let v kostnici), sochy světců a
andělů, 4 deskové obrazy a beránek.Vše ostatní jsou repliky,
vyrobené podle zachovaných
fotografií.
Byla zhotovena
nová menza a obě střední nosná pole včetně celkové oltářní
konstrukce. Oltář byl nově
pozlacen a mramorován.
Restaurování provedla pražská firma Rena Centrum Roman Kopecký.
P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný CCC
farář ve Zruči nad Sázavou,, vikář vlašimský,
varhaník a hobojista

navštivte oficiální stránky
Zruče nad Sázavou
A nemohli byste mi ty peníze posílat rovnou do hospody u Nováků?
Autor : dvojice Novák – Skoupý

Jak nepříjít o peníze

(dokončení ze strany 4)

Každý rok provádějí zaměstnavatelé roční zúčtování záloh na
dani z příjmu za své zaměstnance. Vyrovnání se promítá ve
mzdách automaticky. Pokud však po část roku člověk není zaměstnaný, musí si toto roční zúčtování daní
udělat sám. Mnohdy vycházejí velmi vysoké částky k vrácení (záleží na výši příjmu a z něj sražených záloh), které ale bez žádosti
poplatníka nemohou být vráceny . Mnoho lidí o této možnosti
nevědí, a tak tímto způsobem přicházejí o peníze, které jim ale
právem náleží. Přihodila se vám podobná situace už v minulých
letech ? Nezoufejte! Zažádat o vrácení daní můžete až 3 roky
zpětně!
Vlasta Heřmánková

www.mest o-zruc.cz
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Hrnčířská 218
284 03 Kutná Hora
Tel.: 327 52 36 23, 327 52 36 24
Fax: 327 52 36 25

Příjem inzerce, vzkazů a příspěvků do novin - Jiřina Janatová - telefon 327 531 194. Nevyžádané příspěvky nevracíme.
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