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Ročník XVIII ... měsíčník vydává Město Zruč nad Sázavou

Přání předškolákům
Únor je měsíc zápisů do prvních ročníků základních škol.

1. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

Zní to až neuvěřitelně, ale bude tomu téměř padesát let, kdy jsem
šla k zápisu do 1. třídy. Dodnes si vzpomínám na přívětivou tvář paní
učitelky a dokonce i na to, že se jmenovala Antonie Navrátilová a že
jsem se nemohla dočkat nástupu do školy. Je zajímavé, že jména dalších učitelů se mi již hodně pletou, mnohá mi vypadla zcela, a stejně
tak mi neutkvěly v paměti školní zápisy mých dětí. Co je zarážející,
nevzpomínají si na ně dokonce ani ony samy.
Proč to ale všechno zmiňuji?
Zcela nechtěně jsem se stala nedávno svědkem rozhovoru několika
maminek předškoláků, které se právě vracely z nějaké „předzápisové“
schůzky. Rozebíraly to, co všechno děti k zápisu musí… A bylo zjevně vidět, že jedna vedle druhé, pochybují o školní vyspělosti a umu
svých dětí a jsem stoprocentně přesvědčena, že po příchodu domů
řádně vyděsily své děti. Z rozhovoru jsem vyrozuměla i to, že jedno
z dětí je již téměř sedmileté a maminka se obávala, co bude, když její
potomek nesplní jakýsi „bodový výčet“ požadovaných znalostí.
Bylo mi těch maminek v tu chvíli hodně líto, a jejich dětí ještě víc.
V době, kdy vyjdou Zručské noviny, budou již zápisy hotové a věřím, že se malým předškoláčkům povedlo překonat zbytečně vyvolané obavy a u zápisu nezklamaly ani maminky, ani nové paní učitelky.
Proč taky, vždyť přece na každém dítěti se musí projevit to, že má za
sebou „povinnou“ předškolní třídu, kde by už mělo být na vstup do
školy a určitý režim připravováno. Dříve toto nebývalo a paní učitelka v 1. třídě musela zvládnout všechno. A ta moje stíhala skutečně,
kromě toho všeho, být ještě i mámou a velkou kamarádkou, která nás
naučila ještě mnohem víc, než co jí určovaly školní osnovy. Naučila
nás samostatnosti, spoustě pomocných „zapamatovátek“ a taky slušnému chování, k němuž tenkrát patřívalo i zdravení. Proto bych přála
všem zručským předškoláčkům, aby měli štěstí a našli také takovou
„nezapomenutelnou“ paní učitelku, která svým umem a taky trochu
i mateřským srdíčkem dokáže z každého dostat to, co v něm je a pochválí každý, byť i malý pokrok v učení.
Je možná na zamyšlenou, pokud se zápis v některých rodinách, spíše než významnou událostí v životě dítěte, stal noční můrou a věřím,
že to snad ani neměl být cíl oné „informativní“ schůzky, natož pak
vlastního zápisu. A čím víc o tom tak přemýšlím, možná dříve bývalo
lepší, přečíst si vývěsku před zápisem o nutnosti vzít s sebou dítě,
jeho rodný list a svoji občanku. Děti i maminky tak byly do poslední chvíle v pohodě a dítě bezprostředně předvedlo jen to, co právě
umělo a paní učitelce to bez přetvářky a momentálního nabiflování
napovědělo, co asi může očekávat. A navíc Zruč není tak velké město,
rodiny a děti nejsou neznámé, což je možná také jeden z malých klíčů.
K dispozici u zápisu by navíc mohly být i celoroční práce ze školky
a u vlastního zápisu se spíše omezit na dotaz, co děti zajímá a baví.
Jsem přesvědčena o tom, že zde by děti rozvinuly vlastní fantazii
a ukázaly, jak se umí projevit, čímž by možná udivily nejvíc. Tím
pádem by zápis mohl být nejen důstojnou tečkou za jednou malou
životní etapou, ale zároveň příjemným očekáváním něčeho nového,
neznámého.

Foto: Učitelé Kateřina Chaloupková a Lukáš Patera hrající v předsálí u
tomboly před začátkem plesu v hotelu Baťov

Foto: Uvitání a zahájení plesu

Letos byl položen základ k nové tradici – tradici městských plesů. A
co se ohlasů týká, je tento základ opravdu festovní, protože ať už se plesu zúčastnili podnikatelé nebo řadoví občané, všichni hodnotí akci jako
vydařenou. I když samozřejmě na vavřínech se spát nedá a vždycky se
najde nějaká drobnost, kterou je třeba vylepšit, protože jak říká už stará
moudrost: chybami se člověk učí.
Tento první ples, byl vlastně zkouškou, a tak se nelze divit, že obrovský zájem o místenky pořadatele trochu zaskočil. Možná je to i poučením pro ty, co zaváhali a pak již vstupenky nemohli sehnat. Bohužel
kapacita sálů je taková, jaká je a nafouknout se nedá.
Každý kdo na plese byl, měl možnost se formou malé ankety vyjádřit
a zhodnotit akci.
Ne všichni však tuto možnost využili, přesto byly anketní lístky vyhodnoceny a pořadatelé zváží každou připomínku a každé přání. Je
jasné, že ne všechno půjde splnit, protože v některých případech polovina určitý bod hodnotila kladně, druhá tentýž záporně. Toto se týkalo
zejména obou hudeb. Nejvíce připomínek však bylo k obsluze. Zde je
třeba vzít v úvahu, že akce podobného rozsahu se ve Zruči nad Sázavou
nekoná každý den, ani týden, ba ani měsíc. Je to akce jednorázová a
tudíž ani personál není zcela připraven a nemůže tušit, co přinese.
Já jsem v Hotelu Baťov uspořádala za léta spoustu akcí a musím se
obsluhy zastat v tom, že se rozhodně snažili. Možná si z toho, co se
nepovedlo, vezmou na příští ročník poučení a společnými silami zmizí
fronty a služby se ještě vylepší.
Pár hlasů se vyjádřilo speciálně k moderátorce. Padly i návrhy, že by
byl lepší šikovný „Zručák“. I o této možnosti se může do budoucna uvažovat.
Všeobecně kladné hodnocení měly všechny taneční výstupy. Ať už
to byla Taneční škola manželů Novákových z Kutné Hory, včetně jich
samotných, tak i vystoupení tanečního oboru zručské ZUŠ.
Velmi milé bylo hudební přivítání hned v úvodu – u vchodu do sálu, i
slavnostní fanfára.
Rozporuplné bylo vystoupení tanečnice s hadem. Pokud jsem zachytila hlasy, jedněm se líbila a ocenili ji výrazným potleskem, druzí byli
znechuceni. Můj osobní názor je ten, že to bylo něco nového, na Zruč
neobvyklého a tudíž je na každém, aby se s tím vyrovnal po svém. Nápad jako takový, to nebyl špatný, překvapení to rozhodně bylo, snaha o
pobavení také. Ovšem, jestli se místní „orientální tanečnice“ a příznivci
tohoto žánru těšili na inzerovanou ukázku orientálního tance, byli asi
dost zklamaní. Mohu-li opět vyjádřit svůj názor, asi by se mi takový
tanec, navíc v nějakém profesionálním provedení, na reprezentačním
plese líbil mnohem víc a o krásu ženského těla a jeho ladného pohybu
by nikdo nebyl ochuzen. Ale jak říkám, je to věc názoru každého z nás
a názory se mohou lišit.
Tombola byla bohatá a vskutku rozmanitá, a to díky mnoha sponzorům. Je potěšitelné, že se zapojila většina místních firem a podnikatelů,
protože tak by to mělo být. Vždyť všichni žijeme spolu, v jednom městě.
A všichni bychom se měli setkávat nejen pracovně, ale měli bychom se
i bavit. A zábava je vždycky nejlepší ta, na které se sami podílíme nebo
kterou si sami pro sebe připravíme.
A tak poděkování patří úplně všem - obětavým organizátorům, sponzorům, hostům, atd. Nezbývá než si přát, abychom se všichni ve zdraví
sešli na dalším ročníku.
Jiřina Janatová, foto Lenka Říhová

Nejsem pedagog, a ani těmto nechci „fušovat“ do řemesla, ale jednu
skromnou radu bych si, jako matka dávno odrostlých dětí a několikanásobná babička dovolila dát mladým maminkám.
Maminky, hodně si važte toho, když jsou vaše děti zdravé, věnujte
se jim dle svého nejlepšího svědomí a ani trochu se nenechte vyvézt
z míry, jestli stejně staré sousedovo dítě ví, kdy, kde, jak a možná
i proč se narodilo a nedělá mu potíže vyjmenovat příbuzenstvo do
několika pokolení, napočítat do sta, atd. Vašemu dítěti se základního
vzdělání dostat musí, zvláště dnes, kdy každá škola bojuje o každého
jedince. Může se však stát, že vás potká tzv. „odklad“. To není žádná
ostuda. Uvědomte si, že dneska se vás také nikdo neptá, jestli jste
začali chodit v sedmi měsících nebo až v roce a půl. Stejně jako každý z nás dospělých je jiný, stejně tak je jiné každé dítě. A pokud jste
dítěti skutečně péči dali a je v psychické pohodě, všechno zvládne, i
když někdy třeba pomaleji a možná dokonce až ve škole v Okružní
ulici. Ani to není důvod k hroucení, věřte mi. Člověk se učí celý život
a spoustu věcí pochopí až ve starším věku a v některých případech
se třeba i zastydí za to, co si nechal zbytečně uniknout. Je však třeba
mít na paměti, že se mohou stát mnohem horší věci, z nichž některé
nejdou už nikdy zvrátit. Proto hned první nejistotou před zápisem,
nenervujte sebe a už vůbec ne děti, nestojí to za nervy. Těch si ještě
užijete dost i tak. Nechci nijak podceňovat školní vzdělání, ale vlastní
zkušenost mi napovídá, že tou největší školou je totiž stejně až život
sám a v něm mohou propadnout zrovna ti, co „zaperlili“ u zápisu, ba
dokonce i ti, kteří dosáhli vysokého vzdělání.
Jiřina Janatová
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Rada města na
31. zasedání, konaném
dne 21. 01. 2008 ...

• schvaluje uzavření darovací
smlouvy s firmou TREND Jiří
Maryška, sídlem nám. MUDr.
Svobody 60, Zruč nad Sázavou
ve výši 8.175, - Kč na uspořádání
kulturní akce ve Zruči nad Sázavou a darovací smlouvy s firmou
WIFCOM Marta Krmelová,
257 86 Miličín 322 na věcný dar
v hodnotě 20. 000, - Kč, který
bude použit do tomboly Prvního
reprezentačního plesu města
Zruč nad Sázavou a pověřuje
starostu popisem smluv
• schvaluje žádost Křesťanské
společnosti Nový Život o
výpůjčku tělocvičny ve školní
družině za účelem uspořádání
zábavného soutěžního odpoledne
pro děti od 4 do 14 let dne 2. 2.
2008 od 13 do 17 hodin. RMě
schvaluje bezplatné vyhlášení
akce v městském rozhlase, výlep
plakátů včetně plotu ŠD a okopírování cca 50 ks diplomů dle
dodaného vzoru. Žadatele bude
informovat KS.
• schvaluje výpůjčku Zrcadlového
sálu na Zručském zámku Místní
organizaci KSČM Zruč nad Sázvou za účelem konání členských
schůzí ve dnech 19. 2. 2008, 20. 5.
2008, 25. 11. 2008. Žadatele bude
informovat KS.
• schvaluje povolení veřejné hudební produkce na soukromém
pozemku u restaurace Pallasit
dne 14. 6. 2008. Žadatele bude
informovat KS.
• schvaluje bezplatné přistavení
kontejneru
pro
likvidaci
následků požáru, ke kterému
došlo v lokalitě Na Ctiborkách,
č. parcely 978. Termín přistavení
kontejnerů si žadatel domluví s
TS. Žadatele budou informovat
TS.
• souhlasí s tím, aby likvidační
komise jmenovaná pro I. ZŠ
Zruč nad Sázavou ve složení za
zřizovatele Jan Jelínek a Jiřina
Janatová pracovala i nadále v
tomto složení
• projednala žádost TS a schválila
nákup staršího traktoru ZETOR
10145 od firmy AGROBAZAR
Lípa a prodej traktoru Z 6718 do
téhož agrobazaru na protiúčet
• na základě vyhodnocení poptávky na zajištění zadavatelské
činnosti na akci „Zručský zámek
ožívá – II. etapa“ schvaluje, jako
nejvýhodnější pro město, nabídku firmy Stavební poradna, spol.
s. r. o., společnost pro inženýrské
a cenové poradenství, Průběžná
48, 370 04 České Budějovice, na
druhém místě nabídku firmy M K
konsult, autorizovaná inženýrská
kancelář, Nezvalova 1721, 256
01 Benešov a na třetím místě
nabídku Evropské projektové
kanceláře, s. r. o. , Kutnohorská
17, Kolín. Oznámení uchazečům
zašle KS. RMě pověřuje starostu
podpisem mandátní smlouvy s
firmou na prvním místě, za podmínek uvedených v poptávce
města.
• schvaluje uzavření smlouvy o
převzetí a odstranění odpadu na
zařízení (skládce odpadu) zhotovitele č. S070100015 s firmou
PERGO a. s., ul. 28. října 342, 285
04 Uhlířské Janovice a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
• schvaluje uzavření partnerských
smluv s mikroregionem „Posázavský kruh“, Zámek 1, 285 22 Zruč
nad Sázavou, s hotelem Centrin s.
r. o. , nám. Míru 597, 285 22 Zruč
nad Sázavou, s firmou Sázavan
Strojírny s. r. o., Okružní 600, 285
22 Zruč nad Sázavou, s Klubem
panenek ČR, Slezská 79, 130 00
Praha 3, s městem Vlašim, Jana
Masaryka 302, 258 01 Vlašim,
s mateřským centrem Setkání,
Dvouletky 706, 285 22 Zruč nad
Sázavou a pověřuje starostu podpisem partnerských smluv
• schvaluje uzavření smluv se
společností ČEZ Distribuce, a.
s. , se sídlem Děčín 4, Teplická
874/8 o smlouvách budoucích
o uzavření věcného břemene na

akci Zruč n. S. , ul. Nová, kabelové vedení 1kV a demontáž
stávajícího venkovního vedení
3x400/230V a na akci Zruč n. S.
, Nad Ovčínem, kabelové vedení
22 kV a pověřuje starostu podpisem smluv.

------------------------------------

• schvaluje 8. úpravu rozpočtu
města na rok 2007, a to zvýšením
příjmů o 2.488,78 tis. Kč, výdajů
o 6.346,78 tis. Kč a financování
o 3.858 tis. Kč a dále úpravu na
straně příjmů přesunem mezi
položkami a výdajů přesunem
mezi položkami

Zastupitelstvo města na
10. zasedání, konaném
dne 21. 01. 2008 ...

• schvaluje 1. úpravu rozpočtu
města na rok 2008, a to zvýšením
financování o 3.500 tis. Kč a
výdajů o 3.500 tis. Kč

• schvaluje podat žádost o projekt
„Zručský zámek ožívá – II. etapa“ do Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti
Střední Čechy ve výzvě č. 5 do
prioritní osy 2. Cestovní ruch do
oblasti podpory 2. 2. Veřejná infrastruktura a služby cestovního
ruchu. ZMě Zruč nad Sázavou
se zavazuje, že profinancuje projekt „Zručský zámek ožívá – II.
etapa“.

• schvaluje přípravu těchto akcí:
technické vybavení ZŠ, rekonstrukce náměstí MUDr. Svobody, cyklostezka podél Sázavy,
zámecký park, sportovní areál
za ZŠ, nákup autobusu, modernizace ZUŠ

• souhlasí s odstraněním domu
č. p. 7 na stavební parcele č. 39
v katastrálním území Zruč nad
Sázavou tak, aby mohla být realizována technicky i ekonomicky nejvýhodnější varianta rekonstrukce ulice 1. máje (silnice
II/336) v úseku podél starého
hřbitova a pověřuje starostu
města jednáním o podmínkách
odstranění objektu s investorem
akce – Středočeským krajem
• schvaluje na základě projednání
části generelu majetku města týkající se bytových domů záměr další
etapy privatizace městských bytů
v rozsahu 262 bytových jednotek:
čp. 1019 (2 b. j. / půldomek),
čp. 313 (1 b. j. / půldomek) ,
čp. 640 (47 b. j. / panelový dům),
čp. 642 (32 b. j. / panelový dům),
čp. 752/1 (60 b. j. / panelový dům),
čp. 755-8 (24 b. j. / činžovní dům),
čp. 782 (32 b. j. / panelový dům),
čp. 783 (32 b. j. / panelový dům),
čp. 784 (32 b. j. / panelový dům)
… celkem 262 b. j. Podmínkou
privatizace je prodej všech bytů
v domě. Zastupitelstvo ukládá
Radě města privatizační záměr
zveřejnit a vypsat výběrové řízení
/poptávku/ na odbornou firmu,
která vypracuje návrh zásad
další privatizace bytů a privatizaci zrealizuje. Nabídky budou
předloženy ZMě.
• schvaluje na základě projednání
části generelu majetku města
týkající se nebytových objektů:
a) zveřejnění záměru města na
prodej těchto objektů: (název
objektu) garáž v Pardidubu /
výměníková stanice Poštovní /
výměníková stanice Slunný Vrch.
b) předběžný záměr města na
prodej těchto objektů: (název
objektu - další údaje … nezbytné
podmínky
prodeje)
čp. 585 Ambulance ordinace+nebytové prostory …
zajistit náhradní prostory / čp.
602 Správa majetku - kanceláře,
dílny, garáž, sklady … zajistit
náhradní objekt / kulturní objekt
Dubina
• schvaluje na základě projednání
části generelu majetku města
týkající se nebytových objektů
zveřejnění výzvy k předložení
záměrů na využití Zručského
dvora
• ukládá zveřejnit na úřední desce
Městského úřadu Zruč nad Sázavou záměr města prodat pozemky určené pro výstavbu rodinných domů v lokalitách Nad
Ovčínem a Na Pohoří za těchto
podmínek: kupující vybuduje
inženýrské sítě v uvedené lokalitě
na své vlastní náklady / kupující
prodá 26 stavebních pozemků
v lokalitě Nad Ovčínem a 59
stavebních pozemků v lokalitě
Na Pohoří zájemcům o výstavbu
rodinných domů / souhlasí s tím,
že podrobné podmínky prodeje
budou stanoveny Radou města
při vypsání výběrového řízení a
nabídky budou předloženy ZMě
ke schválení
• schvaluje přijetí věcného daru
ve výši 70.461, - Kč od firmy
ASMO CZECH s. r. o. , se sídlem
Modrá 1080, Zruč nad Sázavou
a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy s výše uvedenou firmou

-----------------------------------Rada města na
32. zasedání, konaném
dne 24. 01. 2008 ...
• schvaluje vypsání výběrového
řízení na zprostředkování prodeje bytů v majetku města Zruč
nad Sázavou. Poptány budou
firmy: Reality Novotný, Mgr.
Jiří Novotný, nám. Republiky
68, 591 01 Žďár nad Sázavou /
Realitní kancelář ČM Vysočina
– Doucha Čeněk, Dolní 227,
580 01 Havlíčkův Brod / Realitní kancelář Plodík, Dolní 3 107,
580 01 Havlíčkův Brod / Realitní
kancelář Wagner Pavel, náměstí
Trčků z Lípy 22, 582 91 Světlá nad
Sázavou / Realitní kancelář Mgr.
Karel Mošna, Hluboká 48, 326 00
Plzeň / Finanční a realitní služby,
ing. Vladimír Slabý, Táborská
1812, 393 01 Pelhřimov.
-----------------------------------Rada města na
33. zasedání, konaném
dne 04. 02. 2008 ...
• schvaluje výpůjčku Obřadní síně
zámku poradenské a konzultační
společnosti M. C. Triton, spol. s.
r. o., Evropská 423/178, Praha 6
za účelem pořádání prezentace
pro malé a střední podnikatele
ze Zruče nad Sázavou a okolí
na téma „Jak získat a efektivně
využít prostředky z fondů Evropské unie“ dne 4. 3. 2008. Žadatele
bude informovat KS.
• souhlasí s prodejem vyznačených
částí p. p. č. 930/1 a 1817/2 vše v
k. ú. Nesměřice a ukládá zveřejnit
záměr města na prodej těchto
částí na úřední desce a následně
předložit na jednání ZMě
• projednala žádost o rozšíření
veřejného
osvětlení
v
Nesměřicích minimálně o jednu
lampu. Rozšíření VO je zahrnuto v rozpočtu na rok 2008.
Technické možnosti prověří pan
Miloslav Bareš. Žadatele budou
informovat TS.
• schvaluje MO ČSSD žádost o povolení pořádání lampiónového
průvodu dne 30. 4. 2008 od
pomníku padlých do sadu Míru
s následným pálením čarodějnic
a zajištění akce z hlediska
bezpečnosti silničního provozu
za spolupráce městské policie.
Žadatele bude informovat KS.
• na základě žádosti pana Romana Petruse a po prohlídce
prováděných prací schvaluje opravu sociálních zařízení pro dolní
vinárnu Pod Zámkem a náklady
na tuto opravu včetně zápočtu
s nájemným dle předloženého
propočtu a pověřuje starostu
podpisem dodatku nájemní smlouvy v tomto smyslu
• schvaluje výsledek hospodaření I.
ZŠ Zruč nad Sázavou za rok 2007
ve výši 99. 772, 38 Kč a převod
této částky do rezervního fondu
organizace. Ředitelku I. ZŠ bude
informovat KS.
• schvaluje dodatek č. 2 k pojistné
smlouvě č. 7720085251 ze dne
31. 3. 2006 s pojistitelem: Kooperativa pojišťovna, a. s. , Vienna
Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747 a pověřuje
starostu podpisem dodatku
• schvaluje
smlouvu
č.
651/358/2008 o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě

k zajištění dopravní obslužnosti
v roce 2008-2009, uzavřenou
s firmou CONNEX Východní
Čechy a. s., Na Ostrově 177, 537
01 Chrudim a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

• na základě poptávky na nákup
děličky těsta do školní jídelny
schvaluje, jako ekonomicky
nejvýhodnější pro město, nabídku firmy AGROREAL - zařízení
pro obchod a gastronomii,
Novoměstská 15, 591 01 Žďár
nad Sázavou, na druhém místě
nabídku firmy Gastrotechnik CZ
s. r. o., Louňovice pod Blaníkem,
na třetím místě nabídku firmy
KOVOSLUŽBA OTS, a. s.,
Tovačovského 2/92, 130 00 Praha
3, na čtvrtém místě nabídku firmy
ALIMEX, odborná gastronomická firma, Vrchlabská 40, 197 00
Praha 9 – Kbely a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou
umístěnou na prvním místě
• schvaluje uzavření smlouvy o
reklamě s firmou N&N spol. s. r.
o. , V Paloukách 826, Zruč nad
Sázavou na pronájem reklamní
plochy pro účely instalace reklamního poutače na prezenci
I. reprezentačního plesu města
Zruč nad Sázavou, konaného
dne 9. 2. 2008 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
• schvaluje uzavření Smlouvy o
dílo na energetický audit „Veřejné
osvětlení města Zruč nad Sázavou – I. Etapa“ se zhotovitelem
ing. Pavlem Judou, energetickým
auditorem, 592 32 Jámy 75 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
• schvaluje uzavření Smlouvy o
zajištění obědů pro pečovatelskou
službu s Mateřskou školou Na
Pohoří, Na Pohoří 574, Zruč nad
Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• ukládá splnit p. Dolákovi a ing.
Novákovi usnesení 10. zasedání
ZMě č. 4/2008 (zveřejnění
záměru na prodej nebytových
objektů: garáž v Pardidubu,
výměníková stanice Poštovní,
výměníková stanice Slunný Vrch
a bytových objektů: půl-domek
v ulici Revoluční čp. 1019, půldomek v ulici Pohleďská čp.
313 - bude zveřejněno až po
dokončení převodu a identifikaci
na KÚ zastavěných a přilehlých
pozemků)
• ukládá splnit p. Dolákovi a ing.
Novákovi usnesení 10. zasedání
ZMě č. 5/2008 (zveřejnění výzvy
k předložení záměrů na využití
Zručského dvora)
• ukládá splnit ing. Růžičkovi a ing.
Novákovi usnesení 10. zasedání
ZMě č. 6/2008 (zveřejnění
záměru na prodej pozemků,
určených pro výstavbu rodinných
domů v lokalitách Nad Ovčínem
a Na Pohoří)
• ukládá splnit Mgr. Hujerovi
usnesení 10. zasedání ZMě č.
7/2008 (darovací smlouva s firmou ASMO CZECH s. r. o.)
• ukládá splnit pí Jelínková usnesení 10. zasedání ZMě č.
8/2008 (8. úprava rozpočtu na
rok 2007)
• ukládá splnit pí Jelínkové usnesení 10. zasedání ZMě č.
9/2008 (1. úprava rozpočtu na
rok 2008)
• ukládá splnit Mgr. Hujerovi
a ing. Růžičkovi usnesení 10.
zasedání ZMě č. 10/2008. RMě
schvaluje vypsat výběrové řízení
na zpracování projektů pro
stavební povolení včetně výkazu
výměr na projekty: cyklostezka
podél Sázavy, rekonstrukce
náměstí MUDr. Svobody, sportovní areál za ZŠ. RMě schvaluje poptat tyto projektanty:
Cyklostezka podél Sázavy … ing.
Miroslav Ondrák, Nádražní 437,
284 01 Kutná Hora / Chemoprag
Group s. r. o., Na Babě 1526/35,
160 00 Praha 6 / Architektonicko konstrukční Ateliér, Malé
náměstí čp. 7, 256 01 Benešov
/ Milota Kladno s. r. o. , Huťská
1557, 272 01 Kladno / PONTEX s. r. o., Bezová 1658, Praha
4-Braník / Inženýrský ateliér A.
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Z. V., Chorušická 11, Praha 8;
Rekonstrukce náměstí MUDr.
Svobody … ing. Miroslav Ondrák,
Nádražní 437, 284 01 Kutná Hora
/ Architektonicko konstrukční
Ateliér, Malé náměstí čp. 7, 256
01 Benešov / Chemoprag Group
s. r. o., Na Babě 1526/35, 160 00
Praha 6 / H-projekt, s. r. o., Navrátilova 676/1, 110 00 Praha
– Nové Město / ATING-Jaroslav
Bělohradský, Husovo nám. 63,
584 01 Ledeč n. S. / Milota Kladno
s. r. o., Huťská 1557, 272 01 Kladno / ing. arch. Jarmila Cetkovská,
Fučíkova 425, 284 01 Kutná Hora;
Sportovní areál za ZŠ … H-projekt, s. r. o., Navrátilova 676/1,

110 00 Praha –Nové Město /
Architektonicko
konstrukční
Ateliér, Malé náměstí čp. 7, 256
01 Benešov / J. I. H., Na Vrších
7, 100 00 Praha 10 / ATING - Jaroslav Bělohradský, Husovo nám.
63, 584 01 Ledeč n. S. / ing. arch.
Jarmila Cetkovská, Fučíkova 425,
284 01 Kutná Hora
• schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou ASMO CZECH, s.
r. o., sídlem Modrá 1080, 285 22
Zruč nad Sázavou na věcné dary
v hodnotě 8. 160, - Kč, které budou použity do tomboly Prvního
reprezentačního plesu Města
Zruč nad Sázavou a pověřuje
starostu popisem smlouvy

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ ZÁMĚRŮ
NA VYUŽITÍ ZRUČSKÉHO DVORA
architektonicky velmi zajímavý komplex,
atraktivní poloha, velký rozvojový potenciál
Město Zruč nad Sázavou v souladu se zákonem o obcích, v úplném
znění, na základě usnesení Rady města č.050/08, zveřejňuje výzvu na
předložení záměrů na využití Zručského dvora:

Základní údaje:
- umístění
• areál Zručského dvora [dále jen ZrDv] má velmi dobrou
strategickou polohu ve městě, rozkládá se mezi novou a starou částí
Zruče, u supermarketu Tesco a na severním okraji je lokalita, kde
budou zanedlouho vystavěny další rodinné domky
• na třech číslech parcelních [1252, 1253, 1255] o celkové výměře více
jak 16 tis.m2, dobrý přístup od dálnice D1 [cca 6 km od exitu 56]
- popis
• areál má charakter veřejného prostranství, přes den je volně
přístupný, dle původního záměru se předpokládala konečná úprava
na průchozí centrální městský prostor s funkcí městské tržnice, se
zónami služeb, občanskou vybaveností a zónami klidu s parkovou
úpravou
- majetkové vztahy
• celý areál je v majetku Města - mimo objet „G“ [v JZ rohu] a
„B“[domek v SV rohu]
• v areálu se nalézají 2 bytové domy „A“ a „F“ s 11 náj.byty /nelze
prodat - státní dotace/
• dále přes 3 tisíce m2 zaměřených nebytových prostor z čehož je
více jak 2 tisíce m2 dlouhodobě pronajato, 450 m2 zůstává volných
především v objektu „L“= lihovaru a „J“ = bývalém špýcharu, další
m2 užívá Město jako skladové prostory. Volné budovy jsou zatím
neopravené, bez vnitřních rozvodů a vyžadují opravy a stavební
zabezpečení - zejména opravy střech, dešťových svodů atd. Opravy
vnějšího pláště a dalších souvisejících nákladů schválené pronajímatelem jsou u pronajatých prostor započítávány s nájemným
- napojení na sítě
• ke každému objektu je vybudován nový přívod el.energie /rozvodná
skříň na objektu/ a rozvod pitné vody v blízkosti objektu /mimo
objekt „D“/
• mimo SZ roh je již dokončena i veřejná kanalizace v areálu
• možnost napojení na zemní plyn od ul.Okružní nebo 1.máje /
podrobnosti stav. úřad nebo STP

Historie:
• historicky byl Zručský dvůr dobře vymyšleným a technologicky
uzavřeným panským hospodářstvím s vlastním lihovarem, následně
nepředstavitelně zdevastovaným státními statky až k nerealizovanému záměru totální demolice a plánované výstavbě městského
zdravotnického střediska
• areál byl v tomto stavu včetně ekologické zátěže[podzemní nádrže
pohonných hmot, oleje, hnojiva apod. - nyní již odstraněno] předán
Městu v roce 1996 na základě zpracovaného rozvojového záměru
• dá říci, že se jedná o lokalitu typicky označovanou jako tzv. „brownfields“.

Další podmínky:
• původní i budoucí záměry musí respektovat a zachovat architektonické pojetí areálu, záměry Města, územní plán a také brát v úvahu
i umístění areálu na atraktivní spojnici tří částí města: staré Zruče,
nové Zruče a rozvojové lokality Na Pohoří
• areál má určitý stupeň památkové ochrany
• základní podmínkou je také provedení oprav a uvedení objektů do
řádného stavebně-technického stavu.

Město si vyhrazuje tuto výzvu v jakékoliv fázi zrušit, případně
vyhlásit výzvu novou -tyto skutečnosti budou zveřejněny na vývěskách
Města. Před dalšími majetkovými úkony musí ještě proběhnout zveřejnění konkrétního záměru dle zákona o obcích!
Nabídky můžete zasílat do data ukončení zveřejnění na Městský
úřad Zruč n.S. - kancelář starosty, Zámek čp.1, 285 22 Zruč nad Sázavou.
Bližší informace nebo možnost dohodnout si prohlídku na Správě
majetku města, tel.č.: 327 531 416 – p. Dolák, www.mesto-zruc.cz, na
úřední desce MěÚ.
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Úklidová firma
přijme pracovníky
na hlavní i vedlejší pracovní poměr
Místo výkonu práce je Zruč nad Sázavou

Bližší informace na tel. 321 725 049

Ztráty a nálezy
Nalezené věci odevzdávejte
v Kanceláři starosty
(u pí Vlkové).

Na webových stránkách města jsou ke stažení
Zručské noviny od ledna roku 2001.
www.mesto-zruc.cz

Kvalitní servis a náhradní
díly pro Vaše auto

Autoopravna
Zdeněk Louda
Průmyslová 1038, Zruč nad Sázavou
Otevřeno Po - Pá 8 - 17 hod., So 9 - 12 hod.

Na webových stránkách města
www.mesto-zruc
je zprovozněna rubrika
ZTRÁTY A NÁLEZY.

Mezinárodní společnost hledá pro rozšíření svého týmu
zprostředkovatele finančních půjček
z okresů Kutná Hora, Kolín, Nymburk

bližší info: 603 573 980

Na ztracené věci se můžete
také doptat v kanceláři starosty
u pí Vlkové.

N & N spol. s r.o.
V Paloukách 826
285 22 Zruč nad Sázavou

•

odtahová služba

•

příprava na STK + zajištění provedení STK

•

zajištění lakování

•

rovnání karoserie na rovnací stolici

•

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.

Slevy na zboží 10-25%
(pro stálé odběratele až 30%).

tel.: 327 514 271

mob.: 603 720 868, email: zdenek.louda@atlas.cz.
Více na http://autoservis-louda.wz.cz

VELKOOBCHOD S ELEKTROINSTALAČNÍM MATERIÁLEM
VÝROBCE ROZVÁDĚČŮ

NABÍZÍ ZAMĚSTNÁNÍ NA POZICI
OBCHODNĚ-TECHNICKÝ
ZÁSTUPCE
POŽADUJEME
▪▪ min. SŠ vzdělání elektrotechnického zaměření
▪▪ uživatelská znalost práce na
PC (Microsoft Word, Office,
internet)
▪▪ samostatnost, zodpovědnost,
komunikativnost, prezentační
dovednosti
▪▪ řidičské oprávnění sk.B
▪▪ zkušenosti z obchodní činnosti výhodou
▪▪ znalost AJ nebo NJ výhodou
NABÍZÍME
▪▪ kvalitní pracovní prostředí ve
společnosti s 15 letou tradicí
▪▪ práci v úzkém kolektivu
mladých lidí
▪▪ jistotu stálého platu
▪▪ referentské vozidlo a mobilní
telefon k dispozici
▪▪ další zaměstnanecké bonusy

ELEKTROMONTÉR
dílenské práce – montáže el.
rozváděčů NN, elektromontáže
silnoproudé nebo slaboproudé
POŽADUJEME
▪▪ SOU vzdělání elektrotechnického zaměření
▪▪ samostatnost, zodpovědnost,
spolehlivost
▪▪ řidičské oprávnění sk.B
▪▪ vyhláška č. 50/1978 Sb. § 6
NABÍZÍME
▪▪ kvalitní pracovní prostředí ve
společnosti s 15 letou tradicí
▪▪ práci v úzkém kolektivu
mladých lidí
▪▪ jistotu stálého platu
▪▪ další zaměstnanecké bonusy

Svůj životopis posílejte
elektronicky, faxem nebo poštou na uvedené kontakty.
E-mail: elektro@nanet.cz, telefon/fax: 327 534 136
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Aktuálně slovem i obrazem

Foto Lenka Říhová: Maminky ve školních lavicích při keramickém tvoření pro rodiče v
ZUŠ pod vedením maminky Ivy Klapkové (vpravo)

Foto Lenka Říhová: Kácení lípy na náměstí ve Staré Zruči

Foto Lenka Říhová:
Věžička z Hodkova
čeká na oplechování
na zahradě klempíře
Maxy

Foto Martin Hujer: Lávka přes Sázavu již se zábradlím

Foto Martin Hujer:
Úpravy zeleně kolem altánku v parku

Foto Lenka Říhová:
Budování krovů na lihovaru ve
Zručském dvoře
Foto Jiřina Janatová:
Odstraňování náletových dřevin (bříz)
z Kolovratské věže

Úřad
práce
informuje
Na konci prvého měsíce letošního roku evidoval Úřad
práce v Kutné Hoře celkem
2.652 osob (o 877 méně než
před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 6,
38 % (před rokem 8, 79 %).
Evidováno bylo 938 volných
míst (před rokem 650).
V průběhu měsíce se evidovalo 542 osob, 435 osob bylo
vyřazeno z evidence. Z toho
úřad práce umístil 49 osob.
Na dávkách státní sociální
podpory bylo v lednu vyplaceno 28, 2 mil. Kč. Novela
zákona o SSP, platná od 1.
1. 2008 přinesla významné
změny v systému čerpání
rodičovského příspěvku. Náš
úřad vyplácí zhruba 2.200 rodičovských příspěvků, o které si od ledna rodiče museli
znovu požádat. Všechny tyto
žádosti byly během měsíce
ledna zpracovány, aby mohly
být příspěvky v řádném únorovém termínu vyplaceny.
Lékařská posudková služba
za měsíc projednala a ukončila posudkem 273 žádostí.
K 31. 1. 2008 zůstává 244
žádostí nevyřízeno. Aby v
termínu byly vyřízeny i tyto
žádosti, je nezbytně nutné,
aby ošetřující lékaři vyplnili
lékařský nález pro posouzení
zdravotního stavu do zákonem stanovené lhůty 8 dnů po
obdržení tohoto tiskopisu.
Z města Zruče nad Sázavou bylo evidováno 164 osob.
Míra nezaměstnanosti 6, 35
%. (Před rokem 191 osob, 7,
44 %.)
Václav Hüttner

Záměry města
na prodej
nemovitostí:
▪▪ Půldomek čp. 1019, vč.
zastavěného pozemku blízko
centra „nové“ Zruče nad
Sázavou
▪▪ Garáž pro osobní auto v řadových garážích v Pardidubu
▪▪ Objekt bývalé výměníkové
stanice VS 717, Slunný Vrch
u čp. 784
▪▪ Objekt bývalé výměníkové
stanice VS 642, ul. Poštovní,
mezi čp. 640 a 642
Záměry města na prodeje
těchto nemovitostí jsou zveřejněny na úřední desce MěÚ,
vývěskách města, na www.
mesto-zruc.cz. Bližší informace podá p. Lubomír Dolák tel.
327 531 416.

4
Městská policie Zruč nad Sázavou
13. 01. 2008 … na žádost PČR byl majiteli nález předán hlídkou
MěP. Jednalo se o peněženku s osobními doklady nalezenou místní
občankou v telefonní budce.
14. 01. 2008 … na oznámení PČR se hlídka MěP dostavila na stanoviště RZS, kde se měl nacházet agresivní, nožem ozbrojený, muž. Po
příjezdu strážníků na místo byl již tento pod kontrolou hlídky PČR,
které strážníci dále na místě ve věci asistovali.
17. 01. 2008 … hlídka MěP přijala oznámení o dopravní nehodě na
náměstí MUDr. Svobody. Strážníky byl na místě uskutečněn dohled
nad bezpečností provozu v místě dopravní nehody až do příjezdu hlídky PČR.
28. 01. 2008 … přítomnost hlídky MěP si vyžádal personál místního
obchodu, kdy byla při krádeži zboží přistižena žena z nedaleké obce.
Strážníci s touto věc na místě projednali uložením blokové pokuty.
30. 01. 2008 … do budovy Městského úřadu ve Zruči nad Sázavou
byl na žádost orgánu obce předváděn hlídkou MěP místní občan, který
se vyhýbal přestupkovému jednání.
30. 01. 2008 … krádeže v obchodním domě se dopustil muž moldavské národnosti, který hodlal bez zaplacení pronést přes kasu zboží v
hodnotě cca. 50, -Kč. Jeho počínání však neuniklo pozornosti ostrahy
a personálu provozovny, kterým byla na místo přivolána hlídka MěP.
Po ověření totožnosti osoby hlídkou PČR projednala MěP přestupek
blokovou pokutou.
08. 02. 2008 … hlídka MěP přijala oznámení o krádeži měděného
hromosvodu ze zámku. Provedeným šetřením byla tato věc nalezena
v jedné z místních provozoven, zabývajících se výkupem sběrných
surovin, kam tuto odevzdal jeden z místních výtečníků. S tímto, jež
se následně k činu doznal, byla věc projednána pokutou v blokovém
řízení.
08. 02. 2008 … nárazem do lampy veřejného osvětlení v ul. 1. máje
skončila jízda řidiče motorového vozidla Škoda Felicia, který nezvládl řízení na kluzké vozovce. Vzhledem ke způsobené škodě a jiným na
místě zjištěným skutečnostem byla věc oznámena PČR.
10. 02. 2008 … klíče od motorového vozidla nalezené místním občanem v prostorech sadu Míru předala hlídka MěP majitelce, která se
o ně přihlásila.
11. 02. 2008 … oznámení PČR o přepadení České spořitelny na
nám. MUDr. Svobody přijala hlídka MěP ve večerních hodinách.
Tímto byli strážníci požádáni o asistenci, a to zejména o kontrolu
města se zaměřením na pohyb osoby dle udaného popisu. Věc je dále
v šetření PČR.
12. 02. 2008 … v dopoledních hodinách bylo strážníky uskutečněno
měření rychlosti vozidel v katastru města. Během této akce bylo v
15 případech zaregistrováno porušení zákona překročením nejvyšší
dovolené rychlosti v obci. MěP by touto cestou chtěla občany upozornit na dodržování stanovené rychlosti, neboť další kontroly budou
následovat.

Strážník Josef Vojíř při zastavování vozidla
13. 02. 2008 … oznámení o dopravní nehodě, kdy došlo ke střetu
dvou nákladních vozidel v prostorech hřbitovní zdi v ulici 1. máje,
přijala hlídka MěP v ranních hodinách. Vzhledem k tomu, že se tímto
stal daný úsek pozemní komunikace neprůjezdný, byl ve spolupráci s
hlídkou PČR strážníky zajištěn odklon dopravy až do doby obnovení
provozu v ul. 1. máje.
(Pavel Antoš - MěP)

Obřadní síň
na zručském zámku
nově zrekonstruovaná obřadní síň je k dispozici veřejnosti
Město s přispěním peněz
z Evropských fondů rekonstruovalo památkově cennou
část zručského Zámku včetně
Obřadní síně. Obřadní síň je
k dispozici i veřejnosti, podnikatelům a dalším zájemcům
o využití krásných reprezentativním prostor Zámku pro
slavnostní příležitosti. Obřadní síň má strop složený z kazet
s heraldickými liliemi, vrchní
část stěn je kryta látkovou tapetou, vyrobenou podle vzoru původní tapety z konce 19.
století, spodní část tvoří dřevěný obklad s novogotickými
prvky. Osvětlení křišťálovým
lustrem, zhotoveným na zakázku, dodává síni slavnostní
atmosféru.
Informace naleznete na
www. mesto-zruc.cz, tel. paní
Jiřina Janatová 327 531 194.

Příležitost
pro developery
stavebních pozemků
Město Zruč nad Sázavou je
vlastníkem či spoluvlastníkem
pozemků určených
pro rodinné domy
Město Zruč nad Sázavou připravuje záměr na prodej dvou
pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v lokalitách
Nad Ovčínem a Na Pohoří. Nejedná se o malý projekt : kupující developer, který v uvedených
lokalitách vybuduje na své vlastní náklady inženýrské sítě bude
zájemcům o výstavbu rodinných
domů prodávat 26 stavebních
pozemků v lokalitě Nad Ovčínem a 59 stavebních pozemků v
lokalitě Na Pohoří.
Město je připraveno podílet
se na nákladech na vybudování
dopravní a technické infrastruktury jím provozované (místní
komunikace, veřejné osvětlení a
veřejný rozhlas).
Informace naleznete na www.
město-zruc.cz, telefon ing. Milan Růžička 327 531 175.

ZRUČSKÉ NOVINY
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HZS - stanice Zruč nad Sázavou
03. 01. 2008…. letošní první výjezd zručských hasičů měl na svědomí spadlý strom u vlakové zastávky v obci Hodkov. Vzrostlý smrk byl
za pomocí motorové pily rozřezán a odklizen z vozovky.
04. 01. 2008… hasiči vyjeli k otevření bytu, jehož majitelka byla
nemocná a neotevírala. Pomocí speciální sady byl byt otevřen a věc
dále řešila policie.
07. 01. 2008… na likvidaci hlášeného požáru vyjeli hasiči na D1,
62. km, směr Praha. Na nájezdu na dálnici jednotku zastavila hlídka
dálniční policie a oznámila, že na místo údajného požáru pouze „odešlo“ turbo u vozidla jedoucího po dálnici a zásah hasičů není potřeba.
09. 01. 2008… hasiči opět vyjeli na zabouchnuté dveře bytu, tentokrát do Dvouletek. Ani tady dveře neodolaly a podařilo se je otevřít.
22. 01. 2008… vážná dopravní nehoda osobního automobilu u Slavošova si v nočních hodinách vyžádala výjezd jednotky. Po příjezdu
na místo bylo nutné okamžitě uhasit motor vozidla, který jevil známky zahoření. Následně bylo třeba motorovou pilou odstranit strom, o
který bylo vozidlo zaklíněno ve škarpě. Po odpáčení dveří u spolujezdce bylo možné řidiči zafixovat krční páteř a vyprostit jej z vozidla.
Ten byl pak v hlubokém bezvědomí RZLS převezen do Vinohradské
nemocnice.
25. 01. 2008…SOPIS nahlásil dopravní nehodu na 65. km, směrem
Brno. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vozidlo se již nachází
mimo dálnici a řidič je nezraněn. Po dohodě s policií se hasiči vrátili
na základnu.
28. 01. 2008… k dopravní nehodě, tentokrát v obci Dolní Pohleď,
vyslal zručskou jednotku operační důstojník SOPIS Kolín. Na místě
bylo zjištěno, že došlo ke srážce dodávkového a nákladního automobilu a na místě je jeden zraněný v péči RZLS. U vozidel byla provedena protipožární opatření a místo předáno PČR k vyšetření nehody.
31. 01. 2008… jednotka vyjela na pomoc RZLS do domu seniorů
Centrix. Zde bylo potřeba snést pacientku z 8. patra do sanitního vozu.
To se hasičům podařilo pomocí vakuových nosítek.
(nstržm. Martin Bezděk - stanice HZS Zruč nad Sázavou)

Policie ČR
Řídil pod vlivem alkoholu ... Řidič vozidla značky Hyunday Lantra
neušel pozornosti policistů ze Zruče nad Sázavou a Zbraslavic. V ulici
1. máje ve Zruči nad Sázavou dne 13. 1. 2008 byl v dopoledních hodinách hlídkou policistů kontrolován při řízení výše uvedeného vozidla
devětadvacetiletý řidič ze Slovenska. Při orientační dechové zkoušce
ale nadýchal 1. 17 promile alkoholu v dechu. Lékařské vyšetření s
odběrem krve odmítl. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a
sdělili mu podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky.
Speciální základní škola ve Zruči nad Sázavou přivítala návštěvu
policistů ... Policisté z preventivně informační skupiny Okresního ředitelství Policie České republiky v Kutné Hoře nprap. Bc. Vendulka
Hanzlová a nprap. Daniel Votroubek navštívili dne 7. 2. 2008 v dopoledních hodinách žáky 1. stupně Základní školy speciální ve Zruči
nad Sázavou. S potěšením tak reagovali na upřímný zájem a nabídku
pedagogů této školy. Dětem prezentovali práci policie, problematiku
mezilidských vztahů nejen na školách, a trestněprávní odpovědnost.
Poděkováním policistům byl nejen nehraný zájem dětí, ale i osobní
zapojení se dětí do probíraných problematik dotazy a připomínkami.
Potěšilo i poděkování a zcela přátelský přístup pedagogů, kteří se bezpochyby s maximálním zájmem a profesionalitou společně s policisty
zasazují o bezproblémový vstup takových dětí do života. V mnoha
případech je zřejmé, že se jedná o takzvaný “běh na dlouhé tratě”,
ovšem právě proto si takové děti zaslouží naši neutuchající pozornost
a péči.

Stalo se před 10 lety ...

ÚNOR 1998

S koncem ledna a počátkem února 1998 přišlo do Evropy velmi
mrazivé počasí. V Polsku mrazy klesly až k -30 °C. U nás jsme sice
takových hodnot nezaznamenali, ale přesto mráz nadělal mnoho
škod. Trpěli bezdomovci, potíže nastaly v dopravě, v rybářství a
dalších oblastech.
V polovině února se oteplilo, 15. února byla dokonce naměřena
taková teplota, že byl tento den označen za nejteplejší za posledních
270 let. Bohužel se ale zvýšil výskyt chřipek.
Sněhové podmínky byly špatné i na horách. Postihlo to i některé
zručské děti, které odjely na lyžařský výcvik do Jánských Lázní.
K lyžování se téměř nedostaly, musel být realizován náhradní program.
5. února pořádala zručská ZUŠ veřejné vystoupení ve výstavní
síni v zámku. Jednalo se o literárně-dramatické pásmo „Čtvero ročních období“. Dopoledne na představení přišly děti, v podvečer pak
rodiče, příbuzní a veřejnost.
7. a 14. února pořádala místní organizace českého rybářského svazu brigádu. Členové čistili břehy řeky Sázavy, a to v úseku od čistící
stanice směrem k bývalému Sázavanu a v úseku pod Chabeřickými
skalami.
7. -22. února 1998 probíhaly zimní olympijské hry v japonském
Naganu. Mezi naše nejúspěšnější sportovce se zařadila lyžařka Kateřina Neumannová, která získala 2. místo v běhu na 5 km a 3. místo
v běhu na 10 km. Největší radost nám však udělali hokejisté, kteří
získali zlaté medaile a čekal je radostný návrat do ČR. Na pražském
Staroměstském náměstí je očekávalo 140. 000 lidí z celé republiky
a lidé se shromažďovali i v jiných městech. Motorizovaný průvod,
nespontánně vytvořený, projížděl i naším městem a po trase ho
zdravily desítky lidí.
Ve dnech 9. – 11. února 1998 proběhl zápis dětí do 1. tříd základní
školy.
V týdnu od 10. února probíhala sleva na vybrané druhy zboží v
prodejně TUSY (Tůma +Sýs) Na Rozcestí (ul. 1. máje).
13. února přijelo 36 dětí ze Základní školy Kácov, aby si prohlédly
zručský zámek. Děti byly velmi pozorné a mnohé i zvídavé a chtěly
vědět i mnoho dalších věcí o našem městě.
14. 2. se v sále restaurace Na Ostrově konal Country bál.
Ve druhé polovině měsíce přijela do našeho města pojízdná opravna deštníků, která zároveň prováděla i broušení nožů a nůžek. Nejdříve pobyla ve Staré Zruči, po několika dnech se přemístila do nové
části města.
Téměř celý měsíc se nekonalo cvičení pro ženy pořádané oddělením kultury MěÚ. Cvičitelka totiž onemocněla planými neštovicemi.
Ve druhé polovině měsíce vyprodávala prodejna obuvi ROUB v
Okružní ulici zimní obuv za snížené ceny. Zároveň se slevou již
byla vystavena nová jarní kolekce, takže si skutečně mohl vybrat
každý.
19. února se konalo 22. zasedání městského zastupitelstva. Kromě
projednávání bodů stanovených programem, proběhla i volba přísedícího u Okresního soudu v Kutné Hoře.
21. února pořádal Sbor dobrovolných hasičů Želivec „Maškarní
průvod“. Průvod začínal v Nové ulici ve Zruči nad Sázavou, pokračoval ulicí Dubinskou až na Dubina. Konec průvodu byl v Želivci,
kde byl zakončen taneční veselicí v bývalé škole.
V neděli 22. února byla přerušena dodávka pitné vody v lokalitě
Na Pohoří a ve výše položených domech v Nové ulici a na Dubinách.
Vodohospodáři prováděli opravu, která se vyskytla na vodovodním
řadu, pitná voda byla zajišťována cisternami.
27. února se konala 1. taneční prodloužená v malém sále hotelu
Baťov. Prodloužená byla zahájena předtančením Dětského tanečního kroužku Kutná Hora. K tanci hrála hudba vedená Fr. Touškou,
akci fotografoval Eda Janovský. Chlapci si pro děvčata připravili
korálky, děvčata pro chlapce kapesníčky. Zájem z řad rodičů a přátel
byl tak velký, že zaskočil samotné pořadatele – oddělení kultury
MěÚ. Byl plný sál i s předsálím.

Policisté besedovali s žáky 2. stupně Základní školy speciální ve
Zruči nad Sázavou ... Policisté z preventivně informační skupiny
Okresního ředitelství Policie České republiky v Kutné Hoře, nprap.
Bc. Vendulka Hanzlová a nprap. Daniel Votroubek navštívili dne 11.
2. 2008 v dopoledních hodinách žáky 2. stupně Základní školy speciální ve Zruči nad Sázavou. S potěšením sledovali zájem ze strany
dětí, které se zapojovaly i se svými dotazy, připomínkami a někdy i se
zážitky z života. V přátelské atmosféře policisté prezentovali zejména
práci policisty, její náplň a poslání. Zmínili i trestně právní odpovědnost dětí, otázku šikany, drog a mezilidských vztahů. Děti i vyučující
poděkovali za spolupráci a vyjádřili přání dalších takových setkání,
která, jak sdělili, nesou ovoce a děti se na setkání s policisty těší.

28. února se v prostorách bývalého kina (přízemí hotelu Baťov)
představil s další hrou divadelní soubor mladých „Naše divadlo“. O
jejich vystoupení byl velký zájem.
28. února pořádalo oddělení kultury MěÚ zájezd do Státní opery
Praha na představení Carmen. Z důvodu nemoci hlavního představitele došlo však ke změně programu a byla hrána opera Madame
Butterfly. I když toto představení bylo jiné, než původně objednané,
bylo krásné a všichni účastníci zájezdu byli spokojeni.
V obecenstvu soutěžního televizního pořadu KOLOTOČ, který
vysílá televize NOVA bylo možno zahlédnout i několik zručských
občanů.
Stav sbírky na opravu obrazu sv. Jana Nepomuckého, která byla
vyhlášena v prosinci roku 1997, činil koncem února 1998 již 5. 865
Kč. Sbírka od občanů nadále pokračuje a osloveno bylo několik
podnikatelských subjektů.
Jiřina Janatová

ÚNOR 2008
kalendář
01.03.2008 ... Sobota
• (10.00-15.00) - Volejbal: TJ
Jiskra Zruč nad Sázavou Dobřichovice B (muži, KP,
dvojzápas) ... sportovní hala
02.03.2008 ... Neděle
• (14.00) - MC Setkání: Turnaj v
pexesu (AP)
06.03.2008 ... Čtvrtek
• (09.30-11.00) - MC Setkání:
Hudební začátky (MLN)
• (17.30) - Bílý Drak: První lekce kurzu Grafoterapie. Přihlášky Jana Petrásková, tel. 608 00
47 52. ... Vlašim
• (20.00) - MC Setkání: Informační schůzka k akci „Celé
Česko čte dětem“ (MV)
08.03.2008 ... Sobota
• (14.00) - Zruč je rodu ženského ... Tento pořad je podpořen grantem města Zruč nad
Sázavou, za pomoci oddělení
kultury pořádají společně hotel Centrin, místní organizace
Svazu tělesně postižených,
MO Českého svazu žen a
přátelé mladých zručských
hudebníků. Ženám k svátku a
k oslavě 40. výročí Českého
svazu žen přijdou zahrát dechový soubor Zručská desítka
pod vedením Martina Prachaře
a dívčí hudební skupina MADAMS se svými hosty. ... kongresový sál hotelu Centrin
• (15.00-18.00) - Bílý Drak:
Ušní svíčky - kurz aplikace
přírodní relaxační metody. Pomáhá při místních problémech
s uchem i pro celkové posílení
organizmu. Vede Shiatsu praktik Vendula Mátlová. Cena
včetně páru ušních svící 250,Kč. Účast potvrďte na tel. 777
818 771. ... Vlašim
• (20.00-01.00) - Ples seniorů (a nejen pro ně), k tanci a
poslechu vám hraje COLOR
BAND, vstupné v předprodeji 100,-Kč, na místě 140,-Kč,
rezervace a prodej vstupenek
na recepci hotelu, tel. 724 372
115 nebo 327 311 601 ... Kongresový sál hotelu Centrin
09.03.2008 ... Neděle
• (10.00-15.00) - Volejbal: TJ
Jiskra Zruč nad Sázavou Všechlapy (muži, KP, dvojzápas) ... sportovní hala
10.03.2008 ... Pondělí
• (18.00) - MC Setkání: Pišqorky (AP)
11.03.2008 ... Úterý
• (16.00-17.30) - MC Setkání:
Tvoření veselých zvířátek z
kolíčků na prádlo (IK)
• (19.00) - MC Setkání: Zdravé
vaření (SJ)
13.03.2008 ... Čtvrtek
• (09.30-11.00) - MC Setkání: Přednáška „Bio oblečení“
(LS)
• (19.00) - Bílý Drak: První
setkání pětidílného cyklu Malování akvarelem. Vede Jana
Petrásková. Cena 200,-Kč za
jedno setkání. Závazné přihlášky - 608 00 47 52. ... Vlašim
14.03.2008 ... Pátek
• (19.00) - Bílý Drak: Setkání s
Reiki. Další setkání Reikistů
i těch, kteří se chtějí s blahodárnými účinky Reiki teprve
seznámit. ... Vlašim
15.03.2008 ... Sobota

Navštivte webové stránky města Zruč nad Sázavou

www.mesto-zruc.cz

(nprap. Hanzlová Vendulka, nprap. Votroubek Daniel)

• (10.00-15.00) - Volejbal: TJ
Jiskra Zruč n. S. - Kralupy n.
Vl. (muži, KP, dvojzápas) ...
sportovní hala
• (20.00) - SRPDŠ při I. ZŠ: Josefovská zábava ... hraje Melodie, vstupné 120 Kč, předprodej na tel. : 327 532 212 nebo
607 741 510. ... hotel Baťov

akcí

17.03.2008 ... Pondělí
• (18.00) - MěÚ: Zasedání Zastupitelstva města
20.03.2008 ... Čtvrtek
• (16.00-17.30) - MC Setkání:
Hádanky a hry pro nejmenší
(MLN)
22.03.2008 ... Sobota
• (09.00) - Florbal: RANGERS
CUP - 2.ročník turnaje ve florbale neregistrovaných ... sportovní hala
• (09.00-18.00) - Prodejní výstava „Dům a byt“ – vybavení
interiérů (záclony, vybavení
kuchyní, polštářky, povlečení,
dekorace), sklo, porcelán, keramika, … vstupné 20,-Kč ...
Kongresový sál hotelu Centrin
• (14.00) - MC Setkání: Velikonoční tvoření
23.03.2008 ... Neděle
• (09.00-14.00) - Prodejní výstava „Dům a byt“ – vybavení
interiérů (záclony, vybavení
kuchyní, polštářky, povlečení,
dekorace), sklo, porcelán, keramika, … vstupné 20,-Kč ...
Kongresový sál hotelu Centrin
• (14.00) - Šipky: Velikonoční
turnaj 2008 ... Šipkový klub
pořádá 2. ročník turnaje jednotlivců v elektronických šipkách 301 bez dablu (prezence
od 13 hod.). Startovné 50 Kč.
Poháry za 1. – 3. místo, ceny
pro 16 nejúspěšnějších hráčů.
... klubovna na stadionu
25.03.2008 ... Úterý
• (15.00-17.30) - MC Setkání:
Celé Česko čte dětem (MV)
• (18.00) - MC Setkání: Pišqorky (AP)
26.03.2008 ... Středa
• (15.00-17.00) - MC Setkání:
Celé Česko čte dětem (MV)
• (18.00) - Bílý Drak: „V čem
jsme jiní?“ Hyperaktivita,
přecitlivělost,
zakřiknutost,
svéhlavost a jiné „úlety“.
Přednáška pro učitele a rodiče
problémových dětí. Přednáší
Tegan Lory. ... Vlašim
27.03.2008 ... Čtvrtek
• (09.30-11.00) - MC Setkání:
Přednáška „Vázání šátků“
(LS)
• (15.00-17.30) - MC Setkání:
Celé Česko čte dětem (MV)
28.03.2008 ... Pátek
• (15.00-17.30) - MC Setkání:
Celé Česko čte dětem (MV)
29.03.2008 ... Sobota
• (10.00-17.00) - Bílý Drak:
Tvořivé kreslení - kreslení
pravou mozkovou hemisférou.
Pokračování v sobotu 5. dubna
a v sobotu a neděli 12. a 13.
dubna. Vede Jana Petrásková.
Cena celého kurzu 2000,- Kč.
Přihlaste se předem na telefonu 608 00 47 52. Počet míst
omezen. ... Vlašim
05.04.2008 ... Sobota
• Aerobik maraton se známými
osobnostmi ... Kongresový sál
hotelu Centrin
Pokud budete pořádat jakoukoliv
akci, nenechávejte si to pro sebe.
Informujte své spoluobčany nejen
vlastními plakáty, ale i pomocí
tohoto celkového přehledu, který
bude včas zveřejňován. Podávejte
zprávy o akcích kulturních, společenských, sportovních, aj. - Oddělení kultury a školství, Zámek čp. 1,
285 22 Zruč nad Sázavou, telefon:
327 531 194 – Janatová, e mail:
kultura@mesto-zruc.cz , fax: 327
532 856.
Aktuální přehled naleznete také
na webových stránkách:
www.mesto-zruc.cz
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MC Setkání
Biopotraviny
Dne 12. 2. 2008 v 19.00 hod se bude v mateřském centru Setkání vařit
zdravě, především z biopotravin.
Jsme to, co jíme! Ano, toto přísloví mluví za vše. Nekvalitní strava
může způsobovat mnoho nemocí. Kvalitní strava naopak může předcházet různým onemocněním.
Věděli jste, že každý průměrný Evropan sní v potravinách průměrně
2, 5 kg chemických látek za rok? Již více než 30 let je zakázáno DDT, a
přesto se vyskytuje v potravinách?
Vědci zjistili, že některé druhy pesticidů narušují hormonální systém
a mohou porušit vyvíjející se embrio. Nejvíce pesticidů se našlo ve vzorcích konvenčních rajčat a citrusů.
Od roku 2000 platí v Itálii zákon, jenž přikazuje vařit ve všech školních jídelnách a školkách výhradně z biopotravin. Věděli jste, že „moderní kuře“ roste 2x rychleji než jeho předchůdce před 50 lety?
Co jsou to biopotraviny?
Biopotraviny jsou jakékoliv potraviny, které vznikly co nejpřirozenějším a kontrolovaným způsobem. Bio můžete v dnešní době zakoupit
maso, zeleninu, ovoce, luštěniny, obiloviny, šťávy, pečivo, chléb, sušenky, kávu, kakao . . .
Jaký je rozdíl mezi bio a nebio?
V ekologickém zemědělství se na rozdíl od běžné zemědělské praxe
nesmí používat umělá hnojiva, chemické postřiky a geneticky modifikované organismy. Zvířata v ekologickém zemědělství musí být chována v souladu se svými přirozenými potřebami, neznají velkochovy,
mají možnost výběhu na pastvu. Nesmí dostávat preventivní dávky
antibiotik. Při zpracování biopotravin je proti konvenčním potravinám
zakázáno používat aditiva, konzervační látky, plnidla, chemická barviva, umělá aromata, umělá sladidla i vitaminy syntetického původu. Je
zakázaný mikrovlnný ohřev a ozařování.
Proč jsou biopotraviny dražší?
Kvalitní výrobky odráží svou reálnou cenu. Opravdu si myslíte, že
kvalitní potraviny mohou stát pár korun? Každý, kdo si zkusil ručně natrhat borůvky a uvařit z nich džem tuší, nakolik musí opravdový džem
vyjít a určitě je mu jasné, že dnešní průmyslové džemy a kečupy mají z
ovoce a zeleniny opravdu pramálo. Kdybychom nakupovali méně jídla,
mohli bychom jíst vše v bio kvalitě. Jíme-li plnohodnoté potraviny a
žijeme přirozeně zdravým životním stylem, šetříme peníze za mutlivitaminy a výdaje za lékaře.
Můj příběh
O biopotraviny jsem se začla zajímat po narození první dcerky. Nebylo mi lhostejné, co jí strkám do papulky. Začala jsem hledat na internetu
nějaké informace, kde se biopotraviny prodávají, ale také informace o
vlivu potravin a přidaných látek na naše zdraví.
Velice mě zaujal jeden obchůdek, z kterého nakupuji dodnes. V nabídce byly různé sušenky, mouky, sladidla, čokolády, přílohy, ovoce a
zelenina. Nakoupila jsem si pár výrobků a od té doby je kupuji stále.
Najednou člověk zjistí, že například pravý vanilkový cukr není cukr
ovoněný ethylvanilinem, jak ho známe z krámu, ale cukr s namletou
pravou vanilkou. Pravá nefalšovaná čokoláda chutná úplně jinak než ta
z obchodu, biošunka vypadá a chutná zcela jinak a opravdu úžasně narozdíl od „šunky“ z klasického obchodu, máslo má žlutou smetanovou
chuť ... A mohla bych pokračovat dále a dále ...
Možná namítnete, že jsou biopotraviny drahé, ale ... nakolik si ceníte
svého zdraví??? Já osobně už v této době vařím z 98% jen z biopotravin a věřte, že nějak neutrácím. Jednou týdně objednávám přes internet
biopotraviny a obchodník doveze zásilku manželovi až do práce. V zásilce jsou různé mouky, sladidla (přírodní), zeleninka, ovoce a i nějaká
ta zdravá mlska pro moje dětičky. Tento nákup mě skoro pokaždé stojí
1.200, - Kč a vařím z něj celý týden do dalšího nákupu. Je pravda, že si
těchto potravin velice vážím a vařím menší porce (to abych nemusela
jídlo vyhazovat). Já z biopotravin cítím to nadšení, s kterým to ti biofarmáři pěstují a dělají. Jsem přesvědčená, že takové jídlo dokáže léčit,
obzvlášť když je vařené s opravdovou láskou a úctou.
Pro naše zdraví je důležité nahradit bílou mouku celozrnnou, bílý cukr
tím třtinovým (v nejlepším případě obilnými sirupy), nahradit živočišnou bílkovinu alespoň částečně za tu rostlinnou a začít používat jen kvalitní za studena lisované oleje.
V mateřském centru bych Vám ráda ukázala, jak se dá vařit z potravin
jako je tofu, seitan, tempeh, zařadit do receptů pohanku, jáhly, tuřín,
fazole a také, jak se dá upéci z celozrnné mouky vynikající koláč nebo
jak upéci slavnostní dort ze špaldové mouky.
Soňa Jelínková

VÝZVA PRO (nejen) MAMINKY

Díky dobrovolníkům, kteří věnují svou práci, energii, nápady a čas
mateřskému centru Setkání, se podařilo vybudovat příjemný prostor, ve
kterém se setkávají rodiče a děti při hře, společném tvoření nad různými
tématy. Tento prostor je také místem pro setkání dospělých, kteří se dále
vzdělávají a rozvíjejí své znalosti a dovednosti. Je místem aktivního odpočinku, někdy plného křiku a pohybu dětí, jindy naplněného klidnou,
tichou soustředěnou hrou.
MC Setkání funguje díky několika ženám, které ovlivňují jeho podobu: celým programem a prostorem se prolíná snaha o rozvoj vlastní
osobnosti, o získávání vědomostí a zkušenosti, která vede k zdravějšímu a bohatšímu životu jednotlivců, dětí, rodin, celé naší -nejen lidskéspolečnosti.
Co vlastně zajištění takového provozu obnáší? Sestavení a zajištění
programu, služeb v herně, organizaci akcí pro veřejnost (Pohádkový
park, Drakijáda, Turnaj v pexesu, ...), propagaci, zajištění lektorů pro
přednášky a dílny, psaní grantů, vyhledávání sponzorů, vedení účetnictví, ... aj.
Asi jen maminky vědí, jak těžké je najít si s malými dětmi čas pro
další aktivity: chtěla bych tedy všem, kteří jakkoli pomáhají našemu
centru poděkovat - dělají to pro sebe a své děti, ale také pro Vás všechny
ostatní, kteří do prostor MC Setkání přicházejí nebo v budoucnu teprve
přijdou.
Děkuji Všem, které centrum řídí a bez nichž by nebylo, všem přátelům
a donátorům MC Setkání“, ženám i mužům, kteří pomáhají tam, kde je
třeba.
Za kolektiv maminek bych ráda pozvala každého, kdo se chce k výkonnému týmu připojit. Máte-li chuť se podílet na organizaci a provozu
tohoto centra, přispět nápadem, nebo pomocí, realizovat své myšlenky
v oblasti práce (nejen) s dětmi. Můžete přijít na organizační schůzky,
každou středu od 19:30hod. do MC Setkání, nebo kontaktujte paní Lenku Scholzovou - tel. : 731551158 nebo mail: tulenik@seznam.cz
Tereza Svatošová – Kronesová

Dětský domov
Okénko do Dětského domova č. 14
V dnešním nahlédnutí do Dětského domova ve Zruči n. S. se nejprve
trochu ohlédněme za rokem 2007. Byl to rok v mnohém stejný, jako ty
předešlé a v mnohém jiný, než ty minulé. Byl plný každodenních starostí a práce s dětmi a pro děti, byl plný větších i menších radostí z úspěchu
i nespokojeností z neúspěchu, byl plný planých nadějí i šťastných chvil,
byl veselý i smutný, byl to prostě jeden z dalších roků v zařízení pro
ústavní výchovu.
Z těch větších akcí v průběhu roku si můžeme připomenout třeba předání vozu Ford Transit, jehož koupi pro náš dětský domov zorganizovala z příspěvků celé řady sponzorů místních i z okolí pražská firma
A-B help.
V létě začala a také byla dokončena rekonstrukce hřiště na zahradě
dětského domova. Velmi nákladná záležitost, kterou rozhodujícím způsobem pomohl projednat a zajistit hlavní tajemník ČSSD, ing. Havlíček,
přinesla do DD prvotřídní sportoviště s umělým trávníkem. Z větší části
akci zafinancovala nadace ČEZ, a také Philip Morris, a. s. Kolas, TRW,
Bc. Věra Fialová a další sponzoři. Na stavebních úpravách se podílel i
Městský úřad Zruč n. S.

MŠ Na Pohoří

Novinky z naší školky

Ani v lednu jsme nenechali děti bez pohádek. Líbily se jim loutkové – „Koblížek“ , „Perníková chaloupka“ i hraná pohádka „Kouzelné
slovo“.

Pokračovali jsme ve školním projektu. Tentokrát jsme se zaměřili na
zdraví a péči o něj. S princeznou Bělinkou se děti učily starat o své
zoubky a s metodickým materiálem „Bacily se nemyly a „U doktora“
zase poznaly, jak jsou důležité čisté ruce a vitamíny. Nově nabyté znalosti si hned vyzkoušely v praxi.

Léto se nám i našim dětem mimořádně vydařilo. Připravili jsme pro
ně tábory celkem na šesti různých místech pro šest menších skupin,
aby co nejvíce užily léto a poznaly různé rekreační oblasti, od blízkého
Posázaví až po vzdálené pohraničí jižní Moravy. V menších skupinkách
také proto, aby alespoň na prázdniny poznaly jiné tváře, než ty, s kterými se potkávají skoro celý rok.
V druhém pololetí se také uskutečnila řada setkání a jednání s nadacemi a sponzory, která přinesla nové možnosti, nové příležitosti a také
nezanedbatelné nové příspěvky.
Na další úpravy zahrady, kde se stále doplňují zařízení pro volnočasové aktivity dětí, přispěly firmy PHD Praha, Fish and Chips, Kokeš a
někteří další jednotlivci.
V předvánoční době přišla do DD také řada individuálních dárců.
Vánoční nadílku pro děti DD podpořila opět ČSSD, a to zakoupením
domácích spotřebičů a elektroniky pro jednotlivé rodinné skupiny, které
tak doplnily své vybavení.
Z pražské auditorské firmy KPMG CR, s. r. o., byla pro potřeby dětského domova poskytnuta obsáhlá sestava počítačové techniky – notebooků, které, ač ve firmě vyřazované, jsou zcela funkční a v dětském
domově plně využitelné.
Na to také navázal Institut pro místní správu (zařízení pro doškolování
státních úředníků), který zdarma poskytne stolní počítače a v budově
DD provede instalaci počítačové sítě.
Všem jmenovaným sponzorům a dárcům, ale i dalším, na které se v
mém shrnutí snad nedostalo, patří obdiv a poděkování – jejich přístup a
pomoc dětskému zařízení jsou příkladné.
O vánočních prázdninách se přihodila „událost“ dlouho nevídaná –
všechny děti tentokrát odjely, alespoň na krátkou dobu, do rodin. I když
některé až po těžkém smlouvání s rodiči. Je smutné vysvětlit třem sourozencům, kterým rodiče slíbí, že si je vezmou o prázdninách domů ( i
když – co je to domů, když rodiče vlastně nikde nebydlí a toulají se po
příbuzných?), tatínek si na „sociálce“ vynutí zvláštní příspěvek ( bude si
přeci brát děti!) a s penězi ani nedojde domů – propije je ještě po cestě,
takže pro děti stejně nikdo nepřijede!
Nezbývalo nic jiného, než děti naložit a odvést naším autem až milým
rodičům, kteří pak ovšem působili dojmem, že jsme jim zkazili den (cituji: „. . a kde budou spát ?…. no tak ať tady teda zůstanou. . !“ ). To by
měli zažít ti, rádoby odborníci, kteří tak fundovaně kritizují poměry v
dětských domovech, které jsou údajně to nejhorší, co mohlo děti potkat,
to by měli vidět ti bulvární novináři, kteří tak rádi ukazují v televizi
„milující“ rodiče, jimž zlý stát a úřady vzaly do děcáku děti, o které se
přeci tak vzorně starali!
Vychováváme ovšem děti, ne jejich rodiče, a i když ne všechno se
podaří, ne vždy jsme z výsledků výchovné práce u dětí nadšeni, pesimismus není na místě. Určitě zůstává v každém z pracovníků DD Zruč
n. S. dost optimismu, že pobyt dětí v našem zařízení jim něco přináší a
že snaha pro ně něco dělat má smysl.

Koncem ledna jsme navštívili místní kostel Povýšení sv. kříže, abychom si prohlédli jeho interiér a hlavně jesličky. I v povánočním čase
nás velmi zaujalo poutavé vyprávění o Ježíškovi, a paní Müllerová nestačila odpovídat na zvědavé otázky dětí.

Velkou událostí pro předškoláky byl zápis do I. třídy ZŠ. V doprovodu
svých rodičů a za podpory svých p. učitelek z mateřské školy se děti
opravdu snažily předvést co nejvíce svých znalostí. Zápisů předcházela
schůzka rodičů s učitelkami ZŠ v naší školce.

J. Fuchs, soc. prac. , DD Zruč n. S.

Foto Lenka Říhová: Nedělně-odpolední pohled na Zruč

Aby se děti více seznámily se ZŠ, navštívili jsme s nimi začátkem
února sportovní halu. Mohli jsme sledovat tělesnou výchovu mladších i
starších žáků a prohlédnout si šatny i další vybavení haly.
A nyní upozornění pro rodiče.
Zápis do naší MŠ se bude konat 2. 4. 2008. Po celý den budou dveře
naší školky otevřené. Můžete se přijít podívat, pohrát si s námi, zacvičit
i zazpívat. I letos sehrají paní učitelky pro nové zájemce i děti, které již
naši školku navštěvují, pěknou pohádku. Začátek je v 9 hodin.
Závěrem Vás chceme pozvat na velikonoční výstavu, kterou budeme
instalovat 3. března na poště. I letos Vás čeká mnoho zajímavých výtvorů dětí i učitelek, kterými Vás chceme potěšit a inspirovat.
Zdeňka Valíková
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PŘIPRAVUJE SE:

MŠ MAlostranská

ZUŠ na konci pololetí…

Jedná se o akce, které jsou v přípravě a může tedy dojít ke změnám termínů i časů začátků. Proto
sledujte výletové plochy, vitrínky
a hlášení městského rozhlasu,
kde budou akce včas potvrzeny a
upřesněny.

Ani jsme se nenadáli a už je polovina školního roku za námi. Také v
ZUŠ se rozdávala pololetní vysvědčení a mnohým žákům se tak alespoň
trochu podařila vylepšit bilance prospěchu za uplynulých pět měsíců.
Jak by ne, když do ZUŠ chodí dělat to, co je baví, a na výsledcích je to
potom znát.
Dvě letos absolvující žákyně ZUŠ v lednu s úspěchem vykonaly talentové zkoušky a byly přijaty na střední školy s uměleckým zaměřením:
Klára Jelínková bude od září studovat na konzervatoři v Českých Budějovicích hru na klarinet a Kateřina Pajerová se bude věnovat návrhářství
a modelářství oděvů na SPŠT v Jihlavě.

Březen
Zruč je rodu ženského ... 8.
března – od 14 hodin v kongresovém sále hotelu CENTRIN
pořad nazvaný „Zruč je rodu ženského“. Tento pořad je podpořen
grantem města Zruč nad Sázavou, za pomoci oddělení kultury
pořádají společně hotel Centrin,
místní organizace Svazu tělesně
postižených, MO Českého svazu
žen a přátelé mladých zručských
hudebníků. Ženám k svátku a k
oslavě 40. výročí Českého svazu
žen přijdou zahrát dechový soubor Zručská desítka pod vedením
Martina Prachaře a dívčí hudební
skupina MADAMS se svými hosty.
Josefovská zábava ... SRPDŠ
při I. ZŠ Zruč nad Sázavou pořádá
I. JOSEFOVSKOU ZÁBAVU na
hotelu Baťov – 15. března 2008 od
20 hodin. Hraje Melodie, vstupné
120 Kč, předprodej na tel. : 327
532 212 nebo 607 741 510.
Duben
Český videosalón 2008 ... Další
ročník krajského kola neprofesionální filmové tvorby pro kraje
Středočeský, Jihočeský a Vysočina se uskuteční opět ve Zruči nad
Sázavou. Tentokrát však pod jiným názvem než jsme byli zvyklí
a v jiném termínu. Letos se zájemci o amatérskou filmovou tvorbu
u nás sejdou ve dnech 18. a 19.
dubna. Akce nese název „Český
videosalón 2008“. Promítání bude
veřejné, můžete se na soutěžní
snímky přijít podívat. Akce bude
ještě plakátována.
Květen
„Vo Honzovi pohádka“ ... Oddělení kultury a skupina historického šermu REGO plánují humoresku nazvanou „Vo Honzovi
pohádka“. V dobových kostýmech
s věrnými replikami historických
zbraní. Jedná se o 30 minutové
představení, určené dětem i dospělým, které by se mělo konat v
neděli 11. května v 11 hodin na
nádvoří zručského zámku.

Foto: Fanfárový soubor zahajující ples v hotelu Baťov
Nejvíce napilno měly v plesové sezóně žákyně tanečního oddělení –
v lednu a únoru absolvovaly „šňůru“ předtančení na plesech ve Zruči
a v okolí (26. 1. předvedly žákyně D. Živnové své sestavy na plese v
Centrinu ve Zruči; 2. 2. tančily na plese v Trhovém Štěpánově; 9. 2. se
staly součástí programu zahájení 1. reprezentačního plesu města Zruče
v malém sále hotelu Baťov a 16. 2. vystoupily také na plese v Dolních
Kralovicích).

Antarktidu s jejími nejpopulárnějšími obyvateli – tučňáky – dopravili (i když jen virtuálně) první únorovou sobotu do Zruče nad Sázavou
organizátoři dětského odpoledne plného soutěží na motivy oscarového
animovaného filmu Happy feet. „Tentokrát jsme si vybrali Happy feet,
chtěli jsme dát dětem příležitost, aby mohly, podobně jako hrdinové filmu, prokázat svou šikovnost, “ říká Vlasta Heřmánková z Křesťanské
společnosti Nový Život, která dětské dny ve Zruči pravidelně organizuje.
Uspět v soutěžích zaměřených hlavně na smyslové vnímání přišlo 1.
února do tělocvičny zručské základní školy bezmála 40 dětí, mezi nimi
také děti z dětského domova ve Zruči.
Překreslování obrazců do připravené mřížky se pro nejedno dítě stalo
kamenem úrazu, zato rovnováhu na jedné noze zvládla většina z nich
bravurně. V jiné soutěžní disciplíně si děti mohly zahrát na tučňáčí
mrštnost – nebyl to sice axel ani lutz, ale možná že v otočce ve vzduchu
o 360° mohl najít zalíbení i nějaký ten následovník čerstvého českého
mistra Evropy v krasobruslení, Tomáše Vernera. Také hmat v sobotu
nezahálel: „Zapoj do sebe v časovém limitu co nejvíce kancelářských
sponek po slepu, “ zněl pokyn k další disciplíně. Děti si také vyzkoušely, co jim dovolí jejich „ kosti“, když se měly při natažených kolenou
ohnout ze stoje co nejníže k zemi. Tady se ukázalo, jak dnešní doba
nepřeje pohybu, ohýbání kříže dětem evidentně tolik nešlo.
Jak už je při akcích pro děti ve Zruči zvykem, atmosféra byla výborná,
děti se zjevně dobře bavily. Vítězové pochopitelně neodešli s prázdnou,
odměnu si ze stolu cen mohl vybrat každý sám. Ale ani poražení nebyli
zklamaní – drobná cena a samozřejmě diplom se dostaly na každého,
dokonce i na sladkosti došlo. Akci podporoval i zručský městský úřad,
který zdarma poskytl prostory a propagaci.

Jiřina Janatová

Další akce je naplánovaná na polovinu června, těšíme se na další společné setkání!
J. Dvořák

Na webových stránkách Města
jsou ke stažení Zručské noviny
od ledna roku 2001.
www.mesto-zruc.cz

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci
únoru oslavili svá životní
jubilea a narozeniny, zvláště
pak: Marii Pěkné z Nesměřic,
Alžbětě Novákové, Antonii
Semerádové, Boženě Krejčíkové, Františce Petráskové,
Františku Zdeňkovi, Janu
Hatákovi ze Želivce, Josefu
Samkovi, Marii Edrové, Boženě Sechovcové, Františku
Kotáskovi, Jaroslavu Novákovi, Věře Zelenkové, Bohumilu
Duspivovi, Zdence Urválkové, Jiřímu Čapkovi, Františku Geringovi, Miloslavě
Pajerové, Jindřišce Mlezivové, Růženě Pavlíčkové, Marii
Růžičkové, Karlu Syrůčkovi,
Rudolfu Vaněčkovi, Marii
Blažkové, Josefu Jelínkovi,
Jindřichu Müllerovi, Jaroslavě Peroutkové, Růženě Vondrákové, Janě Kopřivové, Janě
Malé, Bohumile Breiové, Evě
Kotkové, Alžbětě Dragounové, Zdeňku Tvrdíkovi, Boženě
Šramotové, Jaroslavu Šatrovi,
Jiřině Jelínkové z Dubin, Ireně Černé, Jarmile Müllerové,
Josefu Fialovi, Pavle Švecové,
Jiřímu Dlouhému a Josefu
Šlejmarovi.
Jmenovaným i všem ostatním
oslavencům přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí a pohody
do dalších let.

Jak se stát tučňákem ve Zruči

Den matek ... Tento svátek by
se měl oslavovat 11. května od 14
hodin v hotelu Centrin. Kromě
hlavního programu byla oslovena
i jedna z kandidátek na Českou
Miss 2008 Kateřina Šamanová,
zda by nepřijela na krátkou besedu. Zda pozvání přijme, je pouze
na tom, zda jí to vyjde časově.
Zahradní slavnost ... aneb I.
setkání krále elfů s princeznami,
princi, se skřítky, vílami a jinými
bytostmi. Tuto akci už nyní chystá Klub panenek ČR a bude určitě
potřebovat vaši pomoc. Již nyní si
proto, děti i dospělí, můžete připravovat kostýmy výše uvedených
pohádkových bytostí. Akce je plánována na 31. května - v areálu
zručského zámku.

ZUŠ

Poděkování

Foto: formace nejstarších žákyň tanečního oboru ZUŠ při předtančení v
malém sále hotelu Baťov (s vyučující Dagmar Živnovou uprostřed)
Žáci hudebního oboru, kteří se již nyní soustředěně připravují na
soutěž vyhlášenou MŠMT ve hře na akordeon, kytaru a klavír vyjeli
nejprve na „spanilou jízdu“ do ZUŠ Fr. Kmocha do Kolína, kde společně se svými kolínskými rivaly předvedli tamnímu publiku ukázky
ze svého soutěžního repertoáru. Měli tak výbornou příležitost vyzkoušet si, do jaké míry jejich výkon ovlivní tréma v neznámém prostředí a
před početným publikem. V úterý 12. 2. nám kolínští návštěvu oplatili
a zručské obecenstvo tak mohlo porovnat výsledky snažení žáků obou
škol. Posluchači, kteří se na zdejší poměry sešli v hojném počtu, byli
mile překvapeni pestřejším spektrem nástrojů, které prozatím na žákovských koncertech v naší ZUŠ neměly příležitost zaznít. Možná zvuk
violoncella a houslí kolínských muzikantů bude inspirací pro budoucí
žáky Jitky Schůrkové a Kateřiny Chaloupkové, které zájemcům mohou
tuto specializaci nabídnout.
Pěvecké oddělení vyslalo dva své odvážné zástupce zkusit štěstí do
soutěže Karlovarský skřivánek. V krajském kole, které proběhlo 7. 2.
v Mělníku, získal Lukáš Vilimovský čestné uznání a Kateřina Kosová
si vyzpívala 3. místo s postupem do celorepublikového kola, které se
uskuteční 19. 3. v Karlových Varech.
Literárně dramatické oddělení naplánovalo svou premiéru inspirovanou Malým princem Antoine de Saint Exupery na 18. 2. Z technických
důvodů byla provedena změna: představení se oproti informaci z plakátu, kde byl uveden sál Centrinu, odehrají v Zrcadlovém sále zručského
zámku – nejprve veřejná „generálka“ 17. 2. v 17. 00h; premiéra 18. 2. v
17. 00h a 19. 2. v dopoledních hodinách proběhnou dvě představení pro
žáky ZŠ.
Do Kutné Hory pojedou klavíristky Tereza Grafnetterová a Lenka
Jelínková 18. 2. reprezentovat naši školu v okresním kole klavírní soutěže ZUŠ. Změří své umění s klavírními protihráči z kutnohorské a čáslavské ZUŠ a pokusí se vybojovat postup do středočeského oblastního
kola, které má probíhat 18. a 19. 3. v Nymburku.
A jaké soutěže a akce čekají žáky a učitele ZUŠ v březnu?
Na 4. 3. je ohlášen očekávaný koncert (nejen nových) učitelů ZUŠ;
podrobnější informace o programu budou k dispozici na plakátech ve
městě.
6. 3. čeká žáky akordeonového oddělení okresní kolo soutěže ZUŠ
vyhlášené MŠMT. Naši reprezentanti ( Tereza Barešová, Ondřej Táborský, Vlastimil Ryšavý a Daniel Horáček) budou mít výhodu domácího
prostředí, protože soutěžní klání bude probíhat tentokrát v důvěrně známém tanečním a koncertním sálku. Doufejme, že se svými výkony budou snažit obhájit dobré jméno naší školy a svůj repertoár budou potom
moci předvést také v dalším oblastním kole 27. 3. v ZUŠ v Pečkách.
Na čtvrtek 27. 3. je navíc připravena další exkurze hudebního oddělení
do Prahy na generální zkoušku České filharmonie v Dvořákově síni Rudolfina. Účast na tomto zájezdu není vázána studiem hudebního oboru
– tuto příležitost mohou využít i žáci ostatních oborů ZUŠ.
Termín březnového žákovského koncertu bude ještě upřesněn na plakátech.
Soutěžní a koncertní sezona se už žákům ZUŠ rozjela naplno a jistě je
potěší, když jejich snažení podpoříte návštěvou jejich vystoupení – jste
srdečně zváni!
Foto i text Lenka Říhová

Děkuji Městskému úřadu a
Sboru pro občanské záležitosti za pěkné blahopřání a dárky
k mým narozeninám. Jaroslav
Procházka
Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti, přátelům i rodině za blahopřání a dárky k mým kulatým
narozeninám. Müllerová Jarmila

Řádková inzerce
* Prodám
komplexní
knihu, léčba všech nemocí,
prevence, rozvody, děti, zaměstnání, atd. , cena 230 Kč
+pošt. Objednávky na 722
624 398, nejlépe večer mezi
20. a 21. hod. nebo formou
SMS.
* Svobodný muž 39/170,
VŠ, štíhlý, abstinent, nekuřák, s bydlením, hledá také
svob., bezdětnou dívku k
trvalému vztahu. Tel. : 737
567 073.
* Pronajmu byt 2+1 ve
Zruči nad Sázavou, Na Výsluní 759 na dobu dvou let.
Telefon: 607 239 429.
* Prodám zahrádku – kolonie u Sázavanu. Tel. : 327
531 933.
* Hledám pronájem garáže ve Zruči n. S. – tel. : 723
439 676.
* Pronajmu byt 2+1 85m 2
I kat. plyn. etážové topení ve
Zruči nad Sáz. v centru nám.
MUDr. J. Svobody. Kontakt
na tel. 732 698 280, nebo
608 064 788.
Cena řádkového inzerátu
ve Zručských novinách ...
50,-Kč , tučně +25,-Kč (250
znaků).
Příjem inzerce: paní Janatová, MěÚ oddělení kultury,
tel. 327 531 194.
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SPORT
Házená
MUŽI (nad 35 let)

Oddíl házené uspořádal v měsíci únoru turnaj hráčů kategorie nad 35
let. V Městské sportovní hale se nakonec sešlo 5 týmů. Hrálo se systémem každý s každým o hracím čase 1x30 minut. Ve velmi vyrovnaných
zápasech musela na konci turnaje nakonec rozhodnout minitabulka ze
vzájemných zápasů. Na 1. místě se umístil Tatran Brno Bohunice před
domácí Jiskrou a HSG SKP Mladá Boleslav, když všechny týmy měly
po pěti bodech. Čtvrtý byl TJ Kovofiniš Ledeč n. S. a pátá Sparta Arthroza Praha. Výsledky Jiskry: TJ Kovofiniš Ledeč n. S. 13:13, Sparta
Arthroza Praha 17:14, HSG Mladá Boleslav 18:12 a Tatran Brno Bohunice 12:14. Sestava a branky: P. Felis, P. Švarc 14, V. Příhoda 14, M.
Černý 12, R. Lehký 7, P. Vrzáček 5, F. Laštovička 3, M. Řimnáč 3, M.
Hyhlík 2 a K. Chalupa.

Starší žáci

Starší žáci našeho oddílu postoupili v žákovské lize do dalšího kola,
které proběhne v polovině února. Dějištěm prvního kola byla Praha a
Jiskra zde docílila těchto výsledků: Město Lovosice 17:13, Sokol Velká Bystřice 10:11, Sokol Kobylisy 15:21, HBC Jičín 10:26 a HC Zubří
12:25. Sestava a branky: Korel, Jarůněk, Roub 35, Kovařík 13, Ryšavý
7, Vrzáček 5, Dolejší 2, M. a Š. Švec po 1, Doubrava, Lefner a Čula. Do
dalšího kola postupuje z každé skupiny pět nejlepších celků, pro týmy
na šestých pozicích (Lovosice) soutěž končí.

mladší žáci

V polovině měsíce ledna se zúčastnili mladší žáci Jiskry zimního turnaje, který ve Sportovní hale BIOS pořádala domácí Sparta Kutná Hora.
Hrálo se systémem každý s každým 2x10 minut s přestávkou pouze na
výměnu stran. Stejně jako minižáci i mladší žáci absolvovali úvodní
přátelský turnaj po měsíční zimní pauze a rozhodně nezklamali. Celkové druhé místo ze šesti účastníků to potvrdilo. Jediná porážka s Jiskrou
Havlíčkův Brod, kde naši hráči doplatili na nepřesnou střelbu a špatnou obrannou činnost pravé strany, Jiskra ostatní týmy jasně přehrála.
Individuálního ocenění se dostalo i dvěma našim hráčům. Jiří Dolejší
byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje, když zatížil konto soupeře 26
brankami. David Vinc se stal nejlepším brankářem. Výsledky Jiskry:
SKP Pardubice 11:6, Spartak Příbram 12:3, Sparta Kutná Hora 15:7,
Handball Liberec 18:7 a Jiskra Havlíčkův Brod 5:10. Sestava a branky:
brankáři D. Vinc a M. Toman (1), hráči v poli J. Dolejší 26, M. Švec 21,
V. Červinka 5, L. Birka 2, M. Fiala 2, M. Černý 2, M. Havlíček 1 a P.
Čula 1.
Mladší žáci se stali celkovými vítězi turnaje v Mělníku. Osm družstev bylo rozděleno do dvou skupin a po odehrání zápasů ve skupinách
se hrálo o celkové umístění. Jiskra potvrdila svoji kvalitu a jasně přehrávala své soupeře. Ve skupině porazila postupně Talent Plzeň 14:3,
Duklu Praha 8:3 a AŠ Mladá Boleslav 8:5. Finálovým vítězstvím 10:3
nad domácím Wendy Mělník potvrdila svoje kvality. Z našeho družstva
byl vyhlášen nejlepším hráčem Jiří Dolejší, autor 19 branek. Sestava a
branky:brankáři D. Vinc a M. Toman, hráči v poli J. Dolejší 19, M. Švec
11, M. Černý 4, M. Fiala 3, V. Červinka 2, L. Birka 1, M. Havlíček a P.
Čula.

Minižáci
Začátkem měsíce ledna proběhl v Městské sportovní hale ve Zruči
nad Sázavou turnaj v miniházené 6+1, který pořádal celek Sokola Vršovice. Hrálo se systémem 1x20 minut, každý s každým. Domácí Jiskra
nastoupila k utkáním vpodstatě po měsíční pauze a na výkonech to bylo
znát. Celkové 3. místo bylo nakonec lepší než předvedená hra. Výsledky
jednotlivých zápasů: Sokol Vršovice 4:2, Sparta Kutná Hora 11:3, Slavia
Praha B 1:2, Slavia Praha A 1:9 a TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 2:8.
Z jednotlivých týmů byli při celkovém vyhodnocení vyhlášeni i nejlepší
hráči. Z našeho družstva se toto ocenění dostalo V. Červinkovi, autoru
12 branek. Sestava a branky: M. Brecko, V. Červinka 12, M. Havlíček
3, L. Birka 3, K. Klapka 1, P. Čula, J. Studnička, V. Losinecký, T. Procházka, L. Pergr, V. Ryšavý a A. Dolejší. Rozhodčím turnaje byli Jiří
Dolejší junior a senior.
V závěru měsíce ledna se minižáci zúčastnili halového turnaje v
Mělníku, který pořádal domácí Wendy. Za celkové účasti šesti týmů
neokusili hořkost porážky a připsali si na své konto celkové vítězství.
Postupně porazili Duklu Praha 13:7, Sokol Úvaly 8:5, Wendy Mělník
9:6, Bílinu 12:8 a Sokol Kobylisy 17:4. Výborně zahráli spojky Vláďa
Červinka a Matěj Havlíček, v brance se dařilo Michalu Breckovi. Sestava a branky:V. Červinka 33, M. Havlíček 15, J. Studnička 7, D. Volf 3,
V. Ryšavý 1 a M. Brecko.
Oddíl házené uspořádal v naší sportovní hale jeden z největších turnajů ve své historii. V jeden den hostil 16 týmů z celé ČR. V kategorii mini
startovalo 6 týmů, hrálo se systémem každý s každým. Domácí Jiskra
nakonec obsadila velmi pěkné 2. místo, když nestačila pouze na „A“tým
Českých Budějovic. Jednotlivé zápasy Jiskry:TJ Kovofiniš Ledeč n. S.
15:2, Sokol Úvaly 11:9, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 13:8, Lokomotiva České Budějovice“B“ 19:10 a Lokomotiva České Budějovice 7:18. Sestava
a branky:V. Červinka 30, M. Havlíček 17, J. Studnička 7. D. Volf a K.
Klapka po 5, V. Ryšavý 1 a M. Brecko.
Začátkem měsíce února proběhl v naší sportovní hale turnaj v miniházené 6+1, jehož pořadatelem byl Sokol Vršovice. Sportovní boje narušila neomluvená absence týmu Sparty Kutná Hora a celkový počet
startujících týmů se tak zredukoval na pět. Naši miniházenkáři porazili
Sokol Vršovice 4:2, TJ Jiskru Havlíčkův Brod 6:4, podlehli Loko Louny
4:5 a celkovému vítězi Slávii Praha 2:12. V konečné tabulce tak Jiskra
obsadila 3. místo a individuálního ocenění se dostalo i Vladimíru Červinkovi jako nejlepšímu střelci, když zatížil konto soupeře 14 brankami.
Sestava a branky:V. Červinka 14, M. Havlíček 1, L. Birka 1, P. Čula, D.
Volf, K. Klapka, V. Ryšavý, T. Procházka, D. Vlasák, A. Dolejší a M.
Brecko.
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TJ Jiskra
Přípravka

Shodně jako minižáci i přípravka byla hostem Wendy Mělník. V přetlakové hale docílila nejmladší házenkářská směna těchto výsledků:
Wendy Mělník 6:3, Sokol Kobylisy 8:3, Bílina 11:8, Sokol Úvaly 2:6,
Dukla Praha 1:6 a obsadila pěkné 3. místo. Sestava a branky Jiskry: D.
Volf 12, A. Dolejší 7, T. Procházka 6, D. Vlasák 3, P. Kopecký, T. Toman
a M. Valouch.
Přípravka Jiskry obsadila na domácím turnaji 4. místo z celkového
počtu 10 účastníků. Týmy byly rozděleny do dvou skupin a poté se hrály
zápasy o umístění. Benjamínci postupně porazili TJ Kovofiniš Ledeč
n. S. “B“13:4, TJ Jiskru Havlíčkův Brod„B“12:4, Lokomotivu České
Budějovice“B“11:7 a podlehli Sokolu Brno Juliánov 7:17. V souboji o
třetí místo prohrála Jiskra s TJ Kovofiniš Ledeč n. S. “A“ 4:13. Výborně
zahrál Aleš Dolejší, autor 18 branek. O další góly se rozdělili:D. Vlasák
13, T. Procházka 10, V. Losinecký 4, P. Kopecký 1, T. Toman 1 a M.
Valouch.
Jiří Dolejší starší

Fotbal

V pondělí 11. 2. 2008 na Krajském úřadu Středočeského kraje proběhlo slavnostní vyhlášení ankety „Sportovní talent ČSTV“ Středočeského
kraje za rok 2007. Ze široké škály navržených sportovců do 16 let odborná komise Středočeského kraje vybrala 26 nominovaných mladých
sportovců, kteří byli pozváni na slavnostní ceremoniál, kterého se zúčastnili nejen krajští úředníci, ale například i samotný předseda ČSTV
pan Srb.
Mezi nominovanými byl i zástupce našeho města Jiří Dolejší nejmladší. Byl do této ankety navržen za mimořádné výkony, které podával při
házenkářských zápoleních v roce 2007. Z jeho úspěchů stojí za zmínku, že byl vyhodnocen nejlepším hráčem mistrovství ČR v miniházené,
stal se 2. nejlepším střelcem na tomtéž mistrovství, v průběhu roku byl
oceněn nejlepším střelcem na všech turnajích, kterých se zúčastnil a
společně se svými kamarády vybojoval titul Přeborníka Středočeského
kraje v kategorii minižáků, ale hlavně 3. místo na mistrovství ČR minižáků. Za celou sezonu vstřelil neuvěřitelných 662 branek.
Už samotnou nominaci mezi 26 nejlepších mladých sportovců lze považovat za úspěch. Nezůstalo však pouze u nominace a Jirka se nakonec
dostal do nejlepší desítky těchto nadaných mládežníků, kteří byli bez
udání pořadí vyhodnoceni jako „Sportovní talenti ČSTV za rok 2007“.

FOTBALOVÉ ÚROČENÍ

Vklady do zručských minifotbalistů začínají přinášet první výnosy.
Ale vraťme se k úplnému začátku… Před dvěma roky se jeden malý
kluk jménem Ládík rozhodl: „Já bych chtěl hrát fotbal. “ Ovšem tehdy
TJ ve Zruči oddíl přípravky neregistrovala. Ládíkova a další maminky
začaly shánět další zájemce a měly úspěch. V lednu 2006 začaly první
tréninky pod ochotným vedením p. Jíry. Kluci zarputile trénovali, nevynechali jedinou hodinu na hřišti, pokud je neskolila nemoc.
Přišly první, s nedočkavostí očekávané, přátelské zápasy, poté první
podzimní sezona, další jarní. Na hřišti byl vždy k vidění chumel minihráčů a celá akce se odehrávala většinou u naší branky. Brankáři protihráčů zejména za chladných podzimních dní museli aspoň sami poskakovat v brankovišti, aby měli šanci se trochu zahřát. Skóre jednotlivých
zápasů se odlišovalo, ale naši kluci si na konto nepřipsali ani jeden bod.
V okresní tabulce stáli na posledním místě. Kuriózní byl zápas s čáslavským družstvem, kdy na náš úkor padlo 31 branek. Ano, taková byla
realita, takové byly začátky, ale i přesto kluci s obrovským odhodláním
a vírou, že přece jednou už ta výhra přijde, trénovali dál. Samozřejmě se
stávalo, že ze vzteku někdy z dětských úst „vypadla“ i vulgární slůvka,
ale ta byla vždy odčiněna úměrným počtem kliků nebo kolečkem kolem
hřiště. Disciplína byla a je namístě.
Během jarní sezony 2007 trenérství převzal rodinný klan Váňů, malí
hráči začali trénovat častěji a intenzivněji. Následně v srpnu se uskutečnilo fotbalové soustředění zručské přípravky v Tichonicích u Kácova.
Proroctví trenérů, že po tom týdnu se kluci ani nehnou a půlka jich
odpadne, se nenaplnilo, oddanost kluků pro fotbal byla silnější.
Za svoji vytrvalost získali malí fotbalisti ocenění od fotbalového klubu TJ Jiskra za příkladný přístup a obětavost v soutěžním ročníku 2006
- 2007, a to přímo z rukou asistenta trenéra pražské Slavie Pavla Řeháka. Pro kluky to byl velký zážitek a další motivace.
V září přípravka rozšířila svoje řady o další hráče a dnes čítá kolem
dvaceti fotbalových nadějí. V tabulce podzimní sezony obsadili předposlední místo, už se jim podařilo vyhrát, v prosinci se umístili na 4. místě
v turnaji starších přípravek, před Štědrým dnem porazili tým rodičů v
přátelském zápase a v lednu slavili největší úspěch – 1. místo v turnaji
mladších přípravek.
To jsou ty první výnosy. Radost z vítězství nejen v očích dětí, ale také
jejich rodičů, pocit zadostiučinění z dobře vedené práce v srdcích trenérů.
Těmito řádky jsem vás chtěla seznámit s děním v tomto sportovním
odvětví a hlavně poděkovat trenérům za trpělivost a vynakládané úsilí,
konkrétně J. Váňovi st. a ml. , M. Váňovi, asistentovi z řad rodičů J. Arnoltovi a Jiřině Kovářové za manažerské vedení, bez kterého bychom se
neobešli. Kolem malých sportovců se vytvořilo funkční a přátelské zázemí, za kterým stojí kolektiv rodičů, jejich ochota, obětavost a nemalá
pomoc, dále potom společnosti FIBEKO a N & N s finanční podporou.
Bez tohoto všeho bychom byli ochuzeni o spoustu zážitků a TJ Jiskra o
kontinuitu zdejšího fotbalu.
Do budoucna si přejme spoustu dalších úspěchů a hlavně radosti ze
sportu!
Lenka Nováková

Kromě krásné plakety dostal Jirka i pamětním list a spoustu věcných
darů a upomínkových předmětů. Jirka měl z ocenění velkou radost, protože o své nominaci se dozvěděl až den před vyhlášením ankety. Do
té doby se vše drželo v tajnosti. Jirkovi bychom chtěli pogratulovat a
popřát mu i do budocna spoustu podobných úspěchů a ať i nadále takto
reprezentuje naše město a TJ Jiskru Zruč n. S.
TJ Jiskra Zruč n. S. tajemnice - Jana Smutná
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