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Řekni, kde ty lidi jsou, řekni, kde jen mohou být…
Nepřipomíná vám to jednu
známou písničku?
Ona to slova ze známé písničky opravdu jsou, a tak nějak
ta otázka sedí na naše město.
Protože pokud se bavíte s pořadateli kulturních akcí v našem
městě, tak si většina z nich
dokola stěžuje na malou účast.
Prý že občany neláká kvalita
programu, ale spíše skutečnost,
zda se bude vybírat vstupné a v
jaké výši a v poslední době ještě
, zda náhodou nebude zdarma
podáváno občerstvení. Co povzbudivého na to pořadatelům
akcí (většinou dobrovolným)
říci?
Nevím. Vím jen to, že spousta našich spoluobčanů kdysi
v dotazníku uváděla, že je sužuje nedostatek kultury v našem městě. Proč tedy tak malá
návštěvnost, když nabídka je
celkem pestrá?
V současné době se natolik
snížilo procento nezaměstnanosti, že není třeba vyhledávat
pouze akce s občerstvením.
Nikdo v našem městě /pokud
nedrží dietu/ snad nehladoví.
Proč tedy nějaký ten penízek
nevěnovat také na „potravu
ducha“?. Třeba i za cenu odřeknutí si např. krabičky cigaret.
Vždyť, pokud vím, většinou
si zručští pořadatelé akcí nedovolí stanovit vstupné vyšší,
než je právě cena jedné jediné
krabičky cigaret - tedy požitku
na malou chvíli. Dobrý kulturní
zážitek může v člověku setrvat
hodně dlouho a zdraví rozhodně nikomu nepodlomí.
Na většině zručských kulturních akcí se potkávají stále
stejné tváře. A jsem přesvědčena, že to jsou ty tváře, které
rozhodně po kulturním vyžití
nevolaly, protože si ho dokázaly najít. Ale kde pak ti všichni
„volalové“ jsou, kde jen mohou
být?

Ročník XVIII ... měsíčník vydává Město Zruč nad Sázavou

ROCKOVÝ ZÁMEK UŽ PO ČTVRTÉ
I v letošním roce se ve Zruči nad Sázavou uskuteční tradiční rockový
festival Zámek. Celkem to bude již po čtvrté! Změna oproti letům minulým bude markantní. Festival je plánován pro letošní rok dvoudenní
a sice 4. – 5.července. Další změnou je skutečnost, že se bude v hlavní
den festivalu – sobotu – hrát na celkem třech scénách. Organizátory k
tomuto kroku donutil velký zájem především mladých kapel, které si
chtěly na Zámku zahrát. Dát právě těmto skupinám prostor by mohlo
být do budoucna tím pravým ořechovým. A jak bude letos Zámek ve
Zruči nad Sázavou vypadat? V pátek 4. července to bude Pravá bigbeatová zábava. Vystoupí kapely Defragment, Náměstek HTS a hlavně
skvělá tancovačková formace Confession. Vstup je v pátek ZDARMA!
V sobotu se startuje od 14:00 hodin. Na mladé scéně na nádvoří zámku zahrají začínající, ale kvalitní kapely. Budou to například Crash
Road z Brna, Possibilní aplikace z Kutné Hory nebo třeba X-Core. Na
hlavní scéně budou jistě velkým tahákem skvělí KRUCIPÜSK, LETY
MIMO, RYBIČKY 48, TŘI SESTRY REVIVAL BANDA nebo kapela
Rammstein revival, která slibuje ve svém vystoupení show s pyrotechnickými efekty. Třetí scéna bude jako vždy techno-scénou v hospůdce
Pod Zámkem. Vstupenky budou v předprodeji od 1.června. Lze je sehnat za výhodnou cenu 190 Kč (normální cena 230 Kč) v městském infocentru na zámku, v cykloprodejně p. Čapka ve Zručském dvoře, nebo
v restauraci Na Pohoří. Podle prvních ohlasů bude zájem velký! Přijďte
proto letos na skvělou letní akci ve Zruči. Více informací lze získat na
www.zamekfest.cz.
Vlastimil Roflík

Město Zruč nad Sázavou
ve spolupráci se Středočeským krajem,
skupinou historického šermu Vítkovci a Železnými pány
u příležitosti
680 let písemné zmínky o městě
uvádí:

VIII. HISTORICKÉ
SLAVNOSTI
ZRUČ N. S. - Zámek

9. srpna 2008
(více informací na plakátu na str. 4)

3. narozeniny byly poslední
1. dubna 2005 zasadily zručské
děti, u příležitosti narození pohádkáře H. Ch. Andersena,
stromek – Ginko biloba neboli
Jinan dvoulaločný, který nazvaly Andersenovník. Tenkrát
tento malý slabý stromek sázely
s láskou a doufaly, že jednou
vyroste do krásy a budou v jeho
stínu číst pohádky svým dětem
a možná i vnoučatům.
Bohužel, přišlo jaro roku
2008 a našel se někdo tak zlomyslný, že práci dětí zmařil. Ze
stromku, který sotva zakořenil
a konečně mohl začít pořádně
prospívat, zůstal jen několikacentimetrový pahýl.
Jsem velký odpůrce násilí, ale
nemohu souhlasit s názorem,
zvláště šířeným v posledních
týdnech o tom, že i výchovný
otcovský pohlavek bude přestupkem. Nezlobte se na mě,
ale v případě jako je tento, kdy
někdo zmaří úsilí dětí, zničí
dnes už poměrně vzácný strom
a vyhodí zbytečně z městské
kasy peníze, pak nejsem daleko
od toho takový přestupek sama
spáchat. Protože pokud bylo pachatelem dítě či mladistvý, pak
asi k výchově slova nestačila a
je na místě přitvrdit a nějaký
ten výchovný pohlavek uštědřit
jako „zapamatovátko“ pro počínání příští. A pokud toto dokázal spáchat dospělý, možná
rodič od dětí, které se na výsadbě podílely, pak je na pár facek
přímo zralý!
Jiřina Janatová

Aktuálně

Zahradní slavnost aneb Jarní veselení s Růženkou

911 tisíc pro Zruč
Město obdrželo informaci o
přidělení dotace na obnovu veřejného osvětlení ve výši 911 tisíc
korun. V letošním roce se nové
lampy rozsvítí v ulici Na Skalách,
Pohleďská a v části vesničky Dubina. Rekonstrukcí projdou rozvaděče veřejného osvětlení, kde
budou umístěny regulátory. Dále
bude vyměněno téměř 100 kusů
svítidel. Investice si vyžádá přes 4
mil korun. V měsíci červnu město
vybere zhotovitele.

Nadace Proměny – šance pro
náš park
V měsíci červnu byla zpracována žádost o grant na 25 mil. korun
na rekonstrukci části zámeckého parku. Nadace vybere z celé
republiky dvě vítězná města, ve
kterých dojde k založení či rekonstrukci parku.

Protipovodňová opatření ve
Zruči – realita či sen

Vladimír Bouma: Práce ve Zručském dvoře vrcholí

Každou chvíli čekáme na zprávu z Ministerstva zemědělství,
zda naše město bylo vybráno k
realizaci protipovodňových opatření. V loňském roce nechalo
město zpracovat odbornou studii.
Odborný expert ministerstva naši
žádost posuzuje. Pokud budeme
vybráni, pustíme se do zpracování dokumentace pro územní
řízení. Dokumentace by mohla
být zpracována a projednána v
průběhu příštího roku. K ochraně
jsou odborníky doporučeny tyto
tři lokality – Průmyslová ulice,
náměstí MUDr. Svobody a část
areálu Sázavan.

Navštivte webové stránky
města
Zruč nad Sázavou

Příště dvojčíslo
Již tradičně vyjde o prázdninách za měsíc červenec a srpen
dvojčíslo Zručských novin.
Z tohoto důvodu je posunutá
uzávěrka na 28.07.2008.

Finalistky soutěže Miss ZŠ ... více informací na straně 6
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Jiřina Janatová: Ulomený Jinan dvoulaločný (Ginko biloba)

Uzávěrka příštího čísla : 28.07.2008

Foto Jaroslav Křibský
Poslední květnový den se v areálu zručského zámku konalo slavnostní
otevření turistické sezony 2008 a zároveň oslava Dne dětí. Akci pořádal
Klub panenek ČR za pomoci oddělení kultury MěÚ Zruč nad Sázavou.
Protože se akce konala pod záštitou Jeho Excelence pana Donala Hamilla, byla akce zaměřena nejen na dobové tance a hudbu, ale hlavně
na irskou kulturu. Aby toto zapadalo do historie našeho města, vyhledali jsme v dávné minulosti skutečně existující postavy. A tak celou
akcí procházely dvě autentické postavy zručských dějin – komoří a rytíř
Království českého Kryštof Hložek ze Žampachu, a šlechtična Markéta Mercerodová. Tento pár nyní na svém panství uvítal šlechtickou návštěvu až z dalekého Irska, která k nám s sebou přivezla ukázky jejich
hudby a tanců.

Jiřina Janatová: Irská návštěva
Mimochodem, kdo vydržel a viděl irské tance v podání skupiny
GALL TÍR, musel být nadšen. To byla podívaná! Zajímavý byl i další
program, který Klub panenek připravil – třeba irská hudba či ukázky
karate, aj. Škoda jen, že nabídku opět využilo a ocenilo více „cizích“
návštěvníků než místních občanů.
Jiřina Janatová
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INFORMACE Z ÚŘADU

Rada města na
42. zasedání, konaném
dne 26. 05. 2008 ...

• schvaluje souhlasné prohlášení
s umístěním energetického
zařízení na p.p.č. 2098 a smluv o
smlouvách budoucích na zřízení
věcného břemene na 7 pozemcích města za 500,- Kč za každé
břemeno na parcelách p.č. 1572,
2079/2, 2081/2, 2083/2, 2197/1,
2198/1 a 2198/2 a pověřuje starostu podpisem smluv
• schvaluje žádost pana Pavla
Antoše o podporu akce 15-tý
ročník turnaje v malé kopané
O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA
ZRUČE NAD SÁZAVOU dne 28.
6. 2008, a to o zapůjčení, dopravu
a montáž přístřešku, zapůjčení
laviček, bezplatné vyhlášení v
městském rozhlase a vyvěšení
plakátů, předání cen představiteli
města. RMě schvaluje povolení
ukončení společenského večera
s živou hudbou ve 24,00 hodin.
Žadatele bude informovat KS.
• souhlasí s výměnou rozbité
dlažby na chodníku před RD čp.
159 v ulici Dubinská. Typ dlažby
schválí vedoucí stavebního odboru ing. Milan Růžička. Žadatele
bude informovat SÚ.
• ukládá zveřejnit záměr města na
prodej p.p.č. 1398, dle KN v k.ú.
Zruč nad Sázavou a následně
prodej předložit do jednání ZMě
• ukládá zveřejnit záměr města na
prodej p.p.č. 1598/3, dle KN v
k.ú. Nesměřice a následně prodej
předložit do jednání ZMě
• schvaluje žádost Křesťanské
společnosti Nový Život o
výpůjčku dětského hřiště v areálu
školní jídelny dne 14. 6. 2008 od
14 do 16 hodin na pořádání VII.
ročníku akce „Otvírání prázdnin“,
o možnost připojení na elektrickou zásuvku v budově školní jídelny. Dále RMě schvaluje bezplatné
vyhlášení této akce městským
rozhlasem, vyvěšení plakátů, pomoc při zajištění upomínkových
diplomů. Žadatele bude informovat KS.
• schvaluje poptat následující odborné firmy na zajištění demolice
bývalé jídelny v Nesměřicích: Ivo
Šteffek, Vyhlídková 692, 285 22
Zruč nad Sázavou / Spojstav s.r.o.,
Magistrů 16/202, 140 00 Praha 4 /
Zručská stavební s.r.o., Na Úvoze
1053, 285 22 Zruč nad Sázavou /
ATOS spol. s.r.o., Husovo náměstí
139, 584 01 Ledeč nad Sázavou /
Silmex s.r.o., Dukelských hrdinů
583, 280 02 Kolín IV.
• na základě poptávky na opravu
podlahy bývalé školy v Želivci
schvaluje, jako ekonomicky

nejvýhodnější pro město, nabídku
firmy Jan Řimnáč – Truhlářství,
Na Výsluní 752, Zruč nad Sázavou, na druhém místě nabídku
firmy ARHATT PAMÁTKY spol.
s.r.o., V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou umístěnou
na prvním místě. Firmy bude informovat KS.

• schvaluje objednávku komplexního hodnocení Zruče nad
Sázavou prostřednictvím analytického srovnání (KOMPAS
muni) od společnosti CCB a.s.,
Na Příkopě 21, 117 19 Praha 1 za
cenu 9.800,- Kč jako podklad pro
přípravu rozpočtu na rok 2009
• schvaluje bezplatné umístění
vyhledávacího banneru Evropské databanky na webových
stránkách města a bezplatné
užívání vybraných služeb EDB
pro potřeby města. EDB bude informovat KS.
• schvaluje uzavření smlouvy
o zajištění ozvučení akce a
zapůjčení podia s Martinem
Branišem, Okružní 649, 280 02
Kolín dne 9. 8. 2008 při konání
historických slavností 8. ročník a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
• souhlasí s umístěním kabelového vedení 22 kV na městských
pozemcích p.p.č. 1849/5, 1808/1,
1572, 1823, 1264, 1827, 1842
v k.ú. Zruč nad Sázavou dle
přiloženého výkresu situace a
pověřuje starostu města podpisem „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IE-12-6001377-1“ s
investorem akce – společností
ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
• schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne
22. 2003, dodatku č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce, uzavřené dne 2. 8.
2006, dodatku č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce, uzavřené dne 19. 2.
2007 s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, se sídlem Topolová 1030,
Zruč nad Sázavou a pověřuje
starostu podpisem dodatků
• schvaluje uzavření smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene na
pozemcích města za 170,- Kč
za běžný metr potrubí včetně
ochranného pásma pro STP Net
s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• schvaluje ukončení nájemní
smlouvy vzájemnou dohodou s
panem Vlastimilem Dvořákem,
Dubinská 253, Zruč nad Sázavou
na pozemek p.p.č. 1407, výměra
9 615 m2

• schvaluje objednávku frézování
pařezů od firmy Michal Vdoleček
a ukládá Mgr. Klatovskému s firmou projednat cenovou nabídku

na pronájem zámecké vinárny
podané 30. 5. 2008 a schvaluje
vypsat výběrové řízení na tyto
prostory

• na základě poptávky schvaluje
nákup 3 ks radarů zobrazující aktuální rychlost vozidel od firmy
PRO traffic s.r.o., U Staré pošty
53, 738 01 Frýdek – Místek a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo

• na základě vyhodnocení poptávky opravy části střechy čp. 642
schvaluje, jako nejvýhodnější pro
město, nabídku firmy Slavomír
Šebor, Chelčického 581/III., 290
01 Poděbrady. Objednávku zašle
SM.

• ukládá splnit ing. Novákovi usnesení 13. zasedání ZMě č.35
/2008 (prodej pozemku parcela p.č. 2538/6 pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě
Nad Ovčínem do vlastnictví
společnosti Silnice Čáslav)

• schvaluje zpracování výběrového
řízení na úvěr pro financování evropských projektů. Zpracováním
VŘ pověřuje firmu Stavební poradna s.r.o., Průběžná 48, 370 04
České Budějovice. Firmu bude
informovat EO.

• ukládá splnit pí Jelínkové usnesení 13. zasedání ZMě č.
40/2008 (4. úpravu rozpočtu)

• na základě vyhodnocení poptávky opravy části fasády čp.
9 „U Zadáků“ schvaluje, jako
nejvýhodnější pro město, nabídku firmy Zručská stavební s.r.o.,
Na Úvoze 1053, 285 22 Zruč nad
Sázavou. Objednávku zašle SM.

-----------------------------------Rada města na
43. zasedání, konaném
dne 09. 06. 2008 ...
• na základě doporučení hodnotící
komise ze dne 5. 6. 2008 schvaluje výsledek zadávacího řízení
„Zručský zámek ožívá – II. etapa“
a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s dodavatelem ARCHATT PAMÁTKY, spol. s.r.o.,
V. Nezvala 68, Třebíč
• schvaluje žádost SDH Nesměřice
o povolení k vjezdu na soutěž do
Trhového Štěpánova dne 22. 6.
2008. Žadatele bude informovat
KS.
• doporučuje předložit do jednání
ZMě přidělení mimořádného
příspěvku O.S. Prostor
• na základě III. zveřejnění záměru
města na prodej řadové posch.
garáže v Pardidubu na parc.
č. 2033/9 a jediné nabídky od
spoluvlastníků, doporučuje ZMě
schválit prodej manželům Nádvorníkovým
• na základě zveřejněného záměru
města a výběrového řízení na
pronájem Smuteční obřadní síně,
schvaluje, jako celkově výhodnější
pro město, nabídku Pohřební
služby Jeřábek spol. s.r.o., Kmochova 15, Kolín a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy
dle podmínek záměru města a
nabídky vítězného uchazeče
• na základě provedeného detailního věcného i cenového rozboru jednotlivých položek všech
méně a víceprací konečného
vyúčtování stavby polyfunkčního
objektu doporučuje ZMě schválit
odpovídající úpravu rozpočtu
města
• bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy p. Zdeňka Vosláře

Co nabízíme?
V kulturním a informačním centru v průjezdu zručského zámku
si nově můžete zakoupit dárkové
svíčky s logem města, magnetky,
hrnečky a zápalky s obrázkem.
Dále je k dispozici velký výběr
pohlednic. Přijďte si vybrat malý
dáreček.

• schvaluje vypsat výběrové řízení
na nevyhovující sociální zařízení
v I. ZŠ a školní jídelně a poptat
následující odborné firmy: Soc.
zařízení pavilon „B“, „C“, „F“ v
I. ZŠ: ATOS spol. s.r.o., Husovo
náměstí 139, Ledeč nad Sázavou / Zručská stavební s.r.o., Na
Úvoze 1053, Zruč nad Sázavou
/ Archatt památky spol. s.r.o., V.
Nezvala 68, Třebíč / Kutnohorská
stavební s.r.o., Benešova 316,
Kutná Hora / Votická stavební
s.r.o., Husova 804, 259 01 Votice
/// Školní jídelna - rekonstrukce
soc. zařízení: ATOS spol. s.r.o.,
Husovo náměstí 139, Ledeč nad
Sázavou / Zručská stavební s.r.o.,
Na Úvoze 1053, Zruč nad Sázavou / Zeman s.r.o., Bernartice 63
/ Archatt památky spol. s.r.o., V.
Nezvala 68, Třebíč / HORA s.r.o.,
Tržní 274, 391 01 Tábor
• schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke kupní smlouvě uzavřené dne 1.
9. 2004 s Jiřím Flekalem, Zámek
1, Zruč nad Sázavou a pověřuje
starostu podpisem dodatku
• schvaluje smlouvu s MAS Lípa
pro venkov o poskytnutí aplikace
„Registr oznámení o činnostech,
oznámení o majetku a oznámení
o příjmech, darech a závazcích“ a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
• na základě zveřejnění záměru na
prodej části pozemku p.č. 2335/1,
dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou,
doporučuje předložit do jednání
ZMě prodej tohoto pozemku

Úřad
práce
informuje
Na konci měsíce května
evidoval Úřad práce v Kutné
Hoře celkem 1.974 osob (o 747
méně než před rokem). Míra
registrované nezaměstnanosti činila 4,64 % (před rokem
6,60 %). Po téměř 11 létech
tak klesl počet uchazečů opět
pod hranici dvou tisíc. Bohužel podíl evidovaných žen
se dlouhodobě pohybuje nad
hranicí 55 % a počet osob se
zdravotním postižením činil
24 % z celkového počtu osob.
Evidováno bylo 2.098 volných míst.
Na dávkách státní sociální
podpory bylo v květnu vyplaceno 23,6 mil. Kč, na podporu v nezaměstnanosti 4,1 mil.
Kč.
Lékařská posudková služba
v měsíci přijala 145 nových
žádostí. Ukončeno posudkem
bylo 175 žádostí a nevyřízeno
zůstává 176 žádostí. Ve 23
případech zdravotní stav neodpovídal zákonem stanovenému poškození zdravotního
stavu.
Z města Zruče nad Sázavou
bylo evidováno k 31.5.2008
celkem 123 osob. Míra nezaměstnanosti 4,89 % (před
rokem 141 osob, 5,50 %).
Václav Hüttner

Důležité – nepřehlédněte!
-----------------------------Oznamujeme pacientům
MUDr. Ivana Becka,
že ve stávající ordinaci
bude od 1. července 2008
ordinovat
MUDr. Petr Barák.
Ordinační hodiny budou:

Kdo si ještě nevyzvedl stvrzenku o zaplacení kominic-

Pondělí		

07 - 15

Úterý		

13 - 18

Středa		

-

kých služeb, které byly v květ-

Čtvrtek		

07 - 15

nu provedeny v našem městě

Pátek		

07 - 13

KOMU SE NELENÍ,
TOMU SE ZELENÍ
Určitě jste si toho také všimli, jak
se letos nelení trávě, jak nám roste
a roste a roste. Technické služby s
chropotem tak tak stačí sekat veřejně důležité plochy a samozřejmě, to co je vedlejší a nedůležité,
nutně musí počkat. Nelíbí se nám
to, můžeme proti tomu protestovat, můžeme s tím nesouhlasit,
ale to je asi tak všechno, co s tím
můžeme dělat. Skutečně? Kam se
poděla ta neuchopitelná a neidentifikovatelná občanská a prostá
lidská aktivita našich občanů a
hrdost starých báťovců. Je snad
lepší sedět v přítmí a čekat s nadáváním, až nám posekají nebo
to vzít do vlastních rukou a něco
udělat pro obec? Chceme přece
všichni mít i upravené prostranství před našimi domy. Neříkejte,
že to nejde! Není to pravda a bylo
by možné uvést řadu příkladů. Podívejte se, až na drobné výjimky,
na občany „Staré Zruče“!. Opatření město činí a činit bude jak
po stránce mechanizační, tak po
stránce personální, ale ruku na
srdce, neptáme se v poslední době
pouze na to, co může udělat město
pro nás a nezapomínáme tak trochu na to, co můžeme sami udělat
pro město? Tak ať nám tráva dál
pěkně roste.
Jiří Klatovský

Siláci mezi námi!

Tak jako dříve neprůstřelní nesmrtelní sovětští hrdinové téměř
denně na televizních obrazovkách
předváděli své chrabré činy, tak
dnes je vystřídali akční svalovci
ze zámoří. Ať to byli válečníci z
východu, či novodobější rváči ze
západu, vždy se jim dařilo a daří
vyniknout silou a tou udolat nepřátele.
Ať už jste příznivci těch či
oněch, ráda bych vás upozornila,
že podobné hrdiny možno hledat i
mezi námi. Netřeba tedy vzhlížet
k žádné světové straně. Nevěříte?
Pak jste se tedy měli před nedávnem podívat po ránu do parku u
hotelu, kde si to nějací místní „arnoldi“ rozdali se zabudovanými
lavičkami. A představte si, přeprali je, takovou měli sílu!
Škoda jen, že u toho v tomto případě chyběly kamery. Mohli jsme
u toho být jejich prostřednictvím
všichni nebo alespoň policie, neboť každé veřejné vystupování
si zaslouží řádné „ocenění“… V
tomto případě třeba pár desítek
hodin veřejně prospěšných prací!
Nebo myslíte nešetřit a ještě něco
navrch přidat?
Jiřina Janatová

firmou Kominictví Mokrý,
může tak učinit.
Stvrzenku dostanete v Informačním centru v průjezdu
zámku.

Foto TS - Bareš

Navštivte webové stránky města Zruč nad Sázavou

www.mesto-zruc.cz

P. Klatovský: Zahradní slavnost - z noční prohlídky

Hasič - čekatel
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Dva letecké snímky od Jaroslava Křibského
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Řádková inzerce
* Kdo pronajme zahrádku
ve Zruči nad Sázavou? Tel.:
720 100 050.
* Vyměním městský byt 2
+ 1 za 3 + 1. Bydlím Na Výsluní ve 2. p., byt má balkon.
Telefon 604 996 954. Podlahová plocha bytu 57,52 m2.
* Pronajmu byt 4+1 v ulici Dvouletky. Tel.: 604 211
002.
* Prodám kočár, kombinace tmavě a světle modré
barvy, značka VYDEKO
– princess, cena dohodou.
Tel.: 604 870 820.
* Mateřské centrum Setkání hledá šikovnou účetní,která by se věnovala daňové evidenci MC. Odměna
zajímavá. Zájemci volejte
ing. Lenku Scholzovou tel
č.731557158.
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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Plošná inzerce ve
Zručských novinách
Využijte možnost zviditelnění
Vaší firmy pomocí plošné inzerce ve Zručských novinách.
Noviny vycházejí v nákladu
2.250 výtisků a jsou distribuovány zdarma do poštovních
schránek. Zároveň jsou zveřejněny na webových stránkách
města.
Základní cena je stanovena na
8,-Kč za cm2 bez 19% DPH.
Výrazně ji lze snížit díky slevám za opakovaný tisk.
Formulář objednávky je možné stáhnout z webových strá-

dětských jezdeckých
táborů s koňmi.
Výuka jízdy na koni
(garance min.1hod.v sedle)
celodenní styk s koňmi, táborové hry, koupání, táboráky ...
Poslední volná místa.
28.06.-07.07.2008 (10 dní)
09.07.-18.07. 2008 (10 dní)
20.07.-29.07.2008 (10 dní)
09.08.-18.08.2008 (10 dní)
20.08.-29.08.2008 (10 dní)
Cena: 4.400,-Kč
Nástup: 11.00-11.30
Odjezd: 15.00
Doprava : vlastní
Další informace na
tel. 776 718 883, 608 222 698
www.bedrichov.jizdarna.cz

nek MěÚ - www.mesto-zruc.
cz, případně vyzvednout v oddělení kultury u paní Janatové.
Pro bližší informace volejte
na 777 088 878 (Martin Beneš)
nebo pište na noviny@mesto-

Ztráty a nálezy

Agroturistická jízdárna
Bedřichov u Kutné Hory
pořádá již 7.ročník

zruc.cz.

SMART Půjčka
až do 50.000 Kč

Hledáme nové
obchodní zástupce.
Bližší informace: 774 420 595

Nalezené věci odevzdávejte
v Kanceláři starosty
(u pí Vlkové).
Na webových stránkách města
www.mesto-zruc
je zprovozněna rubrika
ZTRÁTY A NÁLEZY.
Na ztracené věci se můžete
také doptat v kanceláři starosty
u pí Vlkové.

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

bližší info: 603 573 980
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Městská policie Zruč nad Sázavou
14.05.2008 … Hlídka MěP byla požádána PČR o asistenci při řízení
provozu u obce Slavošov. Zde došlo k znečištění pozemní komunikace v úseku 0,5 km unikajícím olejem z motorového vozidla. Strážníky
uskutečňován dohled nad bezpečností provozu až do doby odstranění
znečištění místní jednotkou HZS.
17.05.2008 … O prověření oznámení byla hlídka MěP požádána
operačním důstojníkem PČR, kdy se před Country barem měli v pozdních hodinách nacházet osoby s malými dětmi. Na místě strážníky
zjištěni naši mongolští spoluobčané, kteří ve společnosti svých ratolestí vesele popíjeli alkohol. Na upozornění o nevhodném chování se
část společnosti odebrala se svými nejmenšími k domovu.
19.05.2008 … Na žádost představitelů města byl strážníky uskutečněn dohled u jednání zastupitelstva města, kdy hlavním bodem jednání byl prodej městských bytů.
21.05.2008 … Peněženku, která byla nalezená v prostorech autobusové zastávky Na Pohoří a následně odevzdána na městském úřadě,
strážníci předali majiteli.
22.05.2008 … Hlídka MěP přijala oznámení o zaběhlém synovi.
Tento, jež si šel zaběhat, se dlouho z tréninku domů nevracel. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobu, která restaurace a jiné obdobné
podniky nenavštěvuje, měla matka obavu, aby se synovi něco nepřihodilo. V době pátrání po uvedeném přijali strážníci oznámení, že je
tento již doma a zdráv.
26.05.2008 … Pokutou v blokovém řízení byl odměněn muž z nedaleké obce, který před zraky strážníka nerušeně přecházel vozovku na
světelný signál, který vstup do vozovky zakazuje.
29.05.2008 … Majiteli byly hlídkou MěP předány klíče nalezené
místní občankou v prostorech ulice Dubinská. Tento se k nálezu přihlásil po vyhlášení skutečnosti v místním rozhlase.
30.05.2008 … Na oznámení pracovnice městské knihovny se hlídka
MěP dostavila do zámeckého parku, kde byli spatřeni dva pospávající
muži. Při ověřování totožnosti uvedených zjištěno, že jeden z mužů je
osobou hledanou policií. Tohoto strážníci následně předali k dalšímu
opatření hlídce PČR OO Zruč nad Sázavou.
05.06.2008 … Se žádostí o pomoc se na MěP obrátilo vedení firmy
provozující svojí činnost v areálu bývalého podniku Sázavan. Zde se
jednalo o usazený včelí roj ve větrací šachtě budovy podniku. Vzhledem ke špatné dostupnosti místa strážníci využili vysokozdvižné plošiny a k likvidaci roje použili prostředky s insekticidy.
09.06.2008 … Hlídka MěP byla požádána PČR o asistenci u dopravní nehody v obci Dolní Pohleď, kde došlo ke střetu dvou osobních
vozidel. Vzhledem k tomu, že se nehoda neobešla bez zranění, byla na
místo přivolána RZS a místní jednotka HZS. Ve spolupráci s hlídkou
PČR byl v místě dopravní nehody uskutečňován dohled nad dopravou
až do úplného obnovení silničního provozu v daném úseku pozemní
komunikace.
(Pavel Antoš - MěP)

Policie ČR
Akumulátory dopravního značení někdo odcizil na silnici ... Na
silnici mezi obcemi Slavošov a Dolní Pohleď na Kutnohorsku zatím
neznámý zloděj kradl příslušenství dopravního značení. V době od
26. 5. 2008 do 27. 5. 2008 někdo odcizil dva plechové kontejnery s
dvěma akumulátory a dva řadiče na výkon akumulátorů. Poškozené
kutnohorské firmě způsobil celkovou škodu za 31.000,- Kč. Případem
se zabývají policisté ze Zruče nad Sázavou.
(nprap. Hanzlová Vendulka, nprap. Votroubek Daniel)

Stalo se před 10 lety ...

Květen 1998
1. června na Den dětí kromě nejrůznějších akcí probíhala i akce,
při níž se prodávaly červené nosy. Tento klaunovský nos se prodával
za 40 Kč a výtěžek z prodeje šel na podporu ohrožených dětí. V
našem městě prodej nosů zajišťovala prodejna TUSY.
Ve stejný den byla otevřena i nová prodejna „Dětský bazar“ na
náměstí ve Staré Zruči (bývalá pošta – čp. 30).
V červnu byly otevřeny i další obchody a služby – např. videopůjčovna v prodejně TUSY a v přízemí Hotelu Baťov prodejna nápojů
– točených limonád, sudových vín a stáčených lihovin.
Naopak koncem června uzavřel prodejnu železářského zboží
pan Martin Havlíček, když před tím vyprodal zásoby za poloviční
ceny.
5. 6. předával starosta města Pamětní listy zručským maturantům
Integrované střední školy. Byli to poslední zdejší maturanti. Studenti nižších ročníků přejdou do Čáslavi, kde budou začleněny do
obdobné školy.
V neděli 7. června 1998 dosáhly teploty rekordních výšek – v
Praze bylo naměřeno 36 °C.
Následkem vedra zemřelo v ČR i několik lidí. Odpoledne přišla
bouřka s krupobitím, které v některých okresech připravilo zemědělce o úrodu.
Ve Zruči nad Sázavou proběhly počátkem měsíce června ještě poslední předvolební mítinky.
13. 6. byla naposledy v provozu čerpací stanice BENZINA ve
Zruči nad Sázavou. Poté byla na více než 2 měsíce uzavřena z důvodu rekonstrukce.
19. a 20. 6. se konaly volby do Parlamentu ČR. Zruč nad Sázavou
byla rozdělena na obvyklé volební okrsky, v nichž volby proběhly
hladce.
Jiřina Janatová
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HZS - stanice Zruč nad Sázavou
01.05.2008 … jednotka pomocí speciální sady nářadí otevřela zabouchnuté dveře u bytu v ulici Spojovací. Při akci jednotka spolupracovala s Městskou policií Zruč nad Sázavou.
02.05.2008 … hasiči zasahovali na D1, na 72. km - směr Brno, kde
došlo k dopravní nehodě osobního vozu Škoda Fabia. Na místě naše
jednotka spolupracovala i s kolegy z Humpolce, nehoda si ale většího nasazení nevyžádala a po rutinních úkonech se hasiči vrátili na
stanici.
11.05.2008 … SOPIS vyslalo jednotku na dopravní nehodu osobního automobilu a vlaku na železničním přejezdu u Vlastějovic. Řidička
Peugeotu 206 vjela na železniční přejezd právě v okamžiku, kdy k
němu přijížděl osobní vlak. Strojvůdce již nedokázal střetu s vozidlem
zabránit a soupravu zastavil až 50 metrů za přejezdem. Automobil byl
vlakem odmrštěn asi 4 metry pod trať , při tom přerazil světelné zabezpečovací zařízení. Ve vozidle se nacházeli dva dospělí a dvě děti,
nejzávažnější zranění utrpěl muž na sedadle spolujezdce, ten musel
být z vozidla vyproštěn a leteckou záchrannou službou přepraven do
nemocnice v Praze. Ostatní pasažéry ošetřil lékař RZLS na místě, jedno z dětí pak bylo převezeno na pozorování do nemocnice v Kutné
Hoře. Místo nehody si po příjezdu převzala jednotka drážních hasičů
Kolín.

ZRUČSKÉ NOVINY
Připravuje se na léto
5. – 5. 7. 2008 - IV. ročník hudebního festivalu ZÁMEKFEST - předprodej vstupenek: Infocentrum v průjezdu zámku, cykloprodejna ve
Zručském dvoře, restaurace Na Pohoří.
Vstupné: v předprodeji 190 Kč, na místě 230 Kč.
Bližší informace: www.zamekfest.cz, tel.: 602 207 054.
8. ročník historických slavností – 9. 8.2008 v areálu zručského zámku
a parku. Začátek ve Staré Zruči v 10 hodin (průvod k zámku). Program
potrvá až do nočních hodin. Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30 Kč.
Obě akce jsou podpořeny granty poskytnutými Středočeským krajem.
Výstava gotických kostýmů – p. Kocourková z Kutné Hory
Vystoupení česko-britské taneční skupiny.
Tuto skupinu, která vystupovala v různých zemích podle původního
projektu WAIT, který vznikl v USA jako program prevence HIV, měli
možnost již někteří z vás vidět v loňském roce, jako doplňkový program, při akci ZRUČ – TEMPORA HISTORICA. Jistě vám utkvěli v
paměti tanečníci různých ras, jak hbitě předváděli break dance a další
taneční pohyby a kreace.
Noční prohlídka – průvodkyně se představí ještě jednou v průběhu
prázdnin při netradiční prohlídce.
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Přírůstek do sbírky

Ve čtvrtek 22. května 2008 v půl desáté
dopoledne zamířili do
zručského zámku japonští hosté. Zámek si
přijeli nejenom prohlédnout, ale přímo prezident společnosti ASMO
a další hosté přivezli
nový exponát do sbírky panenek. Jedná se o
nádhernou japonskou
panenku ve skleněné
skříňce. Nezbytný doplněk, tedy právě skleněná
skříňka, která, jak jsem
se dočetla, chrání právě
honosný oděv panenky,
ušitý z nejvybranějších
materiálů, vyšívaných
brokátů a stuh. Panenka samotná se pak vyznačuje krásným ladným
držením těla.
Za milý a nečekaný dar, věnovaný těsně před slavnostním zahájením
turistické sezony, moc děkujeme a už se těšíme, jak novou panenku
představíme veřejnosti právě při akci pořádané 31. května.
Na akci jsme pozvali i „naše“ japonské dárce, věříme, že naše pozvání
přijmou, stejně jako vy všichni.
Ještě jednou díky za dárek a se všemi brzy na shledanou.
Za kolektiv průvodcovské služby: Jiřina Janatová

Sledujte plakátovací plochy, kde najdete nejen výše uvedené akce, ale
možná i některé další.

A ještě zajímavý tip na výlet:
Stáj Krasoňovice Jana Egidy připravila pro děti a dospělé možnost vyjížděk na koních. Nabídku mohou využít úplní začátečníci i zkušenější
jezdci, kteří si mohou dokonce vyjet i na vícedenní túry. Máte-li koně
opravdu rádi, můžete se s nimi i blíže seznámit – můžete si je zkusit
čistit, sedlat, uzdit, atd. Tip na výlet skutečně zajímavý. Vyjížďku do terénu prý pořídíte za 250 Kč/hod., vození dětí 50 Kč/15 minut. Nejlepší
je, ale vše dohodnout přímo na místě.
13.05.2008 … operační důstojník SOPIS HZS Kolín vyslal jednotku
k DN dodávkového vozidla pro přepravu osob a autobusu, na 42. km
- směr Brno. Cestu k zásahu hasičům zkomplikovala kolona stojících
vozidel, ale na to jsme konec konců zvyklí. Na místě bylo zjištěno,
že při nehodě došlo ke zranění tří Ukrajinců cestujících v dodávce,
ti byli po poskytnutí přednemocniční péče převezeni do nemocnice v
Benešově a mladá žena z autobusu byla po stížnostech na bolest krční
páteře převezena do nemocnice na pozorování. Následky nehody na
místě likvidovali jednotky HZS ze Zruče a Vlašimi, a sanitní vozy z
Vlašimi a Benešova. Po ošetření a převozu zraněných, hasiči uvolnili
dálnici odtažením dodávky do odstavného pruhu, poté uklidili vozovku a po předání místa nehody Policii ČR se vrátili na základnu.
14.05.2008 … hasiči vyjeli na likvidaci olejové skvrny nad obcí Slavošov. Zde, při přepravě čelního nakladače došlo k úniku hydraulického oleje na vozovku a olej zde vytvořil pás široký zhruba půl metru
o délce cca 500m. Hasiči olej likvidovali sorbetem Absodan. Dopravu
na místě řídila PČR Zruč ve spolupráci s Městskou policií Zruč n.S.
25.05.2008 … jednotka byla vyslána k dopravní nehodě na D1 na
72. km - směr Brno. Při našem příjezdu zde již byla HZS Humpolec.
RZSL a PČR. Hasiči na místě vyprostili zraněného řidiče z vozidla,
uložili jej do vakuových nosítek, v nichž ho přepravili do sanity, kterou byl přepraven do nemocnice v Benešově. Místo nehody si pak převzali kolegové z Humpolce a naše jednotka se vrátila na základnu.
Při zpáteční cestě od zásahu hasiči likvidovali naftu na vozovce u
Bezděkova. Řidič nákladního vozidla zde prorazil nádrž a část jejího obsahu vytekla na silnici. Nafta byla likvidována pomocí sorbetu
ECO-DRY.
29.05.2008 … k likvidaci požáru nákladního vozidla vyjeli hasiči na
D1, 72. km - směr Brno. Na místě bylo zjištěno, že nákladní vozidlo
DAF se vznítilo od kusu kartonu, který spadl do motoru. Řidič naštěstí
oheň pomocí hasícího přístroje uhasil. Na místo přijela i jednotka z
Humpolce, a ta si také případ převzala.

Pozvánka na letiště Zbraslavice
Filmové studio Zruč nad Sázavou za pomoci oddělení kultury MěÚ
Zruč nad Sázavou a NIPOS-ARTAMA Praha ve spolupráci s Leteckou
amatérskou asociací ČR a Aeroklubem Zbraslavice pořádá v sobotu 12.
července 2008 již IV. ročník Festivalu leteckých amatérských filmů.
Projekce filmů bude probíhat od 9 do 16 hodin v klubovně budovy letiště Zbraslavice. Snímky vyhodnotí odborná porota a poté bude následovat seminář vedený lektory z Celostátního svazu neprofesionálního
filmu ČR.
Tento festival je zajištěn granty Ministerstva kultury ČR a města Zruč
nad Sázavou.
Členové letecké amatérské asociace ČR současně pořádají SLET
PŘÁTEL LÉTÁNÍ, na který srdečně zvou majitele sportovních létajících zařízení, ale i účastníky Festivalu leteckých amatérských filmů a
všechny příznivce amatérského filmu a létání.
Aeroklub Zbraslavice také nabídne vyhlídkové lety po celý den. Zajištěno je občerstvení a kulturní program.
Bližší informace na http://filmstudio.zruc.info, na telefonu 602 256
863-p. Tvrdík (Filmové studio) a 327 591 286 a 602 954 478 -p. Mezera
(vedoucí letového provozu).

Zručský mini autosalon

V neděli 15. 6.2008 se konala v prostoru u dětského hřiště zajímavá akce nazvaná Zručský mini autosalon. Počasí přálo, a tak si vyšly
celé rodiny. Za prvé, aby se seznámily s nabídkou automobilů značky
Renault, za druhé hezké bylo i vystoupení mažoretek vedených paní
Alenou Heroutovou. Ovšem největší zájem byl o přistavené motocykly,
a to ať o staré veterány, tak o stroje současné. K dobré pohodě nedělního odpoledne hrála skupina Fanda team a o pamlsky se postaral pan
Krčmář. Děti se nenudily, protože mezi programem stačily ještě oběhat
většinu atrakcí na dětském hřišti. A tak lze jen konstatovat, že to bylo
zase jedno příjemně prožité odpoledne.
Jiřina Janatová

Vybrala pro Vás Jiřina Janatová

Hasiči z Chabeřic a Nesměřic se podělili o první místa

Koncert v kostele

(nstržm. Martin Bezděk - stanice HZS Zruč nad Sázavou)

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

Letošní kolo okrskové soutěže sborů dobrovolných hasičů proběhlo v
sobotu 7. června v prostorách chabeřického letiště. Své síly v hasičském
útoku poměřilo deset družstev mužů a dvě ženská družstva. Výkony
všech soutěžících družstev byly vyrovnané, o závěrečném umístění rozhodovaly pouze desetiny vteřiny.
Soutěž nakonec vyhráli hasiči z Nesměřic s nejlepším časem 33,3, na
druhém místě skončilo domácí družstvo s časem 33,5 a třetí místo vybojovalo SDH Zruč nad Sázavou (33,8). Pouze o desetinu vteřiny uteklo medailové umístění sboru z Čejtic, který skončil na čtvrtém místě s
časem 33,9.
První místo v soutěži ženských družstev vybojovala děvčata z Chabeřic s časem 32,7, na druhém místě v těsném závěsu skončily dívky z
Nesměřic s časem 33,9.
Další hasičské klání „O Pohár starosty města Zruče nad Sázavou“ se
uskuteční 28. června v Nesměřicích.
Lenka Křížová

17. května se v kostele Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou konal
koncert. Plakáty byly lákavé – Karel Kryl – Revival. Písničky Karla
Kryla mám moc ráda, a tak jsem se celý týden těšila. Pak ale přišla
sobota. Pravidelný domácí kolotoč – přes víkend dohonit vše, co bylo
přes týden zanedbáno. A tak jsem od rána uklízela, prala, žehlila, vařila
… A když se začala přibližovat doba začátku koncertu, musela jsem se
doslova přemlouvat, abych se „zcivilizovala“ a vyrazila.
Přemluvila jsem se! I když se musím přiznat, že mě taky trochu popoháněla i zvědavost. Krylovy texty znám a trošku jsem si některé nedovedla představit zrovna v kostele. Ale ať už byl důvod jakýkoliv, bylo
štěstí, že jsem šla. Koncert byl nádherný a už při první skladbě jsem
věděla, že to je něco, co jsem už dlouho potřebovala. Písničky Karla
Kryla, ve správném podání , ve správný čas a na správném místě mají
hodně co říci i dneska. Dokáží člověka vyburcovat, pobavit, udeřit i
pohladit.
Přestože nejsem pravidelným návštěvníkem kostela, měla jsem možnost se několikrát přesvědčit o hudebním umu „našeho“ pátera Mg.A
Konečného (snad mi odpustí, jestli jsem ho správně netitulovala). Jinak
tomu nebylo ani tentokrát, zkrátka umí a klobouk dolů!
Díky za krásný podvečer. Jistě se mnou souhlasí všichni, kdo na koncertu byli. A nezbývá, než si přát, aby toto hudební seskupení mladých
zase co nejdříve do našeho města zavítalo.
Jiřina Janatová
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Vídeň - Hofburg - výstava Tutanchamun

Výlet do Vídně

Letošní deváťáci, plus některé děti z nižších ročníků, se dne 5.6.2008
zúčastnili jednodenního výletu do hlavního města Rakouska, do Vídně.
V den D, tedy ve čtvrtek 5.6.2008 ve 4:55 hodin, jsme se sešli na autobusové zastávce Na Pohoří. Hned po nástupu do autobusu učitelé zkontrolovali počet výletníků a vyrazili jsme směr Vídeň.
Cesta autobusem byla dlouhá, zabrala nám téměř 3 hodiny, ale byla
také zábavná. Někteří sledovali film, který nám běžel během jízdy na
televizní obrazovce, jiní četli časopis nebo poslouchali muziku.
Po přejezdu hranic nás v Rakousku čekala pěkná dešťová sprška. Ve
Vídni však už jen asi půl hodiny poprchávalo, pak jsme se celý den
obešli bez deštníků.
První muzeum, které jsme navštívili, se jmenovalo Hundertwasserhaus. Zde si již někteří uvážlivci zakoupili suvenýry. Dále nás čekala
cesta městem pěšky. Cestou jsme minuli Österreichisches Museum für
angewandte Kunst, což je muzeum užitého umění. A pokračovali jsme
dál do středu města. Abychom se dostali k chrámu sv. Štěpána, museli
jsme projít přes Stadtpark, největší park vnitřního města. Šli jsme dál,
až nám do očí padla veliká gotická stavba ze 14. – 15. století, již zmíněný chrám sv. Štěpána. Tato stavba nás na první pohled očarovala svou
velikostí. Uvnitř chrámu to bylo nádherné. Když se naše oči nabažily
tou krásou, pokračovala naše výprava dál okolo Ankeruhr, vídeňského
orloje, až k hlavnímu tématu zájezdu, a to k unikátní výstavě více než
150 artefaktů z hrobky slavného faraona Tutanchamona v „Museum für
Völkerkunde“, které se nachází v areálu Hofburgu. Byla to zajímavá
podívaná. Na konci prohlídky jsme si mohli zakoupit suvenýry a pokračovali jsme dál.
Po cestě jsme v dálce mohli spatřit Parlament. V pěší zóně Kärtner
Strasse jsme dostali dvouhodinový rozchod. Rakouskou specialitku
Mozart Kugeln, což jsou pravé čokoládové Mozartovy koule, si nemohla
nechat většina lidí ujít, a proto se nakupovalo a ochutnávalo. Když jsme
se všichni sešli ve stanovený čas, opět nás učitelé přepočítali a mohli jsme jít na poslední zastávku dne, do zahrady Belvedere. Procházeli
jsme okolo památníku Rudoarmějců a překrásné fontány, u které následovala kratičká pauza. Zahrada Belvedere se skládá ze dvou barokních
zámků a rozsáhlého francouzského parku. Na tomto místě se fotografovalo jako o život. Ovšem všechno jednou končí, proto musel skončit i
náš výlet do Vídně. Opustili jsme Belvedere a vyrazili k autobusu.
Při cestě nazpět byli všichni unavení a bolely nás nohy. Do Zruče jsme
přijeli krátce po půl desáté večerní.
Za tento zájezd patří veliké díky paní ředitelce Ivaně Staré, která nám
výlet zorganizovala. Děkujeme.
Kamila Rezková, 9.B

MISS I. ZŠ 2008

Trojice nejúspěšnějších děvčat naší soutěže Miss ZŠ

Ve
zručské
sportovní hale
se dne 12. 6.
2008 uskutečnil
I. ročník soutěže
Miss ZŠ. Autorkou nápadu a
hlavní organizátorkou byla Zuzana Lejnarová
a její spolužačky ze třídy 7. B.
Pro moderování
této akce byli
vybráni Katka
Jiříková a Lukáš Vilimovský,
kteří se této role
zhostili na jedničku. O hudební doprovod se
staral F. Herout
a Š. Říha. Soutěžilo se v pěti

disciplínách, a to v představování
dívek, volné disciplíně, promenádě v letních modelech, promenádě ve společenských šatech a
společném tanci. Těchto disciplín
se zúčastnilo 8 dívek, ze kterých
porota vybírala I. a II. vícemiss a
samotnou miss. Dále byly vyhlášeny Miss sympatie, Miss internet
a Miss disciplína. Porota to měla
opravdu těžké. Miss I. Základní
školy Zruč nad Sázavou pro letošní rok se stala Gabriela Fialová z 9.
B, první vicemiss Aneta Sahulová
z 6. B a druhou vicemiss Urunka
ze třídy 8. A. Miss internet byla
zvolena Martina Karalová, Miss
sympatie Kateřina Pajerová a
Miss disciplína Aneta Sahulová.
Vítězky i poražené si odnesly
korunky, šerpy, květiny a hodnotné ceny od sponzorů, kterými
byli Variel a.s., DK lakovny s. r.
o., L´Oréal - Matrix, Jiří Maryška - Trend s. r. o., Sportovní stáj
Prahy 13, Potraviny Happy - Jaroslava Šťastná, Drogerie u Maxů,
Zoomarket, Papírnictví - Josef
Černý, Květinka - Anna Pajerová, Zlatnictví - Hana Pěkná, Lékárna Magnolie, Na cestě…, Potraviny
Sázavanka, Kadeřnictví - Lenka Vlasáková, časopis Koně a hříbata a
nakladatelství Fragment. Všem sponzorům děkujeme, bez nich by se
tato akce nemohla uskutečnit.
Celé dopoledne program mezi soutěžními disciplínami vyplňovala
vystoupení tanečnic ze školní družiny a ze základní umělecké školy
pod vedením A. Heroutové a D. Živnové.

V zimním období se uskutečnila „Vánoční akademie“, „Vánoční diskotéka“, „Zimní hry bez sněhu“, „Maškarní rej“, „Pohádkové odpoledne“ a tradiční „Karneval“.

Nadělování dárků při Vánoční diskotéce
Na jaře nás čekalo „Zdobení velikonočních vajíček“, „Jízda zručnosti
na koloběžce“ a soutěže o titul „Kuličkový král“ a „Švihadlová princezna“.

Švihadlové princezny pro rok 2008

Porota Miss I. ZŠ
Závěrem zbývá poděkovat porotě ve složení Mgr. Martin Hujer, Mgr.
Ivana Stará, Mgr. Roman Starý, Mgr. Marcela Křížová, Mgr.Olga Cudlínová, Martin Kovařík a Zuzana Lejnarová za spravedlivé a objektivní
rozhodování. Zbývá jen podotknout, že všichni se už těší na další ročník. Fotografie z této akce si lze prohlédnout na internetových stránkách základní školy.
Martin Kovařík

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V září 2007 se do školní družiny při I. ZŠ ve Zruči n. S. přihlásilo k
pravidelné docházce 122 žáků. Byli rozděleni do pěti oddělení podle
věku. V rámci ŠD pracovaly čtyři zájmové kroužky: taneční, výtvarný,
sportovní a počítačový, které navštěvovalo celkem 111 žáků do družiny
přihlášených. Novinkou tohoto školního roku bylo, že i ve ŠD jsme začali pracovat podle nově vytvořeného Školního vzdělávacího programu.
Paní vychovatelky pod heslem „Kdo si hraje, nezlobí“ rozdělily náplň
práce do čtyř celků – čtyř ročních období: Podzim, Zima, Jaro, Léto.
Každý měsíc zahrnoval několik podtémat, podle kterých si vychovatelky tvořily měsíční plán přizpůsobený věku a zájmům žáků daného
oddělení.
Během celého školního roku probíhaly celodružinové akce. Na podzim to byla „Bramboriáda“, „Drakiáda“, „Ovocný den“ a soutěž „O nejkrásnější housenku“.

Vyhlášení výsledků sotěže o titul Kuličkový král
V květnu jsme sportovali – v
tělocvičně se konaly „Hry bez
hranic“, kde soutěžila čtyřčlenná družstva v netradičních disciplínách, a na školním hřišti
poměřili žáci své síly v „Atletickém pětiboji“.
Den dětí jsme oslavili „Dětskou poutí“ a na závěr školního
roku děvčata z tanečních kroužků předvedla své umění maminkám a známým ve sportovní
hale.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům –
TESCO, paní Šťastné, panu
Studničkovi za sladké dárečky a
Eliška Táborská při skoku dalekém SRPDŠ při I. ZŠ za finanční příspěvek na karneval a dětskou pouť. Díky nim jsme mohli žáky ŠD za
jejich snahu a výkony odměnit.
Vychovatelky ŠD

Děti jdou pouštět draky (Drakiáda)
				

I. Základní škola Zruč nad Sázavou děkuje společnosti HELLA CZ
s.r.o. za nákup dresů, které budou sloužit k reprezentaci žáků I. Základní školy Zruč n. S. na sportovních soutěžích.
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MŠ MAlostranská

ZUŠ před prázdninami

Prázdniny ve Zruči máme z technických důvodů letos o týden dřív,
než bývá v našich končinách zvykem, takže všechno se muselo stihnout
dokončit poněkud rychleji – k nemalému potěšení žactva ovšem za cenu
většího opotřebení učitelů…
Všechna oddělení mají za sebou v posledním měsíci řadu akcí, které
byly jakýmsi shrnutím celoroční činnosti :
Taneční oddělení uspořádalo na začátku června vystoupení a nábory
na odloučených pracovištích v Trhovém Štěpánově, Čechticích, Dolních
Kralovicích (3.6.) i ve Zruči (4.6.); připravilo vystoupení pro akci Miss
ZŠ (12.6.) a také závěrečné vystoupení pro rodiče (19.6).
Klavírní oddělení připravilo pro rodiče účinkujících žáků ze Zruče a z
odloučených pracovišť z Trhového Štěpánova a Dolních Kralovic třídní
přehrávku klavíristů 5.6. v tanečním sále ZUŠ. Nejen klavíristé účinkovali také na koncertě v sále kina na odloučeném pracovišti v Dolních
Kralovicích 19.5.
Oddělení dechových nástrojů má za sebou úspěšnou Posázavskou přehlídku mladých dechových hudeb(25.5.) a třídní přehrávku pro rodiče
(10.6.).
Kytarové oddělení sbíralo koncem května ceny v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na kytaru: Markéta Sochůrková, Lucie Tvrdíková, Jakub Drahokoupil a Kristýna Viktorová dostali čestná uznání I.stupně ve
svých kategoriích; Markéta Vavřinová v VII.kategorii získala 1.místo a
kytarové dou Lucie Tvrdíková a Kristýna Nulíčková skončilo na 3.místě.
Na Festivalu I.Ballů 28.5. v Dolném Kubíně (SR) obsadila Lucie Tvrdíková v I.kategorii 2.místo. Také náš kolega Matěj Freml soutěžil na
mezinárodní kytarové soutěži „Gorezzia“ v Itálii a získal 1.místo v kategorii kytarové duo a 3.místo v sólové hře.
Literárně dramatické oddělení má úspěšně za sebou vyčerpávající týden nabitý divadlem. Ve Zruči se totiž v zámecké Zrcadlové síni konal
zahajovací ročník DIvadelního FEstivalu Zruč n.S., kde se zručskému
publiku představily v řadě inscenací všechny soubory LDO ze Zruče a
odloučených pracovišť.
Výtvarný obor na závěr školního roku uskutečnil za podpory SRPDŠ
autobusový zájezd do Prahy. Děti ze Zruče a odloučených pracovišť z
Dolních Kralovic, Trhového Štěpánova a Kácova navštívily výtvarné
dílny ve Veletržním paláci – sídle sbírek moderního umění NG a potom
zažily velmi zajímavou prohlídku pražské ZOO, kde nám byl průvodcem zručský rodák František Šusta.
Absolventky I.stupně výtvarného oboru – Alžběta Vlková, Kateřina
Pajerová, Lucie Tvrdíková, Nikola Blehová, Gabriela Fialová, Kateřina
Šaňková a Valentýna Matysková prezentovaly ve „výstavní chodbě na
mostě“ v ZŠ své práce na závěrečné výstavě v týdnu od 13. do 20.6.

Absolventi výtvarného oboru v tomto školním roce:Nikola Blehová,
Kateřina Pajerová, Gabriela Fialová, Alžběta Vlková, Lucie Tvrdíková
Kapely ENDLESS a ISTA zakončily školní rok tradiční „plenérovou“
akcí „Škola plná hudby“ 20.6. svými koncerty na prostranstvích přiléhajících ke škole.
Přes prázdniny je klid ve škole jen zdánlivý – kromě toho, že se provádí technická údržba, už nyní se připravuje program následujícího
školního roku a zejména je třeba uzavřít přihlašování nových žáků (do
28.8.), aby bylo možné hned v září začít s plynulou výukou. Novinkou
pro školní rok 2008-2009 je naše nabídka studia pro dospělé v tanečním,
hudebním a výtvarném oboru.
Pokud vás nebo vaše děti zajímá některý z oborů vyučovaných v naší
ZUŠ, budete kdykoli vítáni. Bližší informace vám poskytneme v kanceláři ZUŠ, kde si můžete vyzvednout zároveň přihlášku ke studiu, nebo
telefonicky na čísle 736 610 013.
Hezké prázdniny a v září nashledanou!
Lenka Říhová

Závěr školního roku 2007/2008

Květen a červen je na školách ve znamení výletů, exkurzí, kulturních
a sportovních akcí, ale i loučení.
Dne 28. května si předškoláci z naší mateřské školy přinesli školní
aktovky a paní ředitelka Zdeňka Kuželková je slavnostně „pasovala“ na
školáky. Děti si odnesly domů trička s natištěnými jmény kamarádů ze
školky a několik dalších drobných dárečků.
Hned následující den jsme se vydali na návštěvu do místní hasičské
zbrojnice. Požárníci „skupiny C“ provedli děti po celém areálu. Umožnili dětem vyzkoušet si stříkání hadicí na cíl a předvedli hasičská auta
včetně vybavení. Děkujeme celé této partě za poutavé vyprávění a
zvláště pak nstržm. Martinu Bezděkovi za fyzické nasazení při obsluze
ruční hasičské pumpy a při transportu třiceti dětí do kabiny hasičského
vozu a zpět.

MŠ Na Pohoří

Jdeme do finále

Polodenní výlet „Za zvířátky“ jsme podnikli 16. května. Paní Leopoldová byla tak laskavá a ukázala nám malé hospodářství: kozu Julču
s kůzlaty, slepice a králíky s malými králíčky. Mláďátka si děti mohly
i pohladit. Cestou kolem řeky jsme zahlédli několik koní, kachny a dva
psí sportovce: běžce a plavce. Nechybělo ani zmrzlinové osvěžení a relaxace v dětském koutku „V Rákosí“.
Do perníkové chaloupky v Pardubicích jsme zavítali hned následující
pondělí. Tady nás čekala výstava všech možných perníčků. Jedním nás
dokonce pohostila Ježibaba ve své světnici. Mohli jsme obdivovat starodávnou pec i létací koště. Čekalo nás i nebe s Ježíškem a děti, které se
nebály, sjely skluzavkou přímo do pekla mezi čerty.
22.5. zavlála v naší školce olympijská vlajka. Malí sportovci měřili
svou sílu, obratnost a rychlost.Protože se opravdu snažili, neminula medaile a odměna žádného z nich.

28. a 29.5. navštívily děti po skupinách dětské oddělení knihovny. Paní
Lhotková jim vyprávěla o své práci, připravila výstavku různých knih
a přečetla krátkou pohádku. Za poutavé vyprávění a trpělivost jí patří
naše poděkování.
Oslava MDD letos proběhla již 30. května. V ten den jsme se vydali
vlakem na Horku nad Sázavou, kde jsme navštívili manžele Kohoutovi- nadšené chovatele několika koní. Děti si koníky mohly prohlédnout,
pohladit a také se dozvěděly, jak se o tato zvířata nejlépe starat.

Školní výlet nás zavedl až do jižních Čech na
zámek Červená Lhota.
Počasí 11. června výletům zrovna nepřálo, ale
hustý déšť nikomu náladu nezkazil. Po krátké
prohlídce zámku jsme se
přesunuli do provizorního divadélka, kde nám
pražští loutkoherci zahráli
pohádku „O neposlušných
kůzlatech“. Cesta domů
byla provázena dětskými
písněmi a překvapivě i
sluníčkem.
Další školní rok je u
konce. Naši školku čeká
rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení a zčásti i
jedné z tříd. Po prázdninách budou děti moci využívat nové, bezpečné a
účelné prostory. Přejeme všem krásné a pohodové léto, slunečné prázdniny, spoustu zážitků z cest a hlavně šťastné návraty domů.

Stalo se již tradicí, že Den dětí slaví naše školka karnevalem. Pestrý
průvod masek vždy prochází městem, aby se i rodiče, prarodiče a ostatní občané mohli pohledem potěšit na různé pohádkové bytosti či zvířátka, ve které se děti proměnily. Vítané občerstvení nás čekalo v podobě
limonády na hřišti házené a zmrzliny „U Studničků“.

27.5. a 3.6. nás navštívili žáci 9.tříd ZŠ Na Pohoří s paní učitelkou Filipovou. V rámci výuky sledovali průběh dne v mateřské škole a mohli
zavzpomínat na svá předškolní léta.

Jaroslava Daňková

I další dny byly nabité různými akcemi. Děti čekaly slavnostní besídky, pohádky a exkurze na vodárnách „Želivka“, návštěva u Městské
policie a na nádraží, Mini Crazy Show ve školce, opékání buřtíků a
posezení s kamarády.
Závěrem Vám chceme popřát krásné prázdniny, hodně sluníčka a poděkovat za Váš zájem o dění v naší školce. Těšíme se v září opět na
shledanou.
Budoucí školáci

Zdeňka Valíková

červen 2008
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ZŠ Okružní

Nízkoprahový klub - kotelna

Poděkování do školní jídelny

Když v září letošního školního roku nastoupila do zručské školní jídelny nová vedoucí kuchařka, přicházely jsme první dny k výdejnímu
okénku s notnou dávkou zvědavosti a obavami zároveň. Bude i nadále
oběd v naší školní jídelně tou nejhezčí částí pracovního dne? Budeme
se zase už od rána těšit, jak si naše bříška v poledne užijí? A hned po
prvním týdnu nám bylo jasné, že jsme se obávaly opravdu zbytečně. Už
pouhé čtení jídelního lístku je pro nás stále více než zajímavé a nejrozmanitější názvy hlavních jídel se při rozhodování stávají přímo výzvou.
Nově ochutnáváme nejrůznější omáčky, saláty, těstoviny v jakékoliv
podobě, každodenně zdobí plné talíře čerstvá zelenina. A polévky? Ty
jsou čím dál více nápaditější a pořád výborné.
Chceme touto cestou poděkovat všem děvčatům ze školní jídelny za
perfektně odvedenou práci a stálý úsměv na tváři. I ten je důležitý, s ním
to prostě líp chutná.

Obnova školní zahrady

Základní škole, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 schválilo MŠMT v
rozvojovém programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách 2008 projekt nazvaný „Obnova školní
zahrady“. Učitelé i žáci společnými silami vytvoří na školní zahradě
přírodní učebnu a naučnou stezku. Po dokončení (konec srpna – začátek
září) bude výsledek projektu přístupný veřejnosti.

Potopa v Kotelně

Přívalový déšť 4.6. odpoledne způsobil
vytopení spodního patra klubu Kotelna.
S obrovským nasazením přítomných pěti
klientů a klientek, dvou pracovnic a za
vydatné pomoci pana Doláka a jeho kolegů ze Správy budov se nám
podařilo zabránit větším škodám na majetku.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

KULTURA, SPOLEČNOST, ŠKOLSTVÍ
Čistota - půl zdraví

Vizitkou nás všech,
zde žijících,je naše
město. Jak se k němu
chováme? Udržujeme domy, zahrady,
dvory, parky, silnice,
chodníky, vodní toky
v pořádku a čistotě?
Zamysleme se nad tím
všichni! Veliký nepořádek nám stále dělají
kuřáci a uživatelé papírových kapesníků –
tyto odpadky patří do
odpadkových košů,
kterých je ve městě
dostatek!
Musím ale pochválit
obyvatele ulic: Okružní, Topolová atd. až k
ulici Horní, kde žijí
většinou
důchodci
a mají zde vzorný
pořádek. Mladí lidé
– vezměte si z nich
příklad!

G. B. Shaw: „Naučili jsme se ve vodě potápět jako ryby, létat
ve vzduchu jako ptáci. Nyní zbývá
jediné – naučit se žít na zemi jako
lidé!“
J. Hamajdová

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci
červnu oslavují narozeniny,
zvláště pak: Petru Pavelkovi,
Bohuslavu

Lichorobiecovi,

Josefu Brzákovi, Marii Novotné, Věře Rakové,
Janatové,

Josefu Svobodo-

vi, Marii Čapkové, Boženě
Bílkové, Vlastě Rozinkové,
Boženě Zemanové, Jiřině Hudíkové, Marii Procházkové,
Zdeňce Buchalové, Jaroslavě
Touškové z Domahoře, Ellinoře Dvořákové, Josefu Lietavcovi, Marii Egersdorfové
ze Želivce, Antonínu Řimkovi, Miluši Kubánové, Pavlíně
Koblihové, Karlu Motyčkovi,
Marii Tůmové,

O májové bylo veselo

Putování za blanickými rytíři

S přispěním našich dlouholetých přátel – manželů Kočích ze Zruče
nad Sázavou – uspořádala Základní škola v Okružní ulici pro žáky a
jejich rodinné příslušníky výpravu za blanickými rytíři. V úterý 27.
května jsme nasedli do autobusu a za krásného počasí plni očekávání jsme vyjeli směrem na Vlašim. V Louňovicích pod Blaníkem nás
pan Kristin vysadil a dál do kopce už jsme museli každý po svých. A
že to byl pro některé úkol nelehký, bylo brzy vidět – a hlavně slyšet.
Ale všichni jsme bojovali statečně a stoupání na bájnou horu Blaník
zvládali. A což teprve, když naše počínání sledovala kamenná tvář jednoho z obyvatel tajemné hory! To bylo opatrného vyptávání! Bohužel,
u kamenného stolu, kde pořádají rytíři svoje hostiny, prostřeno nebylo.
Tak jsme se zakousli do svých namazaných krajíců a stoupali dál. Ještě
zvládnout poslední strmé schody a konečně – jsme nahoře na hoře! Tady
jsme si dopřáli zasloužený odpočinek a ti stateční vylezli na rozhlednu,
aby si prohlédli tu nádheru pěkně z výšky. Seběhnout dolů už pro nás
byla hračka. Tak honem do autobusu a jedeme do Vlašimi na zmrzlinu.
Tady jsme si ještě v parku prohlédli nově opravený Čínský pavilon, došli ke Starému hradu a ti menší vyzkoušeli houpačky a prolézačky na
dětském hřišti. Unavení a spokojení jsme nastoupili do autobusu, který
nás odvezl zpátky do Zruče. Celý výlet byl pro naše děti dárkem k jejich
nadcházejícímu Dni dětí.

Déšť zaplavil dvorek před Kotelnou a voda začala proudit nad prahem
dveří po schodech do suterénu, kde se nachází kuchyňka a hudební zkušebna. Celou událost naštěstí odnesly jen koberce, voda se nedostala k
žádnému drahému vybavení. Provoz klubu nemusel být přerušen ani na
jediný den. Děkujeme všem zúčastněným.

Cesta do perníkové chaloupky.

Na konec školního roku se těší snad všichni žáci. Někdo víc, někdo
míň z důvodu nadcházejícího vysvědčení, ale případné obavy rozeženou alespoň na čas školní výlety.

Svaz tělesně postižených ve
Zruči nad Sázavou uspořádal jak
pro své členy, tak pro veřejnost
24. května od 14 hodin v sále hotelu Centrin ve Zruči nad Sázavou
„Májovou veselici“. I když účast
nebyla velká, což se již ve Zruči
při pořádání kulturních akcí stalo
jakousi tradicí (když není zdarma
občerstvení), přítomní se dobře
pobavili. K tanci a poslechu vyhrávala hudba p. Toušky jak v
lidovém, tak i moderním rytmu.
Zpestřením programu bylo vystoupení dětí z Dětského domova
ve Zruči a bohatá tombola.
Této akce se účastnili též zdravotně postižení klienti hotelu
Centrin. Velké poděkování patří
majitelce hotelu, paní Bednářové,
která nám na naší akci bezplatně
zapůjčila sál.
Dále chci poděkovat všem členům i nečlenům organizace, kteří
se na naší akcí podíleli jak přípravou, tak dárky do tomboly. Za
dárky do tomboly bych velice rád
poděkoval firmě Rabbit Trhový
Štěpánov, Tesco Zruč n. S., Kovomont, Variel, lékárna Magnólie,
drogerie paní Maxová.
Karel Šonka, předseda MOSTP
Zruč nad Sázavou

31. května 2008 se konalo II. Setkání rodáků Onšovce a Hrádku k
80. výročí založení SDH v Onšovci. Organizátor – SHD Onšovec
děkuje všem, kteří se podíleli
na této akci, zejména manželům
Smítkovým, paní Lence Říhové a
všem sponzorům.

V květnu nabídla MŠ Na Pohoří našim nejmladším žákům společný
výlet do perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic. Radost
před výletem byla obrovská. V hlavičkách našich dětí kolovaly myšlenky, jak jen to s tou pohádkou doopravdy je. Existuje perníková chaloupka? Žije Ježibaba? Jak vypadá ona a Jeníček s Mařenkou? Stalo se
všechno tak, jak vypráví pohádka? Když jsme cestou tam začali bloudit,
naše děti byly ochotny uvěřit všemu. Začíná to přesně tak jako v pohádce… Najednou na mýtině chaloupka, tedy byla to pořádná chalupa, a v
ní muzeum perníku. Náramně to tam vonělo a i dospělí toužili uloupnout si perníček. Ale to nebylo jen tak. V hlubokém lese žila Ježibaba,
která si prozpěvovala a pekla nádherné perníky. Byla ochotna dát kus
perníku, ale jen když děti prokázaly slušné chování. Při pohledu na ni
si všechny děti vybavily kouzelná slůvka a s velkou radostí a úlevou jí
zamávaly na rozloučenou.
Nám všem se návštěva v perníkové chaloupce moc líbila a pokud chcete dětem připravit pěkný a poučný výlet - hurá pod Kunětickou horu za
Ježibabou. Kdo nevěří, ať tam běží.
Žáci a učitelky ZŠ, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Marii

Anně Vo-

sykové z Dubin, Vladimíru
Šašinkovi, Věře Peroutkové,
Ladislavě Beštové, Libuši Jelínkové z Nesměřic, Jaromíru
Rakovi,

Aloisi Kolouchovi,

Pavlu Pulkertovi, Anežce Kohoutové, Janu Belhovi a ing.
Josefu Popprovi.
Výše jmenovaným i všem
ostatním oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a splnění
všeho, co si přejí.
Poděkování
Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti
a všem, kteří mi přáli k mým
narozeninám. Miroslav Matyáš
Děkuji všem, kteří si na mé
narozeniny vzpomněli, paní
Janatové, Českému svazu žen i
ŽIVOTu 90. K zámku i městskému úřadu mám téměř rodinný vztah, protože jsem tam
35 let pracovala ve II. patře v
zakázkovém krejčovství. Věra
Kolbová

Mgr. Alžběta Šůstková

MC Setkání
Promítání ke Dni dětí
Pátek 13.června patřil malým divákům. Mateřské centrum Setkání pro
děti uspořádalo u příležitosti jejich svátku promítání. Akce se uskutečnila v Zrcadlovém sále zručského zámku. Jednalo se o DVD projekci
animovaného filmu Impyho zázračný ostrov. Příběh o malém roztomilém dinosaurovi a jeho kamarádech shlédlo něco málo přes dvacet diváků. Jejich počet nebudu nijak hodnotit, prý to na Zruč není tak špatné.
Touto cestou bych ráda veřejně poděkovala městskému úřadu za zapůjčení sálu včetně projektoru a ochotnému panu Karlu Tvrdíkovi za
vedení projekce. Těšíme se na další setkání.
Za MC Setkání Lenka Nováková

Václav Šlechtický: Snímkem se vracíme k akci pořádané ke Dni matek vítěznou píseň zpívá sám její autor pan František Touška.
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ka l e n dář
02.07.2008 ... Středa
• Kotelna: Vaření
03.07.2008 ... Čtvrtek
• Kotelna: Floorball
04.07.2008 ... Pátek
• do 05.07.2008 - IV. ročník
rockového festivalu ZÁMEKFEST. Program najdete na
www.zamekfest.cz. Cena vstupenky v předprodeji 190,- Kč,
na místě 230,- Kč. Vstupenky
můžete zakoupit v infocentrum
v průjezdu zámku, v cykloprodejně ve Zručském dvoře u p.
Čapka, v restauraci Na Pohoří.
... aerál zámku
05.07.2008 ... Sobota
• (08.30) - Volejbal: Zručské beachvolejbalové léto (ženy)
07.07.2008 ... Pondělí
• Kotelna: Malý fotbal
10.07.2008 ... Čtvrtek
• do 11.07.2008 - Kotelna: Vandr
12.07.2008 ... Sobota
• do 13.07.2008 - (08.30) - Volejbal: Zručské beachvolejbalové léto (trojice)
• (09.00-16.00) - Filmové studio
Zruč nad Sázavou za pomoci
oddělení kultury MěÚ Zruč
nad Sázavou a NIPOS-ARTAMA Praha ve spolupráci s
Leteckou amatérskou asociací
ČR a Aeroklubem Zbraslavice
pořádá již IV. ročník Festivalu
leteckých amatérských filmů.
Projekce filmů bude probíhat
od 9 do 16 hodin v klubovně
budovy letiště Zbraslavice.
Snímky vyhodnotí odborná
porota a poté bude následovat
seminář vedený lektory z Celostátního svazu neprofesionálního filmu ČR.
14.07.2008 ... Pondělí
• Kotelna: Graffity
17.07.2008 ... Čtvrtek
• Kotelna: Zážitkový den (KH
- bobová dráha, umělý býk,
4kolky)
19.07.2008 ... Sobota
• Prodejní trhy ... náměstí Míru
• do 20.07.2008 - (08.30) - Volejbal: Zručské beachvolejbalové léto (muži)
• (13.00) - Bitva o Notorburg Historická veselice s trhem,
turnaji, velkolepou bitvou a
mnoha dalšími historickými
událostmi. Divadlo Štrůdl,
Ivan Mládek a Banjo Band
(Plakát) ... Ledeč nad Sázavou
24.07.2008 ... Čtvrtek
• Kotelna: Vánoce v Kotelně
25.07.2008 ... Pátek
• do 27.07.2008 - Kotelna: Nocleh v Kotelně - horory, sport,
zážitky…

akc í

29.07.2008 ... Úterý
• Kotelna: Cyklo výlet
30.07.2008 ... Středa
• Kotelna: Malování na trička
31.07.2008 ... Čtvrtek
• do 03.08.2008 - Kotelna: SázavaFEST
04.08.2008 ... Pondělí
• Kotelna: Výtvarná dílna
06.08.2008 ... Středa
• Kotelna: Žonglování
08.08.2008 ... Pátek
• Kotelna: Pouštění draka
09.08.2008 ... Sobota
• (10.00) - Město Zruč nad Sázavou ve spolupráci se Středočeským krajem, skupinou
historického šermu Vítkovci
a Železnými pány, u příležitosti 680 let písemné zmínky
o městě uvádí: VIII. HISTORICKÉ SLAVNOSTI ... Zruč
n. S. - Zámek
12.08.2008 ... Úterý
• Kotelna: Airsoft
14.08.2008 ... Čtvrtek
• Kotelna: Plavání
18.08.2008 ... Pondělí
• do 22.08.2008 - Kotelna: Zážitková bojová hra
23.08.2008 ... Sobota
• Prodejní trhy ... náměstí Míru
27.08.2008 ... Středa
• Kotelna: Lezení - horolezecká
stěna
28.08.2008 ... Čtvrtek
• Kotelna: Tajný cyklistický recesistický závod
30.08.2008 ... Sobota
• do 31.08.2008 - Kotelna: Babí
léto (Kotelna otevřena do večera)

červen 2008

SPORT

Nohejbal

Futsal

Zruč se má na podzim na co těšit

FC BENAGO „A“ - ANDY LIBEREC 3:5
Branky: 3 Simitči B, asistence: 2 Simitči A, 1 de Oliveira
Zápas okomentoval Beni Simitči, president klubu: Strašně jsem se
těšil na premiéru do Zruče a uvnitř v duši jsem věřil, že přijde hodně
diváků, ale že bude plný dům, to by mě nenapadlo ani ve snu. Opravdu
plný dům se vším všudy -fanoušci s našimi dresy, bubny, řehtačky atd.,
to vše splnilo svůj účel, na čem jsme pracovali společně se staroustou
města Zruč. Fantastická atmosféra. Jediná černá tečka byla v tom, že
jsme prohráli, ale i to jsem hodil po zápase za hlavu, protože většina diváků mě potěšila, že to nic neznamená a že to je pouze přátelák a že jsou
rádi, že jsme ve Zruči, že v lize to bude vypadat úplně jinak. Což byla
pravda. Kluci z velkého fotbalu dorazili z různých zápasů a Siegl s Klímičem z celodenního turnaje. Fíla šel do zápasu zraněn a před začátkem
zápasu mi řekl, že nebude hrát naplno. Caio přiletěl po 30ti hodinovém
letu úplně vyždímaný a nováček Ani Mullai hrál s námi poprvé, takže
je jasné, že se trochu psychicky bál, aby něco nepokazil atd... I tak jsme
ale Andy měli porazit, je to pouze 2. ligový klub, který sází na náhodu a
co vymyslí kluci z velkého fotbalu.
Musím podotknout, že my jsme si ty góly dali sami po našich hrubkách, které oni perfektně využili. Bylo to asi tím, jak říkal jeden z diváků po zápase, že jsme se asi zastrašili tou atmosférou, která byla v
hale, ale já si osobně myslím, že si kluci mysleli, že je Andy 2. ligový
klub a že to bude snadné sousto, ale neměli zapomenout, že Andy je
špičkový klub a že má ve svých řadách několik hráčů s prvoligovými
zkušenostmi.
Když k tomu připočtu, že nám chyběli ze základu Stojaník, Světlík,
Macek, Gazi Mullai, tak to je prakticky celá čtyřka, která hrála loni stabilně celou sezonu, hlavně že jsou mezi nimi 2 top obránci a včera hrál
pouze Ago jako čistý obránce. Když jsme otočili výsledek na 3-2 pár
minut před koncem zápasu, tak jsem si říkal, že už to nepustíme, ale s
další hrubkou jsme soupeři vrátili život a následně poté otočil výsledek.
Naše dva góly padly po výborně sehraných standartkách z rohu, při kterých mi asistoval brácha Ago a další gól byl po samostatné akci.
Chtěl bych poděkovat zručským divákům za super atmosféru a hattrickem jsem se jim chtěl odvděčit za to, co udělali pro náš, bohužel to
nestačilo na výhru a samozřejmě jménem týmu se omlouvám za prohru,
ale včera nešlo o to, kdo dal góly, anebo kdo vyhrál, včera šlo o to, jak
bude vypadat naše společná zkouška Benago+Zruč, a ta dopadla, jak
jinak, než na jedničku, podtrženou ! ! ! V sezoně hodně týmů budeme
zlobit doma ve Zruči, a to myslím, že bude základ pro náš úspěch....
Andy Liberci gratuluji k výhře, protože vyhráli zaslouženě, i když trochu se štěstím, které jsme jim my naservírovali, ale i tak gratulace jim
patří. Přátelák je přátelák, ale ligový zápas je něco úplně jiného a tam
by s námi moc šancí neměli. Doufám, že se někdy v budoucnu v Poháru
ČMFS anebo v 1.lize s nimi potkáme a ukážeme, jak se hraje na 100%,
do té doby musíme přijmout porážku jako chlapi a pogratulovat a popřát
jim, aby postoupili do 1.ligy. Navíc včera jsme se zase vrátili ke značce
NIKE, se kterou jsme začali naši cestu v 1.lize a bylo vidět, že jsme hráli
jinak, myslím, že doba slávy s NIKE zase se bude vracet do Benaga.
převzato z webových stránek klubu

Okresní přebor mužů Kutná Hora - Kolín
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou - TJ Sokol Čáslav ,,A“ 7:0
Hosté měli se sestavou velké problémy a přijeli do Zruče bez smečařů.
Domácí tým toho dokonale využil a uštědřil soupeři „kanára“. Bylo to
letos vůbec první utkání, které skončilo tímto poměrem! Nejlepším hráčem utkání byl Král J.ml., který byl stoprocentně úspěšný a získal pro
svůj tým maximálně možný počet pěti bodů. Sestava Zruč n. S.: Král
J.ml., Kotek, Doubrava, Rebhán, Král Z., Exner.
NK Sparta Kutná Hora - TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 6:1
V 10.kole OP mužů jsme vyrazili k největšímu favoritovi soutěže, který nadále drží svou neporazitelnost. Překvapení se však mohlo konat v
úvodním zápase dvojic, kdy po tří setové bitvě
J. Krále a L. Kotka
jsme za stavu 9:9 nedokázali ukončit zápas ve svůj prospěch a prohráli
těsně 2:1. Druhé dvojce ve složení J. Doubrava, Z. Rebhán se příliš nedařilo, když v obou svých utkáních prohrála 2:0. Další nepovedený boj
předvedl v zápase singlu Honza Král, kterému se opět nepovedlo udolat
kutnohorského hráče ve třech setech. Od tohoto zápasu se našemu nejlepšímu hráči vůbec nedařilo a slabým výkonem nepodržel své mužstvo. Avšak čestný bod pro Jiskru vybojovala opět ve třech setech trojice
Kotek, Rebhán a Král. Do druhé půle sezony vykročí naše mužstvo ze
čtvrté pozice dosavadní tabulky OP.
Jiskra završila úspěšný víkend vítězstvím v OP trojic !!!
Na amatérský turnaj trojic vyrazili naši hráči v sobotu do Ledče nad
Sázavou, kde se na umělém povrchu konal již druhý ročník místního
turnaje. Za naše mužstvo nastoupili Jan Doubrava, Jan Král ml. a hostující Patrik Janda z týmu Chabeřice Star ,,A“. Celým turnajem jsme
prošli bez ztráty jediného setu a odvezli si krásný pohár a diplom za
celkové 1. místo.
Druhý den v neděli nás čekaly povinné přebory trojic, kdy za Jiskru
nastoupilo nejmladší duo týmu Jan Král ml., Jan Doubrava a nestárnoucí Zdeněk Rebhán. Po nalosování skupin jsme nastoupili k prvnímu utkání proti Církvicím ,,B“ a jednoznačně vyhráli 2:0. Druhý zápas
nám viditelně unavený soupeř věnoval sám, když jsme opět vyhráli 2:0.
Další vítězství jsme získali nad mužstvem z Kostelce, toto utkání jsme
opět vyhráli 2:0 a zajistili si tím tak první místo ve skupině. V nejdůležitějším zápase, kdy nám šlo o postup do finálové trojky jsme narazili
na houževnaté hráče z Českého Brodu ,,B“, kdy za Brod nastoupila jediná hráčka turnaje hrající extraligu žen. Po vynikajícím výkonu jsme
zvládli utkání, opět vyhráli a zajistili si tak alespoň prozatímní třetí
místo. Ve finálové trojici jsme nastoupili nejprve proti účastníkovi kraje
Církvicím ,,A“, které jsme po velkém boji porazili 2:1. Vzápětí jsme po
velice emotivním utkání opět zvítězili 2:1 proti domácí Čáslavi, a tak
jsme mohli po více jak desetiletém půstu přebírat pohár a titul přeborníka okresu trojic.
Jan Král

15.09.2008 ... Pondělí
• (18.00) - MěÚ: Zasedání Zastupitelstva města
20.09.2008 ... Sobota
• Prodejní trhy ... náměstí Míru
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 složení týmu

Volejbal
President klubu Beni Simitči a Horst Siegl se zručskými pořadateli

Aktuální přehled naleznete také
na webových stránkách:
www.mesto-zruc.cz

V sobotu 14. 6. se na beach volejbalových hřištích za sportovní halou
uskutečnil již 4. ročník beach volejbalového turnaje neregistrovaných.
Sešlo se celkem třináct, převážně zručských týmů. Vítězný pohár si
po zaslouženém boji odnesl tým s názvem „Až do pozdního rána“ ve
složení: Renata Vaněčková, František Stejskal a Radek Fišer. Stříbrnou perníkovou medaili vybojoval tým „Smutně fialovo-černý fičes“
ve složení Radka Smutná, Martina Fialová, Václav Černohlávek. Na
třetích místech se umístila po vzájemné dohodě (zdravotní problémy v
obou týmech) dvě družstva s názvy: XXX (Šárka Kleinová, Kristýna
Vaněčková, Alena Jelínková) a Námořníci (Monika Vrzáčková, Lubomír Bleha a Milan Pajer). Úroveň turnaje je rok od roku vyšší a většina
„amatérů“ opět předvedla skvělé výkony, za které by se nemuseli stydět
ani volejbaloví „profíci“.
Lída Vlková

Foto 2x René Svoboda

Společné foto a dole vítězové

Lenka Říhová: Žáci 2.a 3.ročníku VO ZUŠ při malování garážových vrat
na dětském hřišti
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Házená
muži
Jiskra Zruč n. S. – Úvaly 12:0 (kontumačně)
Ve Středočeské regionální lize si naši muži opět nezahráli. V dohrávaném utkání na domácím hřišti měla Jiskra hostit celek Úval, který
však nedorazil, protože se k odjezdu na utkání nedostavil dostatečný
počet hráčů.
Libčice – Jiskra Zruč n. S. 23:33 (10:13)
V dalším pokračování SRL zajížděli naši muži na horkou půdu do
Libčic. Po dobrém vstupu do utkání, kdy se Jiskra v 10. minutě dostala
do vedení 5:2, převzal režii zápasu domácí Sokol. Dokázal během dvou
minut srovnat na 5:5. Ve druhé desetiminutovce bylo utkání vyrovnané
, ale Zruč si udržovala mírné vedení. O poločase tak do kabin odcházela
spokojenější Jiskra. Od druhé poloviny zápasu začaly Libčice praktikovat osobní obranu na Švarce a Böhma. Chtěly tak otupit střeleckou
sílu zručských spojek. Větší prostor na brankovišti však dokázali využít
ostatní hráči Jiskry a zejména Dolejší byl v této fázi zápasu k neudržení. Zruč své vedení postupně navyšovala a ve 45. minutě utkání bylo o
vítězi rozhodnuto. Jiskra v té době vedla 27:16. Závěr zápasu proběhl
v poklidném tempu. Muži Jiskry si tak přivezli velmi cenné body ze
hřiště silného soupeře. Sestava a branky:Dolejší 10, Švarc 9, Böhm 6,
Kaplan 5, Qiursfeld 2, Korel 1, J. Hornát, Šramota a brankáři Dejda s
Vodrážkou.
TJ JM Chodov – TJ Jiskra Zruč n. S. 28:32 (13:17)
V předehrávaném utkání SRL zajížděli naši muži na palubovku vedoucího týmu TJ JM Chodov. Do utkání měli lepší nástup domácí, kteří
si během prvních pěti minut vytvořili vedení 4:1. Jiskra však vzápětí
odpověděla stejnou mincí a šňůrou čtyř branek se ujala vedení 6:5. V
následujících deseti minutách bylo utkání vyrovnané a i soupeři se střídali při střílení branek. Ve 20. minutě byl stav utkání 11:10 pro Jiskru.
Poslední desetiminutovka prvního poločasu však vyšla lépe hostujícímu týmu, který do kabin odcházel s náskokem 17:13, což byla dobrá
výchozí pozice před druhým poločasem. V něm se Chodov všemožně
snažil srovnat náskok Jiskry. Mladý domácí tým spoléhal především
na rychlé protiútoky, naopak zkušený tým hostí se pečlivým útokem a
proměňováním šancí udržoval v naději na zisk cenných bodů. Když se
Jiskře pět minut před koncem podařilo odskočit na pětibrankový rozdíl,
bylo o vítězi utkání rozhodnuto. Střelecky se dařilo nejstarším harcovníkům. Švarc vstřelil 12 branek a další přidali:Quirsfeld 7, Dolejší 6,
Böhm 3, Kaplan 2, Vrzáček 2. Dále nastoupili Hornát, Korel a brankáři
Dejda s Vodrážkou.
Kutná Hora – TJ Jiskra Zruč n. S. 18:21
Kolín – TJ Jiskra Zruč n. S. 21:24
Muži Jiskry Zruč n. S. se stali vítězi sdružené regionální ligy. V neděli
8. 6. sehráli dvě utkání na hřištích soupeřů. Nejdříve dopoledne v Kutné
Hoře a odpoledne v Kolíně. Oba zápasy dokázali vyhrát a tím i vybojovat prvenství v SRL pro sezonu 2007-2008. Jiskra si vybojovala právo
účasti ve 2. lize pro příští sezonu. Tuto možnost po zvážení situace nevyužije a postupu se zřekl i druhý tým soutěže celek Chodova. Takže ze
Středočeského kraje letos do 2. ligy nikdo postupovat nebude. V okresním derby v nervózním zápase za asistence velmi slabých rozhodčích
zvítězila Jiskra 21:18. Sestava a branky:Felis 7, Böhm 6, Kuchyňka 3,
Vrzáček 3, Dolejší 2, J. Hornát, Kaplan a brankáři Dejda s Vodrážkou.
V Kolíně naši hráči porazili Kolín 24:21, když se utkání hrálo v přátelském duchu a poklidném tempu. Sestava a branky:Böhm 10, Vrzáček 4,
J. Hornát 4, Felis 4, D. Hornát 2, Kuchyňka, Kaplan, Šramota, Korel a
brankáři Vodrážka s Dejdou.

Dorost

Dorostenci Jiskry na svém hřišti přivítali soupeře z Kutné Hory, Mělníka a Vršovic, se kterými se střetli v dalším mistrovském turnaji Středočeského přeboru. Měli potvrdit zatím své vedoucí postavení v tabulce
a mohli definitivně rozhodnout o svém celkovém prvenství v této soutěži. Bohužel se tak nestalo. Kluci podali žalostný výkon bez nasazení
a bojovnosti. A bez těchto vlastností se v moderní házené nevyhrává.
Šťastné vítězství s rivalem z Kutné Hory 17:16 poté doplnily dvě porážky. S Mělníkem 17:24, kdy Jiskře neexistovala obrana a porážka s
outsiderem soutěže z Vršovic 23:26. Ten do té doby v celé soutěži vybojoval jediné vítězství. Na druhé si musel počkat až do Zruče. Sestava a
branky:Roub 10, Felis 9, D. Hornát 8, Vávra 7, Ryšavý a Kovařík po 5,
Koubský 4, D. Korel a Švanda 3, J. Hornát 2, O. Červinka 1, Šramota a
brankář T. Korel.
Poslední mistrovský turnaj sehráli dorostenci Jiskry v Mělníku. Turnaje se zúčastnila pouze 3 družstva. Domácí celek Mělníka, Jiskry Zruč
n. S. a Sokol Vršovice. Kutná Hora se turnaje nezúčastnila, protože díky
odstoupení Sokola Bělá pod Bezdězem ze soutěže měla odehráno více
zápasů. Sehráli se tak pouze 3 utkání a počet odehraných zápasů se
vyrovnal a soutěž mohla být regulérně dokončena. V prvním utkání Jiskra porazila celek Vršovic 15:14 a ve druhém zápase podlehla Mělníku
17:20. Ani porážka nemohla nic změnit na tom, že se dorostenci Jiskry
stali Přeborníky Středočeského kraje pro sezonu 2007-2008. Bezprostředně po utkání s Mělníkem kluci převzali pohár pro vítěze a také
medaile a pamětní list. Pro některé z nich to bylo poslední ocenění v
dorostu, protože od podzimu již budou věkově patřit do kategorie dospělých. Sestava a branky:Roub 10, D. Hornát 8, Kovařík 4, Vrzáček 4,
Koubský 2, Ryšavý 2, Šramota 2, Švanda a brankář Korel.

Starší žáci

V začátku měsíce června se starší žáci Jiskry zúčastnili mistrovského
turnaje, který pořádal Sokol Bělá pod Bezdězem ve své hale. V prvním
zápase turnaje s celkem Mělníka kluci předváděli moderní házenou a
bez většího vypětí zvítězili rozdílem třídy 21:6. Druhý zápas s domácí
Bělou měl ještě jednoznačnější charakter a po poločase 15:1 nakonec
Jiskra zvítězila 23:6. Třetí utkání turnaje mělo být pro Zruč nejtěžší.
Čekal je totiž soused v tabulce AŠ Mladá Boleslav. Ani v tomto utkání
však Jiskra nedala svému protivníkovi nejmenší šanci a zvítězila 18:9.
V dalším zápase čekal „zručáky“okresní rival z Kutné Hory, ale i ten
odešel s desetigólo vým výpraskem 24:14. Po ukončení turnaje Jiskra
sehrála ještě odložený zápas s Mladou Boleslaví a svého soupeře dokázali porazit i podruhé. Tentokráte 15:13. Střelecky se dařilo Roubovi, který zatížil konto soupeřů 27 brankami. Další přidali: Kovařík 18,
Ryšavý 15, Vrzáček 11, Koubský 11, Maštalíř 8, Doubrava 4, Lefner 4,
Korel 2, Švec 1.
ZŠ Zruč n. S. se 28. -30. 5. zúčastnila 37. ročníku Novinářského kalamáře, což je neoficiální Mistrovství ČR základních škol v házené žáků
5. -7. tříd. Tento turnaj se již několik let hraje v Praze, kde jej ve spolupráci s ČSH a AŠSK pořádá ZŠ Zárubova. Letošního ročníku se zúčastnilo 9 krajských vítězů a pořádající ZŠ. Středočeský kraj reprezentovali
žáci ze ZŠ ve Zruči n. S. a v silné konkurenci se rozhodně neztratili.
Týmy byly nalosovány do dvou pětičlenných skupin. Ve skupině „A“ se
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střetla družstva ZŠ Zárubova Praha, ZŠ z Kopřivnice, ZŠ z Plzně, ZŠ
z Brna a ZŠ ze Zubří. Skupinu „B“ tvořily celky:ZŠ z Nového Veselí,
ZŠ ze Dvora Králového, ZŠ Zruč n. S. , ZŠ z Karviné a ZŠ Na Beránku
Praha. Ve skupině se hrálo systémem každý s každým 2x15 minut a dále
se týmy, dle pořadí ve skupině střetly o konečné umístění. Zruč n. S. v
prvním utkání čekal jeden z favoritů na celkové prvenství – tým Karviné. Zruč n. S. se však soupeře nezalekla a vstoupila do utkání aktivně.
V první polovině utkání si udržovala mírné vedení a družstvo Karviné
bylo zaskočené. Po přestávce však favorit přidal na obrátkách, ale i kluci
ze Zruče n. S. nadále hráli na hranici svých možností. V dramatickém
závěru byl nakonec konečný stav 17:15 pro Karvinou. Ve druhém zápase kluky ze ZŠ ve Zruči čekal vítěz pražského přeboru ZŠ Na Beránku
Praha. Svému soupeři nedali Středočeši šanci a po jednoznačném průběhu zápasu zvítězili 20:8. Další soupeř byl z Nového Veselí a byl to
přímý souboj o postup do semifinále. Ve vyrovnaném duelu měli více
sil hráči Nového Veselí, kteří zvítězili 17:15. V posledním zápase ve
skupině Zruč n. S. opět jednoznačně porazila Dvůr Králové, ale na víc
než zápas o 5. místo to nestačilo. V tomto utkání se naši hráči střetli ze
Zubřím a dokázali svého moravského rivala porazit 22:19. Vybojovali
tak velmi cenné 5. místo a dosáhli tak jednoho z největších úspěchů pro
zručskou základní školu. Navíc Martin Toman a Ladislav Birka byli vyhlášeni nejmladšími hráči 37. ročníku Novinářského kalamáře. Sestava
a branky:Maštalíř 25, Lefner 22, Dolejší 20, Švec 8, Černý 7, Čula 4,
Birka 3, Hodek 3 a brankáři Toman s Vincem.
V sobotu 7. 6. se ve Zruči n. S. konal poslední mistrovský turnaj v házené starších žáků. Do Zruče n. S. přijela družstva Sparty Kutná Hora,
Wendy Mělník a Sokola Kobylisy. Celek Příbrami se z turnaje omluvil.
Starší žáci chtěli před domácím publikem potvrdit skvělé letošní výsledky a předvést hezkou házenou. Obojí se jim nakonec podařilo a po zásluze vybojovali titul přeborníků Středočeského kraje. Porazili Kutnou
Horu 20:15, Mělník 21:5 a Kobylisy 21:13. Sestava a branky:Kovařík 17,
Roub 9, Vrzáček 9, Ryšavý 5, Koubský 5, Dolejší 4, Doubrava 4, Lefner
4, M. Švec 3, Š. Švec 1 a brankáři Korel s Jarůňkem. Bezprostředně po
utkání šéf Středočeského svazu pan Libor Skružný pověsil každému
hráči Jiskry Zruč n. S. na krk medaili, předal pamětní list a hlavně dva
poháry pro vítěze středočeského přeboru v házené starších žáků. Kluci
s trenérem si po turnaji uspořádali malé grilování a videoprojekci ze
svého účinkování na jejich posledním turnaji této sezony.

mladší žáci

Předposlední mistrovský turnaj v kategorii mladších žáků se odehrál
v Rožmitále pod Třemšínem, kde byl pořadatelem Spartak Příbram.
Hrálo se za krásného slunečného počasí v pěkném školním areálu místní ZŠ. Turnaj stál však díky velkému vedru všechny zúčastněné mnoho
sil. V prvním zápase narazila Jiskra na Duklu Praha, kterou bez větších
problémů porazila 18:9. Ve druhém zápase čekal kluky soupeř z Mělníka. Toto utkání bylo o poznání těžší, ale i v něm dominovala zručská
rychlost a pohyblivost. Konečné skóre znělo 18:11ve prospěch Zručáků.
Ve třetím utkání Jiskra narazila na největšího rivala v souboji o titul
přeborník Středočeského kraje, celek Úval. Zápas byl nesmírně vyrovnaný a rozhodovaly doslova a do písmene maličkosti. Úvaly těžily z
fyzické převahy a v útoku válcovaly Zručáky silou. Jiskra odpovídala
vynikajícím rychlým protiútokem a nacvičenými útočnými kombinacemi. Byl to nádherný souboj a v posledních vteřinách zápasu Úvaly
uzavřely skóre na konečných 13:11 ve svůj prospěch. V dalším zápase
s domácím celkem Příbrami kluci svého soupeře „přejeli“a po závěrečném hvizdu rozhodčích svítil na ukazateli stav 14:5 pro Jiskru. Na závěr
celého turnaje se Zruč střetla ještě jednou s družstvem Mělníka. Jednalo
se o odložený zápas z již odehraného turnaje. Konečný stav 9:7 pro naše
kluky. Sestava a branky:Dolejší31, Hodek 12, Švec 11, Černý 9, Červinka 4, Havlíček 2, Birka 1, Čula a brankáři Vinc s Tomanem.
V neděli 1. 6. zajížděli mladší žáci Jiskry k svému letošnímu poslednímu mistrovskému turnaji do Úval u Prahy. Jiskra v prvním utkání
turnaje narazila na Duklu Praha a bez problémů ji porazila 19:6. Ani ve
druhém zápase nemuseli kluci předvést mimořádný výkon a opět hladce
zvítězili nad Mladou Boleslaví 16:5. Třetí utkání s okresním rivalem celkem Kutné Hory mělo podobný průběh jako předešlé zápasy. Jiskra
v treninkovém tempu porazila Spartu 19:7. Poslední utkání turnaje s domácím celkem naopak přineslo vynikající házenou, kterou předváděla
obě družstva. Jiskře se více dařilo v prvním poločase, kdy výborně bránila a vyhrála tuto část zápasu 5:2. Druhá polovina utkání naopak patřila domácím, kteří se zlepšili v útoku. Jiskra měla naopak smůlu, když
několik jejich střel skončilo na brankové konstrukci úvalské branky. To
mělo za následek, že nakonec se z nejtěsnějšího vítězství 9:8 radovali
kluci z Úval. Nic však nemohlo zručským mladším žákům pokazit oslavy, které propukly bezprostředně po ukončení utkání. Jiskra Zruč n. S.
se stala přeborníkem Středočeského kraje v házené mladších žáků. V
konečném hodnocení předčila druhé Úvaly o pět bodů. Kluci ze Zruče
se tak mohli navléknout do „mistrovských“triček a připít si dětským
šampaňským společně se svými trenéry a rodiči, kteří je byli v Úvalech
povzbudit. Sestava a branky:Hodek 14, Dolejší 12, Havlíček 8, Vinc 8,
Švec 6, Černý 6, Červinka 5, Toman 2, Birka 1 a Čula.

Minižáci
V polovině měsíce května se ve Zruči uskutečnil turnaj v miniházené
4+1. Do kategorie minižáků se přihlásila pouze tři družstva. Kromě domácí Jiskry, Sokol Úvaly a Autoškoda Mladá Boleslav. Hrálo se dvoukolově každý s každým a po zápasech proběhly samostatné nájezdy, které
se započítávaly do konečných výsledků. Zručáci prošli celým turnajem
suverénně a všechny své soupeře bez problémů porazili. Na výsledcích
s Úvaly 15:11, 24:14 a s Boleslaví 13:8, 14:8 se střelecky podíleli:Červinka 30, Havlíček 21, Brecko 5, Volf 4, Čula 3, Studnička 2 a Toman
1. Výborná byla útočná síla Červinky s Havlíčkem a výkon brankáře
Tomana. Je jen škoda, že do Zruče nezavítalo víc týmů.
V neděli 8. 6. ke svému letošnímu poslednímu turnaji v miniházené 4+1 do Úval u Prahy odjeli minižáci a přípravka Jiskry Zruč n. S.
Minižáci potvrdili svoji vynikající formu a svůj turnaj vyhráli. Hrálo
se dvoukolově každý s každým 2x10 minut. Jiskra v úvodním zápase
podlehla Úvalům 8:10, aby poté zvítězila 13:6 a s celkem Mělníka si
dokázala poradit 19:15 a 16:15. Sestava a branky:Červinka 24, Havlíček
16, Studnička 10, Volf 4, Brecko 1, M. Toman 1 a Ryšavý.
V minulém čísle Zručských novin vyšel ve sportovní rubrice článek z
valné hromady TJ Jiskra. Nedopatřením došlo k neuvedení některých
významných sponzorů oddílu házené, především firmy Puloplastics s. r.
o. , která vybavila nejen mládežnické týmy soupravami dresů, vkusnými
tričkami a šusťákovými bundami ve velmi velké cenové relaci. Oddíl
házené se tímto firmě Puloplastics s. r. o. velmi omlouvá, přestože tuto
chybu nezavinil.
Jiří Dolejší starší

Zprávičky před koncem sezony

Přinášíme vám další informace o dění kolem fotbalové přípravky.
V dubnu přípravka rozehrála zápasy okresního přeboru, po dvou vítězstvích a jedné prohře (informace v minulém vydání ZN) následovaly další zápasy. 17.5. se hrálo v Kutné Hoře, kde naše družstvo čekala
hořká, ale zasloužená, prohra 13:1. Střelcem jediného gólu byl Vojtěch
Nikodím. Kluci nebyli ve formě a tentokrát jim ani štěstí nepřálo.
V sobotu 24.5. zručští sportovní fanoušci shlédli ojedinělý futsalový
zápas, na kterém malí fotbalisti sehráli předzápas s fotbalovým týmem
z Kolína. Mladší přípravka zápas vyhrála, starší prohrála.
O den později přijely na zápas Rataje nad Sázavou, v utkání jsme se v
poslední minutě dočkali jediného gólu, bohužel v náš neprospěch.
V Den dětí se konal zápas s Čáslaví. Opět se opakovala situace z minulého týdne, v posledních minutách padl gól, který rozhodl o naší další
prohře. Výhru si kluci vybojovali až ve svém posledním utkání okresního přeboru, které sehráli v Křeseticích s výsledkem 5:1. Střelci gólů:
Tomáš Martinák 4 a Ladislav Kovář 1.
Sobota 14.6. patřila turnaji, na který přípravka odjela do Týnce nad
Sázavou. Tamní FK METAZ hostil tři týmy. Zručská přípravka vyhrála
všechny zápasy: Zruč – Pecerady 3:0, Zruč - Úročnice 6:0, Zruč – Týnec 4:1. Jediný gól jsme inkasovali z penalty. Střelci: Ladislav Kovář 7,
Jaroslav Arnolt 4, MilanŠícha 2. Láďa Kovář byl vyhlášen nejlepším
střelcem turnaje.

Turnaj přípravek na domácím hřišti v sobotu 21.6. ukončí sezonu. Novou zahájíme v polovině srpna týdenním soustředěním v chatové osadě
areálu Sporthotelu Kácov v Tichonicích.
Na závěr přejeme všem sportovcům a fanouškům krásné slunečné
prázdniny a dovolené plné nových zážitků. Těšíme se na další sezonu a
také nové fotbalisty, kteří se mohou kdykoli přihlásit nebo se informovat na telefonním čísle 777 664 049 (p.Kovářová).
Za fanklub TJ Jiskra minižáci Lenka Nováková a Jiřina Kovářová

házená
Přípravka
Oddíl házené byl v měsíci květnu pořadatelem turnaje přípravek 4+1,
kterého se zúčastnilo 5 celků. Domácí Jiskra postavila dva týmy a dále
do Zruče zavítala družstva z Mělníka, Úval a Bělé pod Bezdězem. Hrálo se každý s každým 2x10 minut a po utkáních následovaly samostatné
nájezdy. “Áčko“prošlo turnajem bez zaváhání, “béčko“zvítězilo dvakrát
a ve dvou zápasech odešlo poraženo. V celkovém hodnocení přípravek
„A“tým vybojoval prvenství a „B“tým se umístil na krásném třetím
místě. O branky obou domácích týmů se rozdělili:Dolejší 36, Volf 23,
Toman 16, Procházka 15, Vlasák 13, Losinecký 10, Kopecký 5, Brecko
2, Valouch a Dongres. Všechny zúčastněné týmy po ukončení turnaje
obdržely sladké ceny.
Rovněž i přípravka ukončila letošní sezonu. Na turnaji v Úvalech podlehli domácím 5:16, Bělé pod Bezdězem 11:12, porazili Mělník 22:8 a
skončili celkově třetí. Sestava a branky:Dolejší 16, Vlasák 11, T. Toman
7, Losinecký 3, Kopecký 1 a dále hráli Dongres a Valouch.

Staří páni
V sobotu 31. 5. se ve Zruči uskutečnil turnaj v házené hráčů nad 35
let. Tohoto zápolení se kromě domácího celku zúčastnily celky Sparta
Praha, Kovofiniš Ledeč n. S. , AŠ Mladá Boleslav a Tatran Brno Bohunice. Hrálo se za velkého vedra každý s každým 1x30 minut. Celý turnaj byl velice vyrovnaný, vždyť všechna mužstva si připsala minimálně
jedno vítězství a o celkovém pořadí rozhodovalo skóre zúčastněných
týmů. Všechna družstva dostala za předvedené výkony dárkové balíčky
a nejstarším hráčem turnaje byl vyhlášen hráč domácího týmu Jiří Dolejší starší. Výsledky Jiskry:Sparta Praha 9:11, TJ Kovofiniš Ledeč n. S.
12:11, AŠ Mladá Boleslav 13:9 a Tatran Brno Bohunice 7:5.
Celkové pořadí turnaje: 1. TJ Jiskra Zruč n. S. (6 bodů), 2. Tatran Brno
Bohunice (4 body), 3. Sparta Praha (4 body), 4. TJ Kovofiniš Ledeč n.
S. (4 body), 5. AŠ Mladá Boleslav (2 body). Sestava a branky Jiskry:Dolejší ml. 13, Švarc 6, Dolejší st. 4, Quirsfeld 4, Laštovička 4, Řimnáč 4,
Duchan 2, Janošík 2, Tůma 1, Hyhlík 1, Černý, Felis a Garbaczewski.

Na snímku představujeme vítězné družstvo krajského přeboru starších
žáků v házené. Naši mladí házenkáři nenašli v soutěži hrané turnajovým
způsobem ani jednou přemožitele. Horní řada: Korel Tomáš, Vrzáček
Matěj, Kovařík Martin, Roub Pavel, Ryšavý Jakub, Lefner Lukáš, trenér
Chalupa Karel, dolní řada: Doubrava Ondřej, Švec Matouš, Švec Šimon,
Dolejší Jiří, Jarůněk Richard. Na snímku chybí Maštalíř Robert.
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