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Chléb, nikoliv tekutý
Jistě i ve Zruči se najdou jedinci či
skupiny, kteří by do základních potravin zařadili spíše všeobecně oblíbený
chmelový nápoj, zvaný též tekutý
chléb, před klasickým bochníkem,
který jim nabízí pekárny.
V současnosti jediném supermarketu ve Zruči jim dávají očividně za
pravdu. Zatímco pro pivo je možné si
zajít opravdu těsně před zavíračkou,
po chlebu či jiném pečivu se zákazník marně pídí i dvě nebo tři hodiny
před koncem prodejní doby. V jiných
supermarketech je taková situace
vyjímkou, v tom našem je vyjímkou
zákazník, který si může do košíku
naložit pečivo dle libosti hodinu před
koncem prodeje.
Nebo, že bych měl to „štěstí“ a při
svých dvou až čtyřech odpoledních
„návštěvách“ týdně se přede mnou
většinou pečivo kamsi ukrylo?
Vzhledem k tomu, že o nic lépe na
tom nebyla ani předchozí Edeka, nelze se zbavit pocitu, že zručské supermarkety jsou jaksi v tomto začarované a se zvědavostí lze očekávat, jak
na tom bude plánovaný supermarketí
konkurent, i když, bohužel, bez vlastní pekárny.
Vrazi a sebevrazi
Asi každý cyklista si již vyzkoušel,
jaké to je, když kolem něj v těsné
blízkosti při předjíždění profrčí stovkou automobil, o náklaďáku nemluvě. Takovým bezohledným řidičem
vyvolaný průvan dokáže se stabilitou
i zkušeného cyklisty udělat hotové
divy. V nejlepším případě bicykl pouze mírně zakličkuje, v horším se cyklista poroučí do přilehlé škarpy, v tom
nejhorším však může skončit také pod
koly předjíždějícího piráta nebo za
ním jedoucího auta.
Je skutečností, že stejně tak, jako
se po silnicích prohání řada potenciálních automobilových vrahů, mezi
cyklisty se najde zástup potenciálních
sebevrahů. Ti se vyznačují bezstarostnou jízdou třech šlapálistů bok
po boku na silnici, kde se tak akorát
vejdou dvě protijedoucí auta, nejraději při jízdě poslouchají nejnovější
vypalovačky ve sluchátkách, zavěsí
se při jízdě z kopce za automobil, aby
zjistili, jakou rychlost jejich kolo ještě
snese, aby pak zjistili, že to tomu autu
před nimi přeci jen nějak lépe brzdí,
anebo jen tak všeobecně pohrdají silničními pravidly, neboť se mylně domnívají, že na ně se nevztahují.
Každý by se měl zamyslet, zda
třeba jen trochu neinklinuje k jedné
z těchto skupin. Byla by velká škoda
pozorovat, jak jarní slunce nabírá na
síle přes zamřížované či nemocniční
okno. O tom, že by byla škoda, už
nikdy své blízké a slunce nevidět ani
nemluvě.
(Martin Beneš)

Ročník XVII ... měsíčník vydává Město Zruč nad Sázavou
Městský úřad ve Zruči nad Sázavou
má nového tajemníka
Od začátku února 2007 pracuje na městském úřadě jako tajemník ing. Ivo Novák.
Položili jsme mu několik otázek.
Od kdy pracujete na městském úřadě?
Nastoupil jsem do práce 1. února 2007 a od té doby se seznamuji s problematikou
pověřeného úřadu a s problémy samosprávy města. Je tradicí nechat nového funkcionáře asi 100 dní vydechnout a poskytnout mu určité hájení. Zatím si nemohu
stěžovat.
Kdy jste se rozhodl ucházet o funkci tajemníka?

LÁVKA ZA 15,5 MILIONU

Lávku u stadionu nahradí nová. Stávající, postavená v roce 1961, je v nevyhovujícím a neustále se zhoršujícím stavebním stavu, způsobeném jejím stářím a častými povodněmi. Během povodní je zaplavována a došlo i k podemletí a náklonu
krajní opěry. Při více než 30leté povodni by stará lávka vytvořila hráz s následkem
zvýšení hladiny Sázavy i Ostrovského potoka. Z výše uvedených důvodů se objednala odborná studie a zpracovala se projektová dokumentace. Město požádalo
o stavební povolení a podalo žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Tento měsíc obdrželo rozhodnutí o přiznání dotace ve výši 15.492.000 korun. Jedná
se o ﬁnanční prostředky z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“.

Z mnoha důvodů jsem se chtěl vrátit do rodného města. Měl jsem informace, že
Rada města uvažuje o novém tajemníkovi. Po volbách bylo skutečně vyhlášeno
výběrové řízení, do kterého jsem se přihlásil a uspěl. Po odsouhlasení ze strany
Středočeského krajského úřadu jsem se stal tajemníkem městského úřadu.
Jakou máte motivaci pro Vaši práci?
Jsem zručský rodák a nikdy jsem neztratil kontakt se svým rodným městem. Chodil jsem zde do školy a později navštěvoval své rodiče. Dnes už žije jen moje maminka, u které bydlím. Samozřejmě chci aby město fungovalo co nejlépe, aby se
obyvatelům Zruče dobře dařilo a aby se ve městě dobře cítili.
Tajemník města se musí vyznat v mnoha věcech. Jaké jsou Vaše znalosti
a praktické zkušenosti?
Maturitu jsme složil ve Zlíně – tehdy se jmenoval Gottwaldov. Ekonomiku a řízení chemického průmyslu jsem vystudoval v Dejvicích. Pracoval jsem v chemickém
průmyslu a později se věnoval ekonomické části své profese. Jako úředník jsem
se zabýval rozpočty, bytovou politikou a dalšími problémům hospodářské politiky.
Několik let jsem pracoval v bance a nakonec jsem přešel do podnikových ﬁnancí.
Byl jsem i tajemníkem profesního sdružení.
Myslíte si, že Vám budou uvedené znalosti a zkušenosti stačit?
Určitě je to dobrý základ, ale musím vstřebat mnoho nových věcí – pro mě nové
zákony, postupy a návyky. Moji spolupracovníci mi pomáhají a věřím, že jsem
a budu přínosem pro práci městského úřadu.
Jak hodnotíte situaci na úřadě a ve městě jako celek?
Na hodnocení je brzy. Vidím, že základní funkce v pověřené státní správě úřad
plní a město má zastupitelstvo a dynamickou radu obsazenou lidmi, kteří pro město
hledají a nacházejí řešení problémů – od škol počínaje a odpadovým hospodářstvím
konče.
Jaké jsou Vaše nejbližší cíle?
Úkolů je samozřejmě mnoho, tak snad ty nejdůležitější. Seznámit se s chodem
městského úřadu, aktualizovat vnitřní normy činnosti úřadu tam, kde to bude třeba,
a pochopit ﬁnance města tj. především rozpočet.
Děkuji za odpovědi a přeji Vám úspěch v práci.
Děkujeme všem občanům našeho města, kteří se připojili k humanitární sbírce, o jejíž zorganizování nás požádala DIAKONIE Broumov.
Sebraný materiál by měl posloužit sociálně potřebným občanům u nás i v zahraničí, při jeho třídění zaměstnat lidi,
kteří by jinou práci
jen těžko nacházeli.

Počítačový pohled na lávku přes Sázavu od železniční tratě
Konstrukci staré lávky tvoří spojitý zábradelní nosník o třech polích 11+38+11
m z předpjatého betonu. Mostovka je tvořena deskovými prefabrikovanými díly
s živičnou vozovkou. Nosná konstrukce je uložena na spodní stavbu prostřednictvím ocelových ložisek. Spodní stavbu tvoří krajní opěry a dvě vnitřní podpěry.
Pojďme se projít po nové lávce.
Zastupitelstvem města byla z více variant vybrána oblouková konstrukce o jednom poli. Konstrukce je tvořena ocelovým obloukem s šikmými závěsy se spřaženou železobetonovou mostovkou. Opěry jsou železobetonové, hlubině založené.
Vodorovná nosná konstrukce se skládá z dvojice ocelových oblouků se šikmými
závěsy. Rozpětí mostu činí 59,0 m. Vzdálenost hlavních nosníků v místě mostovky
je 4,7m. Stavební výška činí 0.345 m a vzepětí oblouku je 9,1 m. Závěsy jsou
vedeny šikmo pod úhlem a tvoří je kruhové tyče z korozivzdorné oceli. Připojení k mostovce a k oblouku je provedeno dvojicí navzájem kolmých čepů. Ocelové
trubky jsou spojeny příčníky a spřahovacími trny s deskou mostovky. Na pravém
břehu navazují na lávku nábřežní zídky, tvořené z dráto-kamenných košů (gabionů). Na předmostích jsou vytvořeny rampy, které svým sklonem a systémem podest
splňují požadavky pro osoby se sníženou schopností pohybu. Nachází se nad úrovní
stoletého průtoku řeky

A pak ruku na srdce, odlehčili jsme
všichni komunálnímu odpadu a i svým
domovům.
Ještě jednou děkujeme a věříme, že to
nebyla akce, tohoto
druhu, poslední.

Divadelní zájezd
Oddělení kultury připravuje další divadelní zájezd, tentokrát na představení MOTÝLI autora Leoparda Gershe
v Divadle Palace. Jedná se o love story
plnou humoru a nečekaných poznání.
Ve hře vystupují Vojta Kotek, Klára
Jandová, Valerie Zawadská, aj.
Zájezd se uskuteční 22. května 2007.
Přibližná cena 280 Kč vstupné + 100 Kč
jízdné (bude upřesněno na plakátech).
Informace a přihlášky: odd. kultury- Janatová, tel.: 327 531 194, mob.
723 227 413, e mail: kultura@mesto-zruc.cz.

Uzávěrka příštího čísla : 14.05.2007

Úprava provozní doby
sběrného dvora
v ulici Průmyslová pro
občany našeho města:
PO
ST
SO

14.00 - 17.00 hod.
14.00 - 17.00 hod.
7.00 - 12.00 hod.

Nová úprava vyplývá z dodatku
smlouvy mezi .A.S.A. Posázaví
s.r.o. a městem Zruč nad Sázavou,
který schválila rada města.

Počítačový pohled na lávku přes Sázavu od stadiónu
Na stavbu byla ze šesti nabídek vybrána ﬁrma JHP. V současné době probíhají
práce na realizační dokumentaci a začínají se vyrábět ocelové části. Před prázdninami dojde k demolici a v říjnu se dočkáme otevření moderní lávky. Na realizaci
bude za město dohlížet stavební dozor ve složení ing. Ivo Šimek a ing. Milan Růžička.
Děkuji občanům města za trpělivost po dobu výstavby. Od začátku prázdnin do
otevření budeme používat silniční most přes Sázavu. Společně s novým mostem je
záměrem obnovit zpevněnou cestičku podél pravého břehu Sázavy. Dojde tak ke
zkrácení cesty na náměstí ve Staré Zruči.
Mgr. Martin Hujer - starosta města
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INFORMACE Z ÚŘADU
Rada města na svém 9. zasedání konaném dne 15.03.2007...

ní ﬁnance na opravu chodníku v areálu
ZŠ. Žadatelku budou informovat TS.

• schvaluje MO ČSSD žádost o povolení pořádání lampiónového průvodu
dne 30. 4. 2007 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.

• schvaluje podání přihlášky „Pečovatelské služby města Zruč nad Sázavou“
do České asociace pečovatelské služby

• schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené se Středočeským krajem,
Zborovská 11, Praha ,5 k „Prohlášení
o partnerství na projekt Střední Čechy
on-line-internet“ a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku
• schvaluje jednací řád Rady města
Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu
a místostarostu podpisem jednacího
řádu
• schvaluje návrh smlouvy č. IV12-60002210/01 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Zruč nad Sázavou a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín, tak, jak ji navrhl projektant kabelové přípojky, ing. Bohumil
Böhm (Kolín) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• schvaluje zveřejnění záměru na pronájem polyfunkčního objektu na náměstí MUDr. Svobody ve Staré Zruči
n. S.
• schvaluje umístění vodovodní přípojky pro parcelu č. 972/25 na pozemcích parc. č. 972/14 a 972/12 (vše v k.ú.
Zruč n. S.), které jsou majetkem Města.
Po dokončení stavby bude povrch uveden do původního stavu.
• ukládá zveřejnit záměr Města na
prodej nebo pronájem p.p.č. 815/1
a části p.p.č. 819/1, vše dle KN v k.ú.
Zruč n. S.
• schvaluje poskytnutí podpory (veškerých nákladů) obyvatelům domů čp.
715 – 717 na pokácení vzrostlého smrku na pozemku pč. 2030 v k.ú. Zruč n.
S. Žadatele bude informovat SÚ.
• schvaluje žádost MUDr. Novotné
o zakoupení 3 ks ovocných stromů pro
výsadbu na Den Země v dubnu letošního roku. Žadatelku bude informovat
SÚ.
• schvaluje předloženou rekapitulaci
a položkové rozpočty více a méně prací
na akci „Zručský zámek ožívá I“ ﬁrmy
ARCHATT památky spol. s.r.o. a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy o dílo v tomto rozsahu
• schvaluje dohodu o vzájemné spolupráci uzavřenou mezi Městem a OS
Prostor, sídlem Kutnohorská 17, Kolín
a pověřuje starostu podpisem dohody
• schvaluje poskytnutí městských
grantů v roce 2007. Plakáty na akce
podpořené granty budou TS vylepeny
zdarma. Město žádá pořadatele akcí
o dodání fotograﬁí na CD při závěrečném vyúčtování.
• se seznámila se Zásobníkem projektových záměrů Města a ukládá členům
ZMě a vedoucím odborů předložit připomínky a doporučení do konce března
2007
• schvaluje konání humanitární sbírky
ošacení na pomoc sociálně potřebným
občanům ve dnech 18. 4. a 19. 4. 2007
• schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s ﬁrmou EGÚ Praha Engineering,
a.s., areál výzkumných ústavů, Praha 9
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• schvaluje žádost ředitelky ZŠ Zruč
nad Sázavou, Okružní 643, Mgr. Jany
Marečkové, o opravu přístupových
schodů na pozemku Města, které navazují na chodník v areálu ZŠ, pokud
Krajský úřad Středočeského kraje uvol-

-----------------------------------------Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaném dne 26.03.2007 ...
• neschvaluje koupi pozemků p.č.
504, 507, 508/1, vše dle PK v k. ú. Zruč
nad Sázavou za cenu 75,-Kč/m2 od
ing. Vladimíry Melicharové, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary a paní Marie Simonové, Křejpského 1514,
149 00 Praha 4
• neschvaluje koupi pozemku p.č.
1182 dle PK v k.ú. Zruč nad Sázavou
za cenu 50,- Kč/m2 od ing. Vladimíry
Melicharové, Křižíkova 1373/9, 360 01
Karlovy Vary a paní Marie Simonové,
Křejpského 1514, 149 00 Praha 4
• neschvaluje koupi pozemku p.č.
1182 dle PK v k.ú. Zruč nad Sázavou
za cenu 20,- Kč/m2 od ing. Vladimíry
Melicharové, Křižíkova 1373/9, 360 01
Karlovy Vary a paní Marie Simonové,
Křejpského 1514, 149 00 Praha 4

• ukládá ﬁnančnímu výboru průběžnou kontrolu plnění rozpočtu 2007
a pokladny – minimálně 4x ročně,
kontrolu hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2006 – I. ZŠ a ZUŠ
do konce dubna 2007, kontrolnímu výboru – průběžnou kontrolu plnění usnesení rady a zastupitelstva (od voleb),
kontrolu hospodaření příspěvkových
organizací – MŠ Na Pohoří a MŠ Malostranská za rok 2006 do konce dubna
2007, hospodaření v lesích za rok 2006
do konce září 2007
-----------------------------------------Rada města na svém 10. zasedání
konaném dne 29.03.2007...
• ukládá splnit ﬁnančnímu a kontrolnímu výboru usnesení 4. zasedání č.
20/2007 (plnění uložených úkolů)
• schvaluje bezplatný zábor veřejného
prostranství - areál před školní jídelnou Kutnohorskému deníku k pořádání
promo akce „Den s Kutnohorským deníkem“ dne 14. 6. 2007 v době od 12.00
do 18.00 za podmínky zajištění úklidu
po akci, úhrady spotřebované elektrické energie a zajištění akce z hlediska
bezpečnosti. Žadatele bude informovat
p. Janatová.

• schvaluje podání žádosti a následný
úplatný převod vlastnictví pozemku
parcelní číslo 765, dle KN v k.ú. Zruč
nad Sázavou z PF ČR na město Zruč
nad Sázavou, a to za cenu určenou státem

• schvaluje MC Setkání využití třech
tříd v I. ZŠ Zruč nad Sázavou dne 14. 4.
2007 od 14.00 do 17.30 hodin pro pořádání turnaje v pexesu . Žadatele bude
informovat KS.

• schvaluje podání žádosti a následný
úplatný převod vlastnictví pozemku
p.č. 768 dle PK v k.ú. Zruč nad Sázavou z PF ČR na město Zruč nad Sázavou, a to za cenu určenou státem

• schvaluje pořádání městského plesu v únoru 2008 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o hudební produkci
s panem Pavlem Doležalem, skupina
„ECHO 91“

• schvaluje prodej p.p.č. 890, dle KN
v k.ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví:
Petr Jirava, V Maloninách 301, 285 22
Zruč nad Sázavou, za cenu 150,- Kč/
m2. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.

• souhlasí s tím, že advokátka JUDr.
Ladislava Němcová, Ledeč nad Sázavou, sdělí soudu, že Městský úřad Zruč
nad Sázavou netrvá na výkonu rozhodnutí ohledně pohledávky vůči společnosti RO@KY v.o.s. a navrhuje jeho
zastavení

• schvaluje prodej části p.p.č. 1274,
dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou do
vlastnictví SJM: Karel Režný a Jana
Režná, Horní 4044, 285 22 Zruč nad
Sázavou, za cenu 100,-Kč/m2. Přesná
výměra bude určena v geometrickém
plánu. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
• schvaluje prodej části p.p.č. 1764,
dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou do
vlastnictví DK Lakovny, s.r.o., Průmyslová 1018, Zruč nad Sázavou, za
cenu 100,- Kč/m2. Přesná výměra bude
určena v geometrickém plánu. Veškeré
náklady s převodem bude hradit kupující.
• schvaluje návrh smlouvy č. Z_S14_
12_8120006930 „O uzavření budoucí
smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie“, který předložila
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 847/8,
Děčín a pověřuje starostu města jejím
podpisem
• schvaluje uvolnění ﬁnančních prostředků z rezervy rozpočtu 2007 ve
výši 120 tis. Kč na zpracování odborné
studie na protipovodňová opatření ve
městě a pověřuje RMě vypsáním výběrového řízení na zpracovatele odborné
studie i projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí
• bere na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Zruč
nad Sázavou za rok 2006
• schvaluje 2. úpravu rozpočtu Města
na rok 2007, a to zvýšením příjmů a výdajů ve výši 152,06 tis. Kč a úpravu na
straně výdajů dle rozpisu
• schvaluje uvolnění ﬁnančních prostředků z rezervy rozpočtu 2007 ve výši
1.600 tis. Kč na opravu střech lihovaru
ve Zručském dvoře

• schvaluje akustické řešení vybraných místností ZUŠ Zruč nad Sázavou
předložené ﬁrmou Janeček a spol., Proboštská 4, Praha 6, v případě poskytnutí
slevy 25% z předložené ceny a pověruje starostu podpisem smlouvy o dílo
s ﬁrmou Janeček a spol.
• pověřuje pí Janatovou, aby zajistila
sepsání smluv se skupinami vystupujícími na zručských slavnostech Tempora Historica, konaných dne 4. 8. 2007,
rockovými kapelami účinkujícími na
rockovém festivalu, pořádaném dne 5.
7. 2007 a folkovými kapelami účinkujícími na folkovém festivalu dne 25. 8.
2007
• schvaluje zvýšení školného na 275,Kč/měsíc pro MŠ Na Pohoří a MŠ Malostranská od příštího školního roku
2007/2008. MŠ bude informovat EO.
• schvaluje nájemní smlouvu č. 23/
2007 o nájmu zemědělských a ostatních
pozemků uzavřenou mezi městem Zruč
nad Sázavou a ZD Trhovým Štěpánovem a. s. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
• schvaluje nabídkový rozpočet ﬁrmy
COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, Praha 9, na ulice Nádražní a V Paloukách
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
s ﬁrmou COLAS CZ, a.s.
• schvaluje vypsání výběrového řízení
na zpracovatele odborné studie i projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na protipovodňová opatření II.
Poptány budou ﬁrmy: Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6
/ Hydroprojekt CZ, a.s., Táborská 940/
31, 140 00 Praha-Nusle / Jakko Pöyry
Environment a.s., Botanická 834/56,
602 00 Brno / Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150

56 Praha 5 - Smíchov / ADONIX s.r.o.,
Bratranců Veverkových 645, Pardubice
/ VH-TRES spol. s.r.o., Vodohospodářské služby, Senovážné náměstí 1, 370
01 České Budějovice.
• schvaluje ZUŠ Zruč nad Sázavou
bezplatný pronájem zrcadlového sálu
a přilehlých prostor v době konání Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad
Sázavou 2007 pořádané ve dnech 7.
– 10. 6. 2007. Žadatele bude informovat KS.
• na základě vyhodnocení poptávky
na zakázku „Oprava střech lihovaru ve
Zručském dvoře“ schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku č. 1
ﬁrmy ATOS s.r.o., Husovo nám. 139,
Ledeč nad Sázavou, na druhém místě
nabídku č.2 ﬁrmy Zeman s.r.o., Bernartice 63, Čechtice. Oznámení uchazečům
zašle SM. RMě pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo s ﬁrmou na 1.
místě.
• pověřuje ing. Nováka vypracováním
návrhu řešení pohledávek Města (např.
dlužné nájemné z bytů, poplatky za odpady, a další)
-----------------------------------------Rada města na svém 11. zasedání
konaném dne 12.04.2007...
• schvaluje výpůjčku školní jídelny
pro akci „Den země“ na den 21. 4. od
9.00 do 12.00 hodin a bezplatné zapůjčení nářadí k výsadbě stromků na
pozemku před školní jídelnou. Žadatele
bude informovat KS.
• schvaluje dohodu o vzájemné spolupráci s Fotoklubem Zruč nad Sázavou,
zastoupeným p. Bohumilem Novákem
a pověřuje starostu podpisem dohody
• schvaluje nájemní smlouvu, mezi
pronajímatelem - město Zruč nad Sázavou a nájemcem - DK Lakovny, na
umístění reklamních tabulí na objektech a pozemcích pronajímatele a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• konstatuje, že město Zruč nad Sázavou nebude uplatňovat žádné podněty
ani připomínky k předloženému návrhu
zadání změny č. 2 územního plánu obce
Soutice
• schvaluje umístění vodovodní přípojky pro parcelu č. 972/25 na pozemcích par.č. 972/14 a 972/15, vše v k.ú.
Zruč nad Sázavou, které jsou majetkem
města. Po dokončení stavby bude povrch uveden do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ.
• schvaluje předložit ZMě návrh
smlouvy č. Z_S12_12_4120154796
o uzavření budoucí smlouvy „O nákladech spojených s připojením a se
zajištěním požadovaného příkonu odběrného místa zařízení žadatele“ s ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8
• schvaluje návrh ceníku za hlášení
v městském rozhlase s platností od 13.
4. 2007
• mění usnesení č. 123/2007 takto:
starosta města se pověřuje podpisem
smlouvy o ozvučení akce a hudební
produkci skupiny E.M.I.L., zastoupené
ing. Petrem Kletečkou, Husova 1871,
Havlíčkův Brod
• schvaluje umístění STL plynové
přípojky pro rekreační chatu č.e. 143
v ulici Ke Ctiborkám na pozemcích par.
č. 990, dle KN a 350, dle PK (vše v k.
ú. Zruč nad Sázavou), které jsou majetkem města. Po dokončení stavby bude
povrch uveden do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ.
• schvaluje pronájem pozemku p.č.
815/1 a část parcely p.č. 819/1 Mgr.
Jaroslavu Procházkovi, Milánská 456,
109 00 Praha – Horní Měcholupy

a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Pozemek se pronajímá za
cenu 1,-Kč/m2.
• schvaluje směrnici na přijímání, evidenci a vrácení nálezů s platností od 13.
4. 2007
• po jednání starosty města Mgr.
Martina Hujera s majitelkou pozemku
p.č.1182 v k.ú. Zruč nad Sázavou pí.
Melicharovou, doporučuje opět předložit odkup tohoto pozemku do jednání
ZMě

Městský úřad
Zruč nad Sázavou
OZNAMUJE
všem zájemcům o kominické služby, že poskytovatel těchto služeb je
objednán na dny 10. a 11.
května 2007.
Zájemci o tyto služby se
mohou přihlásit v kanceláři
starosty na MěÚ Zruč nad
Sázavou nebo telefonicky
na čísle 327 531 579.

Z Městského úřadu:
Opakovaně se obracíme na občany
našeho města s prosbou o pomoc při
sestavování stálé vlastivědně-muzejní
expozice Zruč nad Sázavou. Jedním
z oddílů by měl být seznam těch, kteří
stáli v čele města, tedy starostů. Rádi
bychom tento seznam doplnili, pokud
možno, i fotograﬁemi. Některé z podobizen bychom v nejhorším případě
„vytáhli“ z nám dostupných starých
materiálů, např. časopisů Sázavan, volebních letáků, atd. Někteří žijící starostové byli tak hodní, že nám fotograﬁe poskytli sami, za což jim děkujeme.
Bohužel se nedaří najít příbuzné, kteří
by mohli poskytnout jakékoliv obrázky
či fotograﬁe, na kterých by byli starostové dříve narození. Mohlo by se jednat
i o fotograﬁe společné, např. hasičského spolku, školní fotograﬁe, atd., kde
by se dotyčný vyskytoval. Při dnešní
technice bychom si již nějak poradili
a fotograﬁi samozřejmě nedotčenou
a v pořádku ihned vrátili.
Jedná se nám zejména o jména: Václav Smítka a Josef Touška (z let 18771889), Antonín Beneš (1889), Josef
Soudný (1889-1891), Josef Touška
(1891-1893), Čeněk Zimmermann
(1893-1912), MUDr. Josef Svoboda
(1912-1924), řídící učitel Otomar Zieris
(1924-1926), Jan Fialka (1926-1928),
Jan Říha (1928 – 1941), vládní komisař
Josef Buben (1941-1945), Josef Hlavatý (1945-1946). Vůdčí osobnosti z pozdějších let, jak jsem již předeslala, jsme
již buď dostali, nebo je máme možnost
ofotit z některých materiálů. Pokud by
ovšem byly kvalitnější fotograﬁe, uvítáme: Josef Mašinda, Josef Včela, Josef
Vaňátko a Josef Volf.
Ráda bych všechny ujistila, že se nejedná o další síň tradic, o které nebyla
v nedávné minulosti nouze a které se
změnou politického režimu zanikly.
Tato expozice nebude poplatná dnešní ani jiné době, nebude zaměřena ani
nijak politicky, bude obsahovat jedině
neměnná fakta z historie našeho města
a na námi započatou práci budou moci
navazovat příští generace a sbírku obohacovat a rozšiřovat.
Proto pokud můžete, pomozte nám
v tomto úsilí.
Jiřina Janatová

ZRUČSKÉ NOVINY
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S T U D N Y
Přestože tématem „studny“ se v poslední době zabývaly asi všechny tuzemské
sdělovací prostředky, myslíme si, že nebude na škodu se o něm, alespoň heslovitě, zmínit i v našich novinách.
A. STUDNY PRO DOMÁCNOSTI (rodinné domky, chaty, chalupy atd.)
1. Pokud byla studna postavena před 1.1.1955, je odběr podzemních vod u těchto studní považován za povolený a toto povolení k odběru platí i po 1.1.2008,
není tedy třeba dělat nic
2. Pokud byla studna postavena po 1.1.1955 a její vlastník má pravomocné povolení k odběru podzemních vod, platí toto povolení i po 1.1.2008 a rovněž není
třeba dělat nic.
3. Pokud byla studna postavena po 1.1.1955 a její vlastník nemá pravomocné
povolení k odběru podzemních vod, musí o vydání tohoto povolení požádat.
Příslušným správním orgánem pro vydání povolení je Městský úřad Zruč nad
Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou. Formulář žádosti o povolení k odběru podzemních vod pro potřebu jednotlivých občanů (domácností) je ke stažení na www.
mesto-zruc.cz nebo jej lze osobně vyzvednout v kanceláři uvedeného odboru. Ve
formuláři je uveden i seznam požadovaných příloh.
4. Pokud pro studnu nebylo, kromě povolení k odběru podzemních vod, vydáno ani stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí, je třeba se na konkrétním
způsobu legalizace studny domluvit přímo na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou, odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí.
B: STUDNY PRO PODNIKATELSKÉ ÚČELY
Pro povolování studní sloužících k podnikatelským účelům je příslušným správním orgánem Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo
nám. 552, 284 24 Kutná Hora, který vám na požádání sdělí, jakým způsobem postupovat při získávání potřebného povolení. Informace lze též získat na stránkách
www.mu.kutnahora.cz
Milan Růžička - MěÚ Zruč n. S.
Město Zruč nad Sázavou v souladu se zákonem o obcích, v úplném znění, a na
základě usnesení Rady města č.095/07, zveřejňuje záměr Města a vyhlašuje výběrové řízení na

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
V POLYFUNKČNÍM OBJEKTU
NA NÁMĚSTÍ DR. SVOBODY
ZA ÚČELEM PROVOZU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ A TRAFIKY
/I JEDNOTLIVĚ/

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZRUČ NAD SÁZAVOU
INFORMUJE
Máte zaplacené místní poplatky?
Místní poplatky a jejich placení není radno brát na lehkou váhu. Dluh v částce několika stokorun Vás může stát i tisíce. Dluhy za místní poplatky mají daňový
charakter a jejich vymáhání je jednodušší a přísnější, než vymáhání jiných dluhů.
Městský úřad jako správce při výběru poplatku je povinen postupovat podle zákona
o správě daní a poplatků, stejně jako např. ﬁnanční úřad při správě daní. Poplatníci, kteří nemají dosud své poplatkové povinnosti vůči městu uhrazeny se vystavují
riziku, že jejich nedoplatky budou vymáhany exekučně, budou zvýšeny až o 50%
a navíc dlužník zaplatí velké exekuční náklady a náklady celého řízení. Zaplacení
dluhu Vám přinese klid a jistotu.
Výběr místních poplatků se řídí zákonem č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a dále dle obecně závazných vyhlášek (OZV) Města.
OZV města Zruč nad Sázavou č.1/2004 o místních poplatcích upravuje vybírání
následujících místních poplatků: poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného,
poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
OZV města Zruč nad Sázavou č.2/01 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů upravuje tuto oblast.
Poplatky podle uvedených vyhlášek spravuje Městský úřad Zruč nad Sázavou
a je správce daně pro oblast místních daní v souladu se zákonem č.337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků. Místní poplatky mají charakter daňový a městský úřad
jako správce při výběru poplatku je povinen postupovat podle zákona o správě daní
a poplatků, stejně jako např. ﬁnanční úřad při správě daní.
Povinnosti občanů upravují výše zmíněné vyhlášky. Především jde o ohlašovací povinnosti poplatníků a dále o včasné zaplacení jednotlivých poplatků. Pokud
nejsou poplatky včas zaplaceny postupuje správce daně v souladu s oběma OZV
a v souladu se zákonem o správě daní a poplatků. Poplatek může navýšit až o 50%.
Na tyto dlužné poplatky vystavuje správce daně platební výměr, který je exekučně
vymahatelný. Poplatek pak narůstá několikanásobně o náklady řízení a o exekuční
náklady. Náklady řízení a exekuční náklady jsou velmi vysoké a musí je uhradit
dlužník.
V současné době eviduje Městský úřad Zruč nad Sázavou jako příslušný správce
daně největší nedoplatky u výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatníci, kteří nemají dosud své poplatkové povinnosti vůči městu uhrazeny
se vystavují riziku, že budou jejich nedoplatky vymáhany exekučně (např.srážkou
z platu, z účtu nebo zabavením majetku). Jak již bylo výše uvedeno tyto částky pak
mohou narůst mnohonásobně.
MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, ekonomický odbor, tel 327 531 405, za Městský úřad: Jana Jelínková, vedoucí ekonomického odboru

Umístění
v novém Polyfunkčním objektu uprostřed náměstí Dr. Svobody ve Zruči n. S.
občerstvení 24,6 m2 + přípravna 7,2 m2 + další zázemí [WC
zákazníci, WC zam., úklid, sklad/šatna], traﬁka 16,5 m2
samostatný vstup pro občerstvení i pro traﬁku
Vnitřní zařízení a vybavení

po kolaudaci objektu /předpoklad v polovině července 2007/
Doba pronájmu
na dobu neurčitou
Předpokládaná výše nájemného [v Kč/měsíc]
je předmětem nabídky jednotlivých uchazečů
Další podmínky nájmu
nájemce musí respektovat kolaudační rozhodnutí a provozní řád lapače tuků, standardní smluvní podmínky Města a přizpůsobovat provozní dobu občerstvení požadavkům Města /zejména přes turistickou sezónu/
Bližší informace
Správa majetku města, p. Dolák, tel. 327 531 416.

PÍSEMNÉ NABÍDKY ZASÍLEJTE:
v zalepené obálce označené „V.Ř. občerstvení“ nebo „V.Ř. traﬁka“ do kanceláře starosty, MěÚ Zruč – Zámek čp. 1, 285 22 Zruč n. S. nejpozději do

10.5.2007 do 11.00 hod.

V nabídkách uveďte své základní údaje, vč. IČ, doložte kopií oprávnění k podnikání/živn.list nebo výpis z obch. rejstříku/, dosavadní zkušenosti s provozem obdobných zařízení, bližší představu o provozu ve Zruči, včetně popisu rychl.občerstvení
a prodávaného sortimentu, nabídkovou cenu měsíčního nájmu - za celé občerstvení, za traﬁku.
Mgr. Martin Hujer - starosta města

* Prodám myčku Bosch bílou,
60 cm. 3 roky stará, původní cena
15.000,- Kč, nyní 7.000,- Kč, bezvadný stav. Tel.: 602 614 995.
* Hledám pronájem bytu 2+1
nebo 3+1 ve Zruči nad Sázavou.
Tel: 739 623 767. Spěchá!
* Vyměním městský byt 2+1
za 3+1. Tel.: 723 054 647.
* Prodám funkční Romo pračku s ohřevem, se ždímačkou, za
1.000 Kč. Tel.: 723 227 515 - po
10.hod. dopoledne, Dvořáková
Božena, Na Pohoří 799.
* Koupím chalupu, chatu nebo
stavební pozemek, uvítám i rybník nebo RD, platba hotově. Tel.:
724 260 137.
* Prodám byt 3+1 v sadu
Míru, kuchyň s oknem. Tel.:
731 233 243.
* Prodám ždímačku na 2 kg
prádla. Nová v záruce. Cena 3.000
Kč. Mob.: 604 460 617.
* Pronajmu byt 2 + kk ve Zruči
nad Sázavou od 1.6.2007. Kontakt
mob.: 602 962 964.
* Kdo ze Zruče může přenechat
škváru nebo rozpadlé tvárnice
- i malé množství. Dohoda. Tel.:
737 002 548.
* Koupím motor značka Pionýr
– Mustang nebo vyměním za papíry na Pionýra. Tel.: 607 203 548.
* Koupím stavební parcelu ve
Zruči. Tel. 608 665 945.
* Hledám pronájem 3+1 nebo
koupím rodinný dům ve Zruči n.
S. Ledči n. S. nebo okolí. Tel.: 721
136 721.

Příjem inzerce:
paní Janatová, MěÚ oddělení
kultury, tel. 327 531 194.

pouze pevně zabudované zařizovací předměty [umyvadla, výlevky atd.] v prostorách občerstvení, další vybavení
[pulty, mrazáky, dřezy atd.] nutné pro provoz není součástí
pronájmu

Zahájení nájmu

* Nabízím spolujízdu do Prahy
denně v 7 hodin, zpět v 18 hodin.
Tel.: 608 058 468.

Cena řádkového inzerátu ve
Zručských novinách ... 20,-Kč ,
tučně +10,-Kč (200 znaků).

Přístup

elektřina/vlastní elektroměr; voda/podružný vodoměr; kanalizace/pro občerstvení
nutno zajišťovat provoz lapolu dle podmínek vodoprávního rozhodnutí

ŘÁDKOVÁ INZERCE

* Prodám patrovou postel
s úložným prostorem. Tel.: 327
534 186.

Místnosti a podlahová plocha

Napojení na sítě

DUBEN 2007

Společnost ASMO Czech s.r.o., jeden z největších světových
výrobců komponentů pro automobilový průmysl, hledá do
svého týmu kandidáta/tku na pozici:

Asistent/ka nákupu
Náplň práce:
* Komunikace s dodavateli
* Vyřizování objednávek
* Snižování nákladů

Požadujeme:
* SŠ vzdělání
* Znalost AJ na komunikativní úrovni
* PC – MS Ofﬁce, Internet
* Dobré komunikační a vyjednávací schopnosti
* Řidičský průkaz sk. B
Praxe v nákupu není podmínkou, vhodné i pro absolventy.

Nabízíme:
Zajímavou práci a budoucnost v novém závodě vyrábějícím komponenty pro automobilový průmysl, příspěvek na dopravu, půlroční
odměny, jazykové vzdělávání, stravování v závodní jídelně.

Svůj životopis prosím zasílejte na e-mailovou adresu:
silvie-skoupa@asmo.cz ,
nebo volejte na tel. číslo: 327 533 723.

ÚŘAD
PRÁCE
INFORMUJE
Na konci prvého čtvrtletí roku
evidoval Úřad práce v Kutné Hoře
celkem 3254 osob. Tedy o 254
méně než před měsícem a o 563
méně než před rokem. V průběhu měsíce se hlásilo 345 nových
uchazečů o zaměstnání a vyřazeno z evidence bylo 364 uchazečů.
Míra registrované nezaměstnanosti
činila 7,95 % (před rokem 9,63 %).
Evidováno bylo 790 volných míst
(před rokem 367).
V průběhu měsíce března bylo
na dávkách státní sociální podpory
vyplaceno celkem 28,3 mil. Kč, za
čtvrtletí 69 mil. Kč.
Lékařská posudková služba
v březnu přijala 368 žádostí
o posudkové zhodnocení zdravotního stavu k dávkám sociální péče.
Ukončeno posudkem ve stanovené
lhůtě bylo 211 žádostí.
Z města Zruče nad Sázavou bylo
evidováno 177 uchazečů. Míra nezaměstnanosti 6,91 % (před rokem
226 evidovaných osob a 8,90 %).
Václav Hüttner
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Městské granty pro rok 2007

Rekonstrukce zámku pokračuje

V době uzávěrky novin nikdo nemohl
přehlédnout stavbu lešení k zámecké
věži. Lešení začíná v příkopu a pokračuje až k samému vrcholku věže.
Leckomu by se zatočila hlava, ale pracovníkům, kteří práce provádějí, výška
zjevně nevadí a práce jim jdou pěkně
od ruky.

Číslo
Subjekt
01/07 Homotronní neškvor zastoupený OS „Hra školou“ – Pavel Jecelín, Revoluční 723, Velký
Osek
02/07 ZŠ Zruč nad Sázavou, Okružní 643, Mgr. Jana
Marečková
03/07 TJ Jiskra Zruč n. S., oddíl házené

Ruch neustává ani v interiérech zámku. Po nově vybudovaném schodišti se
dá již pohodlně vystoupat až na půdu.
Foto a text: Jiřina Janatová

MMsystem

Miroslav Myšička

Nabízíme digitální satelitní komplet pro příjem českých programů ČT1, ČT2, Prima TV, Noe, Očko, ČT24, TOP TV, ČT4
SPORT. Dále pak přes 150 zahraničních televizních programů,
včetně stanice Eurosport a mnoho radiových stanic.
Komplet obsahuje parabolu 80 cm (60 cm), 2 konvertory, přepínač Diseq, přijímač, dekódovací kartu s roční registrací.

Cena 5.990,-Kč.
Nyní je možné přijímat i TV NOVA za 500,-Kč na jeden rok,
nebo 1000,-Kč na tři roky. Dále je možno dokoupit v případě zájmu i program CS FILM a HBO.
Naše ﬁrma nabízí montáž a nastaveni kompletu.
Telefon: 603 493 950 nebo dopoledne 327 531 950
Osobně: pondělí až sobota 8.00 – 11.00
Přejeme Vám mnoho příjemných zážitků při sledování
kvalitních digitálních programů.

Činnost
Výše grantu
Pořádání divadelních představení (podmínka poskyt- 15. 000,-Kč
nutí grantu: dvě představení na území Zruče n. S.)
Den Země – 8. ročník, dne 24. 4. 2007

4.000,-Kč

Memoriál Honzíka Kristína miniházené – 4. ročník 7.000,-Kč
17. 11. 2007
04/07 TJ Jiskra Zruč n. S., oddíl házené
Mezinárodní mistrovství ČR v miniházené, 21-24.6. 8.000,-Kč
v Liberci
05/07 TJ Jiskra Zruč n. S., oddíl volejbalu
Finále Poháru krajů A- 12.-13.5.2007, B – 28.- 14.000,-Kč
29.4.2007
06/07 TJ Jiskra Zruč n. S., oddíl tenisu
Turnaj neregistrovaných hráčů kategorie „A“, 26-27. 3.000,-Kč
5.2007
07/07 TJ Jiskra Zruč n. S., oddíl tenisu
Turnaj neregistrovaných hráčů kategorie „B“, 1.-2. 3.000,-Kč
8.2007
08/07 Český rybářský svaz MO Zruč n. S., Jaroslav Rybářská soutěž dospělých- 29. 4.2007, žáků 8-15 3.000,-Kč
Dobřenský
let – 9. 6. 2007
09/07 Český rybářský svaz MO Zruč n. S., Jaroslav Příspěvek na činnost
7.000,-Kč
Dobřenský
10/07 S.K.C. Zruč n. S., Antonín Dolejší, Poštovní 7. ročník Velké ceny města v cyklistice, 10. 6. 2007 3.000,-Kč
642, Zruč n. S.
11/07 S.K.C. Zruč n. S., Antonín Dolejší, Poštovní Zimní turnaj v sálové kopané-přípravky, mladší žáci, 4.000,-Kč
642, Zruč n. S.
starší žáci - 15.12., 16. 12., 28. 12. 2007
12/07 MO Českého svazu chovatelů, Jiří Dlouhý, Kut- Posvícenská výstava drobného zvířectva + jarmark 5.000,-Kč
nohorská 247, Zruč n. S.
13/07 Kamil Neužil, Slunný vrch 782, Zruč n. S.
MS veteránů – atletika v Itálii, 2.- 10. 9. 2007
5.000,-Kč
14/07 I. ZŠ Zruč nad Sázavou, Mgr. Ivana Stará
Orli, supi, kondoři ve škole, dne 27. 4. 2007
neschváleno
15/07 I. ZŠ Zruč nad Sázavou, Mgr. Ivana Stará
Primární protidrogová prevence, školní rok 2006/ 20.000,-Kč
2007, 2007/2008
16/07 Jan Suchý, 1. máje 106, Zruč n. S.
Hudební festival v restauraci Palasit, 5. ročník, 9. 6. 8.000,-Kč
2007
Mezinárodní kytarová soutěž – 2. ročník, 7. -10. 6. 40.000,-Kč
17/07 ZUŠ Zruč nad Sázavou, Jiří Freml
2007
18/07 ZUŠ Zruč nad Sázavou, Jiří Freml
Škola plná hudby, 27. 6. 2007
neschváleno
19/07 Klub rodičů při MŠ Na Pohoří, Navrátilová Mo- 1. dětské sportovní odpoledne, duben 2007
neschváleno
nika
20/07 Janata Josef, Želivec 45
Tradiční celodenní maškarní rej – 5. ročník, 10. 2. 5.000,-Kč
2007 v Želivci
21/07 Fotoklub Zruč nad Sázavou o.s., Bohumil No- Příspěvek na činnost – digitalizace archivu fotoklu- 30.000,-Kč
bu, pomoc při tvoření fotobanky města - podmínka
vák, Slunný vrch 784
poskytnutí grantu: podepsání smlouvy o spolupráci
(fotogalerie na webu atd.)
22/07 Alena Heroutová, Na Pohoří 575, Zruč n. S.
Letní škola tance 2007, 19. 8.- 24. 8. 2007 – rekr. 7.000,-Kč
stř. Čermák
23/07 MUDr. Lenka Novotná, Dvouletky 713, Zruč n. Den Země 2. ročník, 21. 4. 2007 ve školní jídelně
1.500,-Kč
S.
24/07 Střelecký klub Zruč n. S., p. Brožová, sad Míru Malý pohár ČR – střelba na kovové siluety, 26.- 3.000,-Kč
788, Zruč n. S.
27.5.2007
25/07 Střelecký klub Zruč n. S., p. Brožová, sad Míru Příspěvek na činnost
neschváleno
788, Zruč n. S.
26/07 Střelecký klub Zruč n. S., p. Brožová, sad Míru Malý pohár ČR – střelba na kovové siluety, 1. 9.-2. 2.000,-Kč
788, Zruč n. S.
9. 2007
27/07 Střelecký klub Zruč n. S., p. Brožová, sad Míru Liga stoleťáků 2007- 3. kolo, 12. 5. 2007
3.000,-Kč
788, Zruč n. S.
28/07 Střelecký klub Zruč n. S., p. Brožová, sad Míru Liga stoleťáků 2007- 3. kolo, 6. 10. 2007
2.000,-Kč
788, Zruč n. S.
29/07 Křesťanská společnost Nový Život, OS, Velesla- 6. ročník „Otvírání prázdnin“, červen 2007, dětské 2.500,-Kč
vínova 14, Ústí n.L.
hřiště Zruč n. S.
30/07 Křesťanská společnost Nový Život, OS, Velesla- 6. ročník „Zavírání prázdnin“, září 2007, dětské hřiš- 3.000,-Kč
vínova 14, Ústí n.L.
tě Zruč n. S.
31/07 OS Moto Debilś boys, Daniel Dragoun, Na Po- II. Motorkářské hry, 14. 7. 2007, Zruč n. S. – Palasit 10.000,-Kč
hoří 797, Zruč n. S.
32/07 OS Mateřské centrum Setkání, Andrea Pacalová, Pohádkový park, 16. 9. 2007 – zámecký park
4.000,-Kč
Hana Filipová, Dvouletky 706, Zruč n. S.
33/07 Český svaz žen, Rejtharová Jiřina, Poštovní 642, Beseda, 28. 3. 2007 ve školní družině
500,-Kč
Zruč n. S.
34/07 Český svaz žen, Rejtharová Jiřina, Poštovní 642, Příspěvek na činnost
500,- Kč
Zruč n. S.
35/07 Martin Matoušek, Vlašimská 124, Zruč n. S.
Velká cena Zruče v šipkách – 1. ročník, 8. 4. 5.000,-Kč
2007,klubovna na stadionu
36/07 Martin Matoušek, Vlašimská 124, Zruč n. S.
Příspěvek na činnost
neschváleno
37/07 MADAMS – dívčí hudební skupina, Zruč n. S. Zručský betlém, IV. ročník, prosinec – hotel Baťov 2.000,-Kč
38/07 MADAMS – dívčí hudební skupina, Zruč n. S. Halo, škola brány otvírá, III. ročník, 1. 9. 2007, dět- 2.000,-Kč
ské hřiště
39/07 MADAMS – dívčí hudební skupina, Zruč n. S. Ahoj léto, ahoj prázdniny, III. ročník, 29.6.2007, dět- 2.000,-Kč
ské hřiště
40/07 MADAMS – dívčí hudební skupina, Zruč n. S. Zručské plavovlásky – I. ročník, 15. 9. 2007, dětské 2.000,-Kč
hřiště
41/07 MADAMS – dívčí hudební skupina, Zruč n. S. Hudební host Dětského domova – I. ročník, červen 2.000,-Kč
2007, Dětský domov
42/07 MADAMS – dívčí hudební skupina, Zruč n. S. Paříž – Dakar – Zruč, 27. 4. 2007, dětské hřiště
2.000,-Kč
43/07 MADAMS – dívčí hudební skupina, Zruč n. S. Přátelské setkání ml. dech. souborů-II. ročník, 2.000,-Kč
21.4.2007, hotel Baťov
44/07 MADAMS – dívčí hudební skupina, Zruč n. S. Dětský pyžamový karneval – I. ročník, 18. 2. 2007, 2.000,-Kč
hotel Baťov
45/07 MO ČSSD, Jaroslav Jelínek, Dubina
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic, 30.4.2007, 6.000,-Kč
sad Míru
Plakáty na akce podpořené granty budou TS vylepeny zdarma. Město žádá pořadatele akcí o dodání fotograﬁí na CD při
závěrečném vyúčtování.
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GRANTY 2007
Město Zruč nad Sázavou zatím v letošním roce obdrželo necelých 19 milionů korun z grantových řízení.

Kraj - sport a volný čas
Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury
Kraj - opravy památek
Kraj - kultura
Kraj - kultura
Kraj - kultura
Kraj - kultura
MMR - povodně 06
MMR - povodně 06
Ministerstvo ﬁnancí
Ministerstvo ﬁnancí
Ministerstvo ﬁnancí
Ministerstvo ﬁnancí
SFRB
Kraj - podpora soc. služeb
Kraj - internet dětem
AOPK
Celkem

Grantový záměr
Tribuna - skatepark
Český lvíček 2007
Filmový festival letec. Amat.ﬁlmů
Oprava altánku v parku
Folkový festival
Rockový festival
Stálá expozice na zámku
Tempora Historica - slavnosti
Oprava lávky na Domahoři
Nová lávka u stadionu
Park - rekonst. I. etapa
Sportovní areál za ZŠ
Sociálky školských zařízení
ZUŠ Pod Farou
Oprava lodžií - paneláky Poštovní
Podpora soc. služeb
Počítač a tiskárna
Alej u Nesměřic

dotace (Kč)
404 000
30 000
20 000
719 000
45 000
45 000
80 000
80 000
2 480 000
15 492 000
41 200 000
8 630 000
11 186 000
25 449 000
1 111 190
445 000
21 150
28 850

V sobotu 3. května se dožívá svých požehnaných 95. narozenin
a tomto roce slaví 70 let svého kněžství
P. Antonín Kubíček, osobní arciděkan v Čestíně.
Společně s ním poděkujeme za dar života a kněžství při mši svaté v úterý 8.
května (státní svátek) v 10:00 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Čestíně.
Srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

náš podíl (Kč)
102 583
15 000
5 000
180 640
10 000
10 000
20 000
20 000
0
0
800 000
150 000
250 000
1 050 000
1 666 787
103 000
2 350
0

Přiděleno
0
30 000
10 000
120 000
20 000
25 000
35 000
20 000
0
15 492 000
0
0
2 000 000
0
1 111 190
102 000
nevíme
nevíme
18 965 190
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Bude kraj blanických rytířů rozmetán?
Kolem Blaníku se plánuje výstavba až 26 větrných elektráren, jejichž výška může přesahovat 100 m. Firmy o tom již jednají s obcí Načeradec. Český svaz ochránců přírody
Vlašim výstavbu větrných elektráren u Blaníku odmítá.
Blaník je kulturní dominanta
Panoráma Velkého a Malého Blaníku mají místní obyvatelé i návštěvníci kraje blanických rytířů vryto hluboko do paměti. Jakmile se při procházení krajinou někde na
obzoru Blaník s rozhlednou sotva vynoří, hned ho poznáváme. Je to nesporně jedna
z nejvýznamnějších kulturních a přírodních dominant, a to nejen v regionálním,ale
i v celonárodním měřítku. Ochrana této bájné hory byl také jeden z hlavních impulsů
pro vyhlášení CHKO Blaník.
Místo památníku 26 elektráren
Jestliže ještě v polovině minulého století se vážně vedly diskuse o výstavbě různých
památníků na Blaníku, z nichž se žádný nerealizoval, v současné době se rozbíhá debata
o mnohem necitlivějším zásahu – totiž o umístění větrných elektráren u Blaníku. Konkrétně jsou již v mapě zakresleny dva záměry – jeden obsahuje 15 elektráren v oblasti
mezi Načeradcem, Býkovicemi, Hrajovicemi, Pravěticemi a Daměnicemi a druhý na 3
– 11 elektráren plánovaných mezi Načeradcem, Slavětínem a Řísnicí. Jedná se ve všech
případech o zařízení, kde výška sloupu elektrárny se pohybuje kolem 80 – 100 m a délka
lopatky, kterou je třeba k výšce sloupu pro vypočtení maximální výšky připočíst, činí
kolem 40 m. O těchto záměrech a variantách již ﬁrmy začaly jednat s obcí Načeradec.
Lopatkami rozmetaný krajinný ráz
Český svaz ochránců přírody podporuje výstavbu alternativních zdrojů energie, a to
včetně větrných elektráren. Je však třeba jejich umístění vybírat s rozmyslem. Vhodná
je např. Polabská nížina, kde elektrárny mnohem méně ruší kulturní a krajinné dominanty. Mnoho stovek takto umístěných elektráren můžeme vidět mezi Vídní a Bratislavou
v Podunajské nížině.
Kolem Načeradce však takovéto výškové stavby nemají co dělat. Zcela by potlačily dominanty památkově chráněné zástavby městečka Načeradec. Dnes zde vnímáme
kostel, solnici (radnici), zámek a střechy domů na náměstí se zahradami. Toto vše by
bylo potlačeno při výstavbě 100 m vysokých obrů s otáčejícími se lopatkami. Stejně tak
v dálkovém vnímání by základní charakteristiku siluety Blaníku – rozhlednu nahradily
míhající se lopatky. Chráněná krajinná oblast Blaník by tak pozbyla smyslu.
Karel Kříž, jednatel ČSOP Vlašim, k tomu říká: „Český svaz ochránců přírody Vlašim
výstavbu větrných elektráren u Blaníku odmítá. Jsme přesvědčeni, že by tak měla učinit
i obecní zastupitelstva. Smyslu by totiž pozbyly veškeré naše společné aktivity zaměřené na rozvoj šetrného turistického ruchu na Podblanicku, protože na elektrárny se možná
někdo přijede podívat, ale určitě mezi nimi nebude chtít strávit dovolenou“.
Jakub Hromas
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Tel. /fax: 317 845 169, 317 845 965
E-mail: vlasim@csop.cz / URL: http://www.csopvlasim.cz

O. s. Prostor a jeho aktivity
Drogy jako seriál
Další díl pravidelného seriálu o návykových látkách pocházející z dílny Občanského sdružení Prostor se zaměřuje na
jednu z nejčastěji užívaných drog současnosti - Extázi.
V krátkosti připomeňme, že o. s. Prostor
provozuje terénní program pro uživatele
drog. Program poskytuje uživatelům a jejich rodinám služby vycházející z principu Harm reduction (mírnění rizik spojených s užíváním drog).
EXTÁZE (ecstasy, bobule, koule, pilule, extoška, MDMA, Adam)
V kontextu seriálu o drogách nemá pojem extáze význam extatického, mystického vytržení spojeného s pochopením
vyšších pravd, ale označuje stimulační
látku, hojně užívanou převážně na tanečních parties.
MDMA, účinná látka obsažená v extázi,
byla patentována již v roce 1912 ﬁrmou
Merk jako běžně dostupný lék. V roce
1985 vypukla v Americe kampaň požadující zakázání této drogy (na seznam zakázaných drog se zařadila v témže roce).
Díky této kampani se extáze dostala do
povědomí veřejnosti a její užívání se stalo
masovou záležitostí. V Evropě se objevuje v polovině 80. let.
Čistá extáze je bílý krystalický prášek,
který je distribuován v průhledné kapsli. Většinou ale bývá slisována do podoby nenápadných barevných tabletek,
do nichž jsou vylisovány různé módní
značkami (od playboye, Barta Simpsona,
batmana až po Sadama Husajna). Složení
tablet nebývá standardní. MDMA obsahují jen některé z nich, některé obsahují
příměsi, jako je např. efedrin, kofein, či
amfetamin.U nás se extáze do poloviny
90. let vyskytovala pouze ojediněle, čemuž odpovídala i její cena.
Tablety se většinou užívají ústně, ale
rozhodně se nejedná o příjemnou záležitost – MDMA je totiž silně hořká látka.
Obvyklými účinky extáze jsou pocity
euforie, zvýšeného sebevědomí a komunikativnosti, bezmezné lásky a empatie.
Extáze je však pouhým chemickým klíčem do ráje uvnitř každého z nás. Návaly
energie a celková stimulace (povzbuzení)
organismu zapříčiňují zvýšení teploty

a zrychlený srdeční tep, dochází k přehřátí a dehydrataci organismu, které mohou vyústit nejen v selhání ledvin, ale i v
možné úmrtí (prevence hodně pít, ochlazovat se).
Extáze není šťastnou drogou. Jako každá droga i extáze má svou odvrácenou
tvář. Může totiž vyvolat nekontrolovatelné chování a psychické poruchy. Při
dlouhodobějším a častém užívání je rizikem toxická psychóza. Lidé, kteří užívají
antidepresiva, by se extázi měli zcela vyhnout, protože kombinace MDMA s látkou obsaženou v některých z těchto léků
přímo ohrožuje život!
„Dojezd“ (odeznívání účinků drogy)
a abstinenční příznaky jsou charakteristické apatickým rozpoložením, depresí,
neklidem a nervozitou, protože tělo se vyrovnává se ztrátou hormonu serotoninu,
který zajišťuje dobrou náladu.
Amfetaminy a extázi konzumuje dnes
především mnoho mladých lidí pro zábavu, odreagování se, lepší komunikaci
a sblížení se v dnešním odosobněném
světě. Droga je levná, dá se užívat nenápadně (perorálně) a stupňuje společensky
pozitivně hodnocené vlastnosti tj. výkonnost a sebevědomí. Nutno podotknout,
že ne vždy přináší extáze příjemné prožívání. Pokud si ji někdo vezme, aby zapomněl na své problémy a trápení, bude
pravděpodobně velmi zklamaný, protože
celkový efekt je daný kombinací aktuálního psychického stavu a účinku drogy.
Extáze a ostatní amfetaminy nejsou tak
neškodné, jak by rádi věřili mnozí konzumenti těchto drog. Jejich užívání může
vyvolat psychickou závislost. Po nějaké
době se navíc ukáže, že paměť již nedosahuje takových kvalit jako před časem,
přátelé, kteří tady byli před vaší „MDMA
kariérou“ zmizeli neznámo kam. Navíc
u extáze vzniká tolerance, což přináší
potřebu zvyšování dávek k navození požadovaného účinku. Dlouhodobé užívání
vede k poškození nervových zakončení
v mozku, jedinec se vystavuje vysokému
riziku toxické psychózy, někteří trpí pocity odosobnění (člověk sám sobě nepřipadá
reálný) a derealizace (člověku nepřipadá
reálné jeho okolí). Takže - je to na vás!
Tomáš Žák
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Přidělování městských
bytů
Dnešní doba je velice
hektická a nelehká, a proto
sehnat vlastní bydlení je
pro někoho nadlidský úkol.
Těžké ho sehnat a hlavně
mít ho z čeho koupit či ho
dokázat splácet 20-30 let
tučnými měsíčními splátkami.
Město Zruč nad Sázavou poslední roky vzkvétá
a velice prospívá, bohužel
na úkor toho všeho také
stoupají ceny nemovitostí a podnájmů. Konkrétně
pro mladé rodiny snažíc
se postavit na vlastní nohy
je dnešní doba těžká a nepřizpůsobivá. Ještě těžší
to mají rodiny bez rodičů
či příbuzných či se vztahy,
které mezi nimi nejsou nijak idylické. A právě bez
jejich pomoci, ať už ﬁnanční či psychické a morální,
to jde velice těžko.
Proto mne zajímá pomoc
ze strany Města, konkrétně
mladým rodinám se 2-4 dětmi, které
jsou buďto, co se týče bydlení v nelehké situaci či se bojí risknout s tolika
dětmi vysoký úvěr na bydlení. Zda má
Město k dispozici i větší byty 3 - 4+1
a v případě, že ano, jak dlouho takovýto příděl trvá?
Ve Zruči se mi s mojí rodinou žije
moc příjemně, ale začínáme uvažovat
o stěhování do bližšího ale většího města, kde je více příležitostí jak v bydlení,
tak v zaměstnání. Již několik našich
přátel tak učinilo a nelitují. Mě osobně by takový čin mrzel, ale myslím že
i samotné město. Protože jak poslední
dobou zjišťuji, mladí lidé začínají utíkat za prací a bydlením do jiných měst,
kdežto staří lidé zde dožívají leckdy
v bytech, které ani právě mladí nemají,
do kterých jim Město pomohlo. A právě mladí lidé jsou základem vzrůstu
našeho města, proto by bylo velice příjemné, kdyby jim ze strany Města bylo
pomoci.
Za odpověď či zmínku velice děkuji,
nejen za sebe, ale i za další mladé rodiny rozhodující se - zůstat či jít.
čtenářka si nepřála zveřejnit své jméno
O odpověď jsme požádali MěÚ ...

Vyjádření k dopisu
V minulém roce bylo přiděleno 18
bytů dle platných pravidel, tedy těm,
kdo byt nejvíce potřebovali a prokázali, že nemají jinou možnost si byt zajistit. Z toho bylo 12 bytů 1+1 a 6 bytů
2+1. Dále bylo postaveno 20 nových
bytů, z toho 16 pro seniory a 4 tzv.startovní - např.právě pro začínající rodiny.
Počet registrovaných nových žádostí
o městský byt klesl v minulém roce
z 80 na 47. Město se tak snaží v rámci svých možností, daných legislativou
a ﬁnančními prostředky, dělat maximum, ale právě omezené prostředky
umožňují podporovat jen ty nejvíce
sociálně potřebné. Také bytová politika Města je do budoucna nastavena na
ponechání si zejména základního počtu
standardních a sociálních bytů s tím, že
vyšší standard bydlení je již ponechán
na jednotlivých lidech, dle jejich individuálních potřeb a možností.
Velkých bytů 3+1 má naše obec necelou stovku, 4+1 žádný. Město jako
pronajímatel nemá právní možnost jak
přimět někoho k uvolnění většího bytu,
pokud neporušuje povinnosti nájemce
- např.tím, že neplatí nájemné. Město
ovšem zprostředkovává a podporuje
výměny větších bytů za menší - jen
v minulém roce jich bylo 6, z toho ale

pouze 1 výměna za byt 3+1. Ke zlepšení by mohlo dojít postupným zvyšováním nájmů, kdy budou nájemci nuceni
mít jen přiměřeně velký byt.
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A ... počet přidělených bytů
(bez nových)
B ... z toho 1+1
C ... z toho 2+1
D ... z toho 3+1
E ... počet výměn
F ... nové byty
Město také připravuje a zainvestovává pozemky pro individuální výstavbu
bytových domků.
O bytech rozhoduje a přiděluje je
bytová komise - v městské vyhlášce
je záměrně odděleno rozhodování
o bytech a správa bytů.
L. Dolák
------------------------------------------Dobré duše ještě žijí
A nejen to. Oživily sázecí fond, po
kterém jsem před nějakým časem volala. A už je to tady! Několik nedělí
po sobě parta lidí ze Zruče pomáhala
odstraňovat v lese u Porážky následky
vichřice a sázet stromečky. A aby toho
nebylo málo, zmužilé ženstvo (ženské
mužstvo) si pak dalo tu (dost hnusnou)
práci a trochu vyčistilo blízkou divokou
skládku od věcí, se kterými si příroda
sama neporadí. Možná, kdyby se příště
přidali i muži, daly by se odtamtud vytáhnout i předměty, které jsou jaksi nad
ženskou sílu. Moje obstarožní tělesná
schránka tam trošinku utrpěla a polovinu dalšího týdne poněkud kulhala...
Co bylo cílem? Jednoduše přispět přírodě a našemu městu, jakož i vlastní organizaci, ale hlavně: být spolu, pokecat,
pocítit sílu pospolitosti nejen u ohýnku,
buřtů a myslivce, ale i při smysluplné
práci. Zatím to byli jen členové organizací - Mateřského centra Setkání
(velmi výstižný název!) a Motodebil´s
boys s rodinnými přílušníky, zvířectvem a příznivci. Honorář za práci je
spíše symbolický, ale pro neziskovou
organizaci každá koruna dobrá.
Bylo by krásné, kdyby to jednou
mohli být jednotlivci mimo organizace a spolky, každý pěkně sám za sebe,
prostě dobré duše, Zručané, kteří chtějí
máknout pro dobrou věc a vydělaný peníz dát na nějaký bohulibý účel. Třeba
se řekne: „Kdo by si přál, aby se kolem
technických služeb dalo projít i za deště?“ nebo „Jak by se Vám líbilo, kdyby v parku bylo zase jezírko?“ a nebo
i jinak „Kdo by chtěl pomoci sousedovi XY, kterému shořela střecha nad
hlavou?“ a jde se na to... Stejným způsobem se můžeme vrhnout i na práce
samotné. Když se totiž chce, všechno
jde. Jen se musí dát pár lidí dohromady.
Nadávat umí každý. Těch, kteří to chtějí a umějí řešit jinak, je ve Zruči (zatím)
míň, ale jsou. Hurá!
Ty nedělní akce mají ještě jeden rozměr. Je báječné, že děti vidí dospělé
pracovat dobrovolně, ve volném čase,
že se samy zapojují do práce. Nebo si
myslíte, že dítě, které samo stromečky
zasadí, je schopno je pak mrzačit, lámat, ničit? Já osobně jsem přesvědčená,
že ne. Tisíc slov dítěti nedá tolik, jako
jedno takovéhle dopoledne v lese. Ta-

ZTRÁTY A NÁLEZY
Nalezené věci odevzdávejte v Kanceláři starosty (u pí Vlkové).
Na internetových stránkách města www.mesto-zruc byla také nově zavedena rubrika ZTRÁTY A NÁLEZY, která bude průbězně aktualizována.
Nejste-li majitelem internetu,
můžete se na ztracené věci doptat v kanceláři starosty u pí Vlkové.

ková nenásilná prevence – jen je třeba,
abychom my sami zvedli zadek... Děti
se totiž nejlépe učí příkladem.
Ráda bych poděkovala všem, kteří tohle dělají pro moje (tvoje, naše, vaše)
milované město, ale jednomu člověku
patří můj dík nejvřelejší. Zatímco mé
nápady většina lidí považuje za bláznivé, existuje jeden člověk, který je schopen o nich nejen vážně přemýšlet, ale
je i uskutečnit. Ten člověk je z mého
hlediska mostem mezi občany a radnicí, mezi nimiž tady ve Zruči zeje řádný
hradní příkop. Ten člověk se jmenuje
Andrea Pacalová a já před ní poklekám
na koleno a skláním hlavu.
Lenka Matysková
lenka.matyskova@seznam.cz
------------------------------------------HOMOTRONNÍ NEŠKVOR
24.03.2007 OD 20H v Country klubu mohlo obecenstvo ze Zruče a okolí
shlédnout další autorské dílo zručského
rodáka Pavla Jecelína a spoluautora
Ondřeje Hampla – Narozeniny mého
kamaráda, aneb zlatý kamarád je lepší
než zlatý déšť v kamarádce - hra pro
dva herce, která v obecenstvu vyvolává salvy smíchu i pointu k zamyšlení.
Pavel Jecelín po více jak roční „přestávce“ zavítal do své domoviny. Co
dělal celý ten čas? A kde všude diváci
v uplynulém období HOMOTRONNÍ
NEŠKVOR viděli?
Jen tak na okraj, co si pamatuji.
Každoročně se aktivně účastní na Tyjátr-festu v Kutné Hoře. Vystupoval
v pražském klubu Mlýn na přehlídce Stodůlecký píseček ( hra Nežerte
Clinta Eastwooda ), tam bylo souboru
HOMOTRONNÍ NEŠKVOR uděleno čestné uznání za autorský a režijní
vklad a postoupil, již podruhé za svojí
působnosti, na Šrámkův Písek, se svojí hrou Nežerte Clinta Eastwooda získal ocenění Karlínská tříska – pražská
oblastní přehlídka amatérského divadla. Stal se vítězem národní přehlídky
Štronzo v České Třebové, též vystupoval na přehlídce v Klášterci nad Ohří,
a zahrál si nejen na klubových scénách
v Písku, Táboře, Opočně, Malšově
Lhotě, Pardubicích, Moravské Třebové, NoD RoXi Praha a Novohradském
divadle v Hradci Králové, také vystupoval i na protidrogových projektech
ve spolupráci s OS Prostor a hraje na
hudebních festivalech pořádaných společností Ameba – Natruc Kolín ( Rock
for People).V loňském roce rádio Vltava vyhlásilo soutěž o nejlépe hrané
představení na téma „Hmyz a oni“ se
svojí hrou Občan Hmyz se stali vítězem této soutěže – no jak jinak. 8-)
Mimo divadelní hraní se herci dostali i k natáčení ﬁlmů jak se studenty
FAMU, tak i nového ﬁlmu J. Hřebejka
Kráska v nesnázích, ale i reklam, nebo
hudebních klipů (kapely Despise, a jazzově – bluesového Marcela Kříže, který
dobyl se svým repertoárem loňský mezinárodní festival Colours of Ostrava.)
A kdy a kde bude HOMOTRONNÍ
NEŠKVOR v nejbližších termínech
vystupovat?
20.04 -Golčův Jeníkov, 19.05.- Kutná
Hora v Česká 1, 20.05 - v Třebíči jako
host festivalu, 26.05 - Chotěboř.
A u nás ? Bylo mi Pavlem Jecelínem
přislíbeno, že do letošního léta chtějí
určitě zahrát i ve Zruči, tak jen stačí
bedlivě sledovat vývěsní plochy a pak
si udělat ten čas a přijít. Věřte mi, stojí
to za to.
Přeji autorům a hercům HOMOTRONNÍho NEŠKVORa do dalšího
jejich díla celé zdraví, veselou mysl
a líbající múzu.
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07.03.2007 ... Jednotka vyjela na
likvidaci olejové skvrny před marketem Tesco. Na místě bylo zjištěno, že
olej vytéká z osobního vozidla Mercedes. Skvrna byla likvidována sorbetem ECO-DRY, Městská policie Zruč
nad Sázavou pak vyrozuměla majitele
vozidla, aby bylo zabráněno dalšímu
úniku oleje.
08.03.2007 ... Operační důstojník
SOPIS HZS Kolín vyslal jednotku
k zásahu v obci Jiřice. Zde se při otáčení dostal kamion mimo komunikaci
a návěsem blokoval průjezd vozidel
v obou směrech. Pro odstranění vozidla bylo nutné z příkopu vytáhnout
nejprve tahač a potom společně návěs.
Na místě řídila dopravu PČR společně
s MěP Zruč n. S.
12.03.2007 ... Operační středisko
vyslalo výjezd jednotky PO k prověření hoření v lesním porostu u obce
Čejtice.Průzkumem bylo zjištěno, že
v lese pálí roští pracovníci OÚ Horka
n. S. Opomenutí při nahlášení pálení
bude řešit operační středisko HZS
s panem starostou.
15.03.2007 ... Zručští hasiči spolupracovali s Technickými službami při
kácení nebezpečných stromů. Vysokozdvižná plošina použitá při kácení
byla zapůjčena ze stanice v Kutné
Hoře. V odpoledních hodinách jednotka vyjela k dopravní nehodě na
D1, 66,5 km, směr Brno. Zde došlo ke
střetu osobního vozidla AUDI a kamionu.Osobní vůz byl nárazem odmrštěn mimo dálnici a po střetu s obrubníkem a mezí byl zdemolován. Po
příjezdu hasičů na místo byly osoby
z vozidla již v péči RLZS ze Zruče
nad Sázavou. Jednotka společně s kolegy z Humpolce zajistila místo DN,
provedla zajištění vozidla proti požáru a po zdokumentování DN PČR,
vozidlo hasiči odstranili z dálnice.

SOPIS vyslal jednotku k odstranění spadlých stromů přes vozovku na
Chabeřice. Na místě byly stromy nařezány motorovou pilou a odstraněny
z komunikace. Na pokyn SOPIS pak
jednotka přejela na silnici na Vlašim,
kde odklidila z vozovky dvě břízy.
Prakticky vzápětí co jednotka ukončila činnost na komunikaci na Vlašim,
byla operačním vyslána na silnici za
Dubina, kde na vozovce likvidovala
11 ks stromů břízy a jívy popadaných
na vozovku. V 0.30 hodin hasiči vyjeli na spadlé stromy přes železniční
trať u Domahoře. Na místě uvězněný
vláček byl uvolněn po odřezání a odklizení akátu a jív z kolejí.
21.03.2007 … Jednotka vyjela ke
kácení stromů celkem sedmkrát, z toho třikrát byly stromy na železniční
trati, hasiči si tedy užili i jízdy „posázavským Pendolinem“, pouze zastávky byly pracovní a místo vlaku „jela“
motorová pila.
25.03.2007 … Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě osobního
automobilu mezi obcemi Bernartice
a Brzotice. Na místě stál automobil
v poli a u něj již nikdo nebyl. Byl u
něj odpojen akumulátor a událost řeší
OO PČR.
30.03.2007 … SOPIS vyslal výjezd
ze Zruče na D1, kde na nájezdu na
Kácov byla nahlášena olejová skvrna.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že
se jedná o již řešenou událost a zásahu hasičů nebylo potřeba.

16.03.2007 … Jednotka ze Zruče
vyjela na D1, tentokrát z důvodu hořící krajnice, na 55 km, směr Praha. Na
místě bylo zjištěno, že zde hoří stará
tráva a nízké křoviny v ploše přibližně 50 m2. Požár byl uhašen pomocí
zařízení pro prvotní zásah z CAS 24
T 815. Při požáru nedošlo k žádné
škodě.
17.03.2007 … SOPIS vyslal jednotku na nehodu osobního vozidla BMW
318i, které u obce Brzotice vjelo do
příkopu a zde se obrátilo na střechu.
Po příjezdu hasičů na místo byla spolujezdkyně z vozidla již v péči lékaře
zručské RLZS. Hasiči odpojili ve vozidle akumulátor, aby jej zajistili proti
požáru a po té jej naložili na vozidlo
odtahové služby.
20.03.2007 … Operační důstojník

K rutinním činnostem patří i pravidelné kontroly techniky. Každé pondělí se kontroluje provozuschopnost
automobilového žebříku AŽ30 na
podvozku Mercedes-Benz Atego. Na
snímku je nstržm. Ševeček při výstupu na žebřík a na druké fotograﬁi pak
výhled z 25 m do ulice Nová.
(stržm. Martin Bezděk
stanice HZS Zruč nad Sázavou)

Andrea Pacalová
Ve dnech 4. a 5. května 2007 se
v Zrcadlovém sále zručského zámku uskuteční celostátní soutěž neprofesionální ﬁlmové tvorby “Česlý
lvíček 2007” - postupové kolo pro
kraje Středočeský, Jihočeský a Vysočina.
Promítání soutěžních snímků je
veřejné, srdečně zveme k účasti širokou veřejnost.

Firma Jiří Maryška-Trend přijme pracovníka do
zámečnické výroby, praxe a svářečský průkaz podmínkou.
---------- Kontakt: p. Maryška, tel.: 603 177 120 ----------
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Mateřské centrum Setkání

Policie ČR
Pro videokameru do cizího pokoje
Ve Zruči nad Sázavou v noci na
15. 3. 2007 dosud neznámý pachatel
vnikl do jednoho z pokojů místního
hotelu. Zde odcizil ze zásuvky skříňky videokameru Panasonic model
NV-GS37EP s příruční černou látkovou taškou. Poškozenému občanovi
z Mongolska tím způsobil škodu blížící se sedmi tisícům korun. Případem
krádeže se zabývají policisté ze Zruče
nad Sázavou.
Své „silácké“ sklony bude vysvětlovat
Dvacetiletý muž z Prahy je podezřelý z trestného činu poškozování
cizí věci. Ten dne 20. 1. 2007 v časných ranních hodinách ve Zruči nad
Sázavou v místech za stadionem ka-

menem poškodil dvě lampy veřejného
osvětlení a způsobil tak zručskému
subjektu škodu blížící se osmi tisícům
korun. Případ šetří policisté ze Zruče
nad Sázavou.
„Zloděj“ využil okamžiku nepozornosti
Dne 1. 4. 2007 v časných ranních
hodinách na diskotéce jednoho z hotelů ve Zruči nad Sázavou dosud neznámý pachatel využil nestřeženého
okamžiku. Z volně odložené dámské
kabelky odcizil peněženku s ﬁnanční
hotovostí, platební kartou a osobní
doklady. Poškozené ženě z Havlíčkobrodska způsobil škodu za 500,Kč. Případem krádeže se zabývají
policisté ze Zruče nad Sázavou.
(nprap. Hanzlová Vendulka,
nprap. Votroubek Daniel)

Městská policie Zruč nad Sázavou
16.03.2007 … Hlídkou MěP byla
majitelce předána kožená aktovka,
která byla nalezená občanem v prostorech ulice Lipové.
16.03.2007 … Příjezd hlídky MěP
na místo si vyžádala místní občanka,
kterou navštívil bývalý přítel, jež se
značně posilněn alkoholem dožadoval
návštěvy dětí. Ke zklidnění situace
byla pro tentokrát dostačující přítomnost strážníků na místě.
19.03.2007 … Pokutou v blokovém
řízení bylo s majitelem čtyřnohého
přítele projednáno porušení obecně
závazné vyhlášky města, týkající se
zákazu volného pohybu psů po veřejném prostranství.
19.03.2007 … Poškození části náhrobní desky bylo důvodem oznámení
skutečnosti hlídce MěP. Vzhledem ke
způsobené škodě a na místě zjištěným
skutečnostem je případ dále v šetření
PČR.
20.03.2007 … Padlé stromy přes vozovku v ul. Chabeřická, jako následek
náhlé sněhové nadílky, se staly příčinou neprůjezdnosti pozemní komunikace. Za účelem likvidace překážky
silničního provozu na místo přivolána
místní jednotka HZS.
25.03.2007 … Hlídkou MěP přijato
oznámení o uhynulém zvířeti v zastavěné části města. Strážníky bylo
uskutečněno odstranění a likvidace
nalezené kočky prostřednictvím kaﬁlérní služby.
30.03.2007 … Odcizení plastového
kontejneru na odpadky bylo oznáme-

Pozvání do Prahy
V Domě u Černé matky Boží (Praha 1,
Ovocný trh 19) je muzeum českého kubismu. Kromě jeho prohlídky je možno
si objednat komentovanou prohlídku jak
k výstavě, tak procházky za pražskou
kubistickou architekturou. Skupinky je
možno vytvořit max. do 25 osob, cena
základní prohlídky v češtině je 200 Kč/60
minut. Kromě toho jsou prohlídky možné ještě v jazyce anglickém, německém
a francouzském.
Zvláštní nabídku pak tvoří ještě programy pro školní a zájmové skupiny:
1. program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ – „Co
se skrývá v kameni?“ – v rámci programu
se zkoumají skrze velký kaleidoskop drahokamy, členění skal či krystaly
2. program pro 2. stupeň ZŠ – „Kubistické proměny.“ - chce se vám změnit podobu předmětu a chcete vystihnout jeho
podobu a zároveň ho zakódovat do jiného
způsobu vidění?
Návrat do 2. desetiletí 20.stol.
3. program pro střední školy – „Zpět
o 100 let.“
Cena – základní 400 Kč/120 min./1 skupina (max. 25 osob). Rezervace nutná dva
týdny předem.
Bližší informace na tel.: 224 211 746.
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no hlídce MěP. Vzhledem ke škodě,
která tímto činem byla způsobena, je
věc dále v šetření PČR.
02.04.2007 … Prostory služebny
městské policie se v dopoledních hodinách otevřely pro děti z Mateřské
školy Na Pohoří. Dětem bylo strážníky prezentováno základní vybavení
služebny a technické prostředky MěP
používané.
03.04.2007 … O asistenci byla hlídka MěP požádána technickými službami města, kdy při pokládce nového
povrchu pozemní komunikace bránilo
pracem v místě zaparkované vozidlo.
Prostřednictvím hlídky PČR zjištěn
majitel, který si poté vozidlo přeparkoval.
06.04.2007 … Se žádostí o prověření signálu o narušení objektu se na
hlídku MěP obrátil majitel nemovitosti v katastru města. Strážníky bylo na
místě zjištěno, že došlo k vloupání do
rodinného domku. Pro výše zjištěné
skutečnosti byla na místo přivolána
hlídka PČR, hlídkou MěP bylo místo
činu zajištěno.
V měsíci březnu byla MěP uskutečněna preventivní akce zaměřená
na prodej alkoholu a tabákových výrobků nezletilým osobám. V rámci
této akce byli strážníky kontaktováni
prodejci tohoto zboží, kteří byli upozorňováni na možné postihy týkající
se porušování patřičných ustanovení
tabákového zákona.
(Pavel Antoš - MěP)

AKTUÁLNĚ
Nádražní ulice v novém

Letošní opravy silnic a chodníků začaly v Nádražní ulici za Varielem. Firma Colas položila nový asfaltový povrch na 1.544 m2. Oprava povrchu si
vyžádala 600 tisíc korun. Asfaltování
bude pokračovat u ulici V Paloukách
za benzínkou.

Prasečí ocásky
Ptáte se, co se skrývá za zvláštním
názvem tohoto článku? Pokračujte ve
čtení, vše vysvětlíme...
...Nastala jedna z březnových nedělí,
kterou jsme zasvětily pomoci našim
lesům postižených polomem při lednové vichřici. Jedny ruce ovládaly kovové sazeče a ruce druhé vsazovaly do
vzniklých jamek malé potomky jednoho z nejznámějších jehličnanů. Smrkové děti jsme ubytovaly na holém svahu,
radost pohledět. A mohlo se odejít do
tepla domovů…
Stále nerozumíte zvláštnímu titulku ?
Není divu. Nápověda přichází…
...Sice jsme byly unavené, ale ještě
nenadešel čas k opuštění lesa. Následovala „archeologická“ výprava k nalezišti umístěnému na konci Nové ulice
směrem k zahrádkám. Nálezů zde bylo
mnoho a rozmanitých ! Jenže o takové
nikdo nestojí, všem překážejí, a proto
se tu povalují bez rizika krádeže. Nalezenou sbírku jsme začaly přemísťovat
do kontejneru přistaveného městskými
technickými službami. Mezi exponáty
se nacházely koberce, izolační lepenka,
eternit, plastové obaly, hrnec se zbytkem asfaltu, pár skleněných lahví, trosky dětské motokáry, rozkládací lehátko,
zbytky dveřního rámu, neidentiﬁkované zbytky zapáchající kapaliny v plechovce pečlivě zabalené v modrém
igelitovém obalu, polystyren a další
komunální odpad, nehledě na hromady
stavební sutě se zbytky polyuretanové
hmoty a dalších příloh, oka zamhuřujíc
nad shnilými jablky a haldami biologického odpadu ze zahrádek. Bohužel
se nám nepodařilo přemístit jedno křeslo, původně otáčivé, nyní zaklíněné pod
výše uvedenými muldami.
Kdopak se přičinil o vznik tohoto naleziště ?
Myslím, že se dotyční sami poznají.
A jak je poznají ostatní ? Ano, právě
podle prasečích ocásků, které jim narůstají s každým odpadem umístěným
na nesprávné místo. Tato zpráva je
pravdivá, dozvěděla jsem se ji od dětí,
kterým o tom vyprávěl pohádkový pan
Lesíček. Uletěly mu včelky do jiného
lesa, protože nemohly žít tam, kde se
hromadí kupy odpadků.
Pokud budeme pozorní, tak nějaký
prasečí ocásek můžeme zahlédnout
a hned dotyčného upozornit, jak svým
počínáním ubližuje svému okolí a kam
a proč odpad patří. I když to už je
omletá písnička, nemyslíte ? Opakování
jest matka moudrosti, řekla bych i paměti, a proto, nemilí nosiči prasečích
ocásků, připomínám, že máme popelnice na komunální odpad, kontejnery na
tříděný odpad, dvakrát do roka svozové dny nebezpečného a velkoobjemového odpadu (letos 13.4., 14.4. a 7.9.,
8.9.) a svoz odpadu ze zahrádek (5.10,
6.10. a 26.10. a 27.10.), pokud si nevíte
rady se štěpkováním a kompostováním
nebo nemáte tuto možnost. A co víc !
Přímo v našem městě se nachází sběrný
dvůr, kam zadarmo můžete odvézt vše,
co vám překáží a za vybrané druhy odpadu ještě můžete dostat nějakou kačku
do kapsy.
Sběrný dvůr A.S.A. Posázaví s. r. o. se
nachází za nádražím v Průmyslové ulici
a je nám k dispozici od pondělí do pátku od 8.00 hod do 17.00 hod a v sobotu
od 8.00 hod do 12.00 hod.
Máte jezdit do lesa nebo do sběrny
? A pokud uklízíte o víkendu a sběrný
dvůr je zavřený, potom klidně počkejte
do pondělí, protože Vám tu hromádku
odpadu opravdu nikdo neukradne. Les,
vaše děti, děti vašich dětí a spousta lidí
kolem vám budou vděční, že jim nepředáváte zapáchající, neodbytné a nechtěné dědictví.
Pozor, aby nám taky neuletěly nějaké
včelky... Ony by se už nemusely vrátit...
Lenka Nováková
-------------------------------------------

Prasečí ocásky
Od ledna se v MC Setkání scházelo
přibližně 14 účastníků na pravidelném

KURZU ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO
STYLU, vedeného MUDr. Vladimírou Strnadelovou a Janem Zerzánem.
17.4. od 18.00 hodin nás čeká poslední
přednáška s názvem “Přírodní léčebné
prostředky”.
Postupně jsme se seznamovali s principy uceleného systému zdravého
stravování, který lektoři dlouhodobě
praktikují a využívají k léčbě v Institutu celostní medicíny v Praze. Během
kurzu začali mnozí z nás doma zkoušet
vařit jinak, seznamovat se “na vlastní
kůži” s energií potravin a přenášet nabyté vědomosti do praxe ... hledat cestu
k rovnováze.
(Většina účastníků se dlouhodobě
zajímá o působení potravin na naše tělo
i duši, má zkušenost se “zdravým vařením”, někteří se do této oblasti ponořili
poprvé.)
Děkuji paní Vlaďce Strnadelové
a panu Janu Zerzánovi, za to, že přijeli přednášet pro skupinku zájemců do
Zruče. Děkuji všem účastníkům, díky
nim přednášky mohly proběhnout.
Na první přednášce jsme vstoupili
do tajemství energetického působení
nejen potravin, ale i všeho kolem nás.
Dozvěděli jsme se, jak pomocí volby
vhodného či nevhodného jídla ovlivňujeme vlastní vnitřní (i vnější) rovnováhu, jak pomocí vaření posílit samoléčebné procesy v našem těle a směřovat
k celkové harmonii. Přednášky č.2.-4.
nám přinesly teoretické informace
o působení jednotlivých potravin v našem těle (příznivém či nepříznivém),
o zdravotních rizicích některých běžně
konzumovaných potravin, o množství
“chemie” v jídle, které plní regály obchodů a naše spíže.
Dozvěděli jsme se praktické návody
“jak co uvařit”, aby přijímané jídlo bylo
pro naše těla co nejmenší zátěží s co
největším přínosem. Byly znuvunalezeny jednotlivé skupiny potravin, tradičních českých – zapomenutých (např.
jáhly, pohanka, oves, špalda,...) i tradičních “exotických” (tofu, tempeh, různé
druhy luštěnin, seitan,...), jejich zpracování a využití v kuchyni, včetně receptů na některé pokrmy. Pátá přednáška
nás seznámila s použitím “speciﬁk”,
s jejich výrobou a léčebnými účinky.
Také jsme se dozvěděli, jak si připravit
či upéct zdravé sladkosti, a to bez použití cukru, bílé mouky, tuku, vajec.
Na kurz zdravého životního stylu
budou volně navazovat večery v MC
nazvané “KOUZELNÍK ŽITO “. Tématická setkání s ochutnávkou zdravého vaření budou připravovat samotní
účastníci Kurzu zdrav. živ. stylu. Jejich
cílem je seznámení se se zdravými,
méně známými potravinami formou
ochutnávky surovin či pokrmů, vzájemná výměna zkušeností i receptů. “Kouzelník Žito” je otevřen pro všechny
– ženy i muže, kteří přemýšlí nad tím,
co jedí i pro ty co jsou jen zvědaví...
jen prosím svou účast ohlašte dopředu,
ať víme, pro kolik lidí zdravé dobroty
nachystat (tel. 775 316 729, T. Svatošová). Na příjemné povídání a ochutnávání jste všichni zváni ve středu 2.5.
od 19:30 hod. (Tradiční výrobky ze sóji
– tofu, tempeh, natto) a 16.5. od 19:30
hod. (Zdravé sladkosti).
V přednáškách s MUDr v. Strnadelovou a panem J. Zerzánem bychom rádi
pokračovali - na podzim zahájíme cyklus přednášek “Kurz zdravého životního
stylu pro pokročilé”. Přihlásit se mohou
i ti, kteří první cyklus neabsolvovali.
Témata druhého cyklu – prohloubení
znalostí energií, z čínské medicíny - pět
elementů, orientální diagnostika, přírodní léčebné metody, aj.
Pokud máte o kurz pro pokročilé zájem, kontaktujte mě prosím nejpozději
do konce května.
Tereza Svatošová Kronesová (tel.
775 316 729, terezzzka@centrum.cz)
-------------------------------------------

Míle pro matky
MC Setkání se rozhodlo připojit k mezinárodní akci „Míle pro matky“, která
se koná ve všech přihlášených zemích
ve stejný den a hodinu, tj. 12. května

2007 od 16:00 do 17:00 hodin. Rády
bychom Vás na tuto akci pozvaly. Jedná se o společný pochod nejen maminek s dětmi symbolizující soudržnost
lidí bez ohledu na barvu pleti, vyznání
nebo politické zřízení.
Jaká bude zručská „Míle“? Startovat
se bude od MC Setkání (Zručský dvůr)
půjdeme přes zámecký park, náměstí
ve Staré Zruči až k Rákosí. V cíli bude
na všechny děti čekat malá dobrůtka
a v areálu chatového tábora rozděláme
oheň a opečeme to, co si z domova přineseme-buřtíky, chlebíky nebo jablíčka.
Budeme rády, když se k nám připojíte
a svou účastí podpoříte hezkou myšlenku.
Ivana Krausová
-------------------------------------------

První korunovace
V sobotu 14.4.2007 se ve Zruči nad
Sázavou konal 1.ročník Turnaje v pexesu.
Do soutěže se zaregistrovalo 23 dětí
ze Zruče a okolí. Nakonec si jich přišlo
zasoutěžit osmnáct. Ostatní n e j s p í š
přemluvilo sluníčko, aby zůstaly venku, bylo skutečně krásné počasí.
Děti byly rozděleny do dvou kategorií,
školáčci z MŠ a prvňáčci s druháčky.
Po úvodním seznámení s pravidly hry
si děti vylosovaly své spoluhráče a nastaly napínavé okamžiky. Z každé kategorie vzešel jeden vítěz, který postoupil
do závěrečného kola. Poslední klání se
hrálo o titul “Král pexesa”, respektive
královnu, jelikož absolutní vítězkou
turnaje se stala sedmiletá Lucie Pánková. Konec turnaje se nesl ve slavnostním duchu, vítězka byla korunována,
dostala žezlo plné sladkého tajemství
a královské jablko plné vitamínů. Každý účastník si odnesl drobné upomínkové předměty, vítězové obou kategorií
navíc krásnou knihu a královna zajímavou společenskou hru.

Jaroslav Bouma: Královna pexesa
Po celou dobu konání turnaje probíhalo ojedinělé výtvarné tvoření, děti
i dospělí kreslili dvojice karet originálního pexesa, které bude sloužit ke hrám
v Mateřském centru. Celkem bylo vytvořeno 75 dvojic,tj. 150 hracích karet.
Za příjemné odpoledne děkujeme
I.Základní škole Na Pohoří za poskytnuté prostory, společnostem DITIPO
a.s. – Svět zábavného učení, Forest
Gamp,s.r.o. - p. Bohuslavu Škorničkovi, N & N spol. s r.o., ČSOB pojišťovně, České spořitelně a.s. a společnosti
Arnika za poskytnuté věcné dary.
Těšíme se na další společné akce, děláme je s radostí pro vás!
Lenka Nováková
------------------------------------------Aktuální program je vyvěšen v Mateřském centru SETKÁNÍ, můžete si jej
vyžádat od služby v herně, nebo si jej
aktualizovat na internetu (http://mc-setkani.wz.cz). Herna pro děti je otevřena každé úterý a středu od 15 do
18 hod. Ve čtvrtek je herna otevřena
od 09-11 h a od 15-18 hod. Jednotlivé
akce naleznete v kalendáři akcí. Kontaktní telefon 731 080 217 je aktivní
pouze v době otevření herny.
Otevření herny a služby v herně koordinuje Martina Mikšíková.
Máte-li zájem o rozesílání programu
MC e-mailem, napište mi SMS svůj e-mail na tel. 603 260 064
-------------------------------------------

ZRUČSKÉ NOVINY

DUBEN 2007
K A L E N D Á Ř

A K C Í

01.05.2007 ... Úterý
* (10.00-17.00) - Vlašim: Májové slavnosti ve Vlašimi
02.05.2007 ... Středa
* (19.30) - MC Setkání: Kouzelník Žito-zdravé vaření
03.05.2007 ... Čtvrtek
* (15.00-17.00) - MC Setkání: Ekoklub Veverky
05.05.2007 ... Sobota
* (07.00-08.00) - turistika ... Májový pochod Zruč n.S - Český Šternberk,
start na náměstí Míru
* (17.00) - Sportovní hala: házená ... 2. liga mužů Jiskra Zruč n.S. – Pardubice
06.05.2007 ... Neděle
* (09.00) - Sportovní hala: stolní tenis ... turnaj Tennisline
10.05.2007 ... Čtvrtek
* (10.00) - MC Setkání: Cvičení pro nejmenší
* (16.00) - MC Setkání: Dílnička pro děti(barvy na sklo)
11.05.2007 ... Pátek
* Vlašim: Celostátní setkání členů Regeneračního centra Harmonie 11.13.05.2007, podrobnější informace na www.rcharmonie.cz
12.05.2007 ... Sobota
* Sportovní hala: volejbal ... žákyně – Pohár krajů
* (16.00) - MC Setkání: Míle pro matky – společný pochod Zručí
* (18.00) - MC Setkání: Oslava narozenin Mateřského centra
13.05.2007 ... Neděle
* (dopoledne) - Sportovní hala: volejbal ... žákyně – Pohár krajů
* (17.00) - Sportovní hala: házená ... 2. liga mužů – Jiskra Zruč n. S.
– Louny
14.05.2007 ... Pondělí
* Nízkoprahový klub Kotelna: Občanské sdružení Prostor zve širokou
veřejnost na den otevřených dveří do nízkoprahového klubu “Kotelna”
ve Zruči nad Sázavou.
* (18.00) - MěÚ: Zasedání Zastupitelstva města
* (19.00) - MC Setkání: Dobré duše - povídání o Zruči, lidech a vztazích
15.05.2007 ... Úterý
* (15.30) - MC Setkání: Hrátky s nemluvňátky
16.05.2007 ... Středa
* Život 90: Poznáváme Kutnou Horu s průvodcem
* (19.30) - MC Setkání: Kouzelník Žito - zdravé vaření
17.05.2007 ... Čtvrtek
* (10.00) - MC Setkání: Zpívání pro nejmenší
* (16.00) - MC Setkání: Krizová poradna
19.05.2007 ... Sobota
* Pravidelné trhy na náměstí Míru
22.05.2007 ... Úterý
* MěÚ: Oddělení kultury připravuje divadelní zájezd na představení
„Motýli“ autora Leoparda Gershe v Divadle Palace
23.05.2007 ... Středa
* Život 90: Autobusový zájezd do města Tábor
24.05.2007 ... Čtvrtek
* Sportovní hala: volejbal ... soustředění – Krajské centrum mládeže (24.26.05.2007)
* (10.00) - MC Setkání: Poradna pro kojící maminky
* (15.00-17.00) - MC Setkání: Ekoklub Veverky
25.05.2007 ... Pátek
* (16.30-18.30) - MC Setkání: Dílna pro dospělé-španělská krajka(vede
Mgr.Krčková)
27.05.2007 ... Neděle
* (10.00-16.00) - Vlašim: Studio Bílý drak - Jednodenní nedělní dílna
rodinných konstelací, vede Mgr. Zdeněk Šimanovský, další informace
www.bily-drak.cz nebo tel. 608 00 47 52.
28.05.2007 ... Pondělí
* (19.00) - MC Setkání: Dobré duše-povídání o Zruči, lidech a vztazích
29.05.2007 ... Úterý
* (15.30) - MC Setkání: Hrátky s nemluvňátky
31.05.2007 ... Čtvrtek
* (16.00-17.00) - MC Setkání: Čtení pohádek
02.06.2007 ... Sobota
* Keblov: Dětské zábavné odpoledne
10.06.2007 ... Neděle
* Život 90: Setkání seniorů na hotelu Baťov
16.06.2007 ... Sobota
* Pravidelné trhy na náměstí Míru
* Keblov: Hasiči - ARGEMA
23.06.2007 ... Sobota
* Život 90: Autobusový zájezd na setkání heligonkářů v Keblově
25.06.2007 ... Pondělí
* (18.00) - MěÚ: Zasedání Zastupitelstva města
04.08.2007 ... Sobota
* MěÚ: 7. ročník městských slavností ZRUČ-TEMPORA HISTORICA
se uskuteční v areálu zámku ve Zruči nad Sázavou
Keblov: Hasiči - ARGEMA
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. nejpozději vždy do 25.
v měsíci 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

Od 2. 5.2007 bude v DDM Ledeč nad Sázavou (Husovo nám.)
probíhat zápis do TANEČNÍCH 2007. Kurz, který bude probíhat na
podzim, má obsahovat 9 výukových lekcí a 4 prodloužené.
Přihlášky a bližší informace v Centru DDM,
příp. tel.: 569 726 415 - pí Mainerová.

Májové slavnosti ve Vlašimi 1. května 2007
Hana Zagorová ve Vlašimi
Město Vlašim pořádá v úterý 1.
května 2007 od 10 do 17 hodin již
pojedenácté kulturní akci Májové
slavnosti, která je největší místní
akcí v roce.
Letošní ročník bude nad jiné ještě více zajímavý svým rozsahem
a pojetím. Akce se budou konat
jak ve středu města, tak především
v krásném prostředí vlašimského
zámeckého parku. Slavnosti budou
opět rozšířeny o hudební vystoupení a hlavně o soutěže a zábavu
pro děti.
Akce je koncipována jako slavnost pro všechny obyvatele Vlašimi i další návštěvníky města, je
rozdělena na několik částí, v nichž
by si měl každý návštěvník najít to,
co ho zajímá. Letos je připraveno
mnoho nových aktivit pro děti i jejich rodiče. Již dnes je zřejmé, že
letošní Májové slavnosti navážou
svou kvalitou i skvělou atmosférou na předchozí ročníky.
Tradiční akcí bude pouť, na kterou navazují prodejní trhy. Trhům
bude vévodit velký pivní stan pivovaru Litovel. Před vstupem do
parku bude celý den prostor pro
dechový orchestr Sebranka a Dechový orchestr mladých ZUŠ Vlašim s mažoretkami.
Park bude výhradně vyhrazen
pro rodinnou zábavu a dětské
soutěže. Téma dětské zábavy zní:
“kouzla, čáry, magie”. Děti budou
moci shlédnout představení kouzelníka a iluzionisty Pavla Kožíška, přivítat známé plyšové postavy
JŮ a HELE a spolu s nimi bojovat
se strašidly, nebo se pobavit při veselém představení umělců Vandy
a Standy. Budou se také moci zapojit do mnoha dětských soutěží, či
si vyzkoušet zábavné atrakce. Velkému dětskému zájmu bude jistě
čelit i stánek s malováním motivů
na obličej, tzv. Facepaiting. K dispozici bude bezplatná půjčovna
loděk, kterými se návštěvníci mohou plavit po řece Blanici. Novým

zážitkem bude jistě i možnost projížďky parkem kočáry s koňským
spřežením nejkrásnějšími partiemi
parku až ke Znosimské bráně.
V parku na Velké louce bude
hudební scéna, kterou po dětském
představení Jů, Hele a strašidla
otevře se svojí skupinou zpěvák
Pavel Novák. Hlavním lákadlem
hudební scény však jistě bude
Hana Zagorová, která vystoupí ve
vlašimském zámeckém parku od
15.00 hod. společně s Petrem Rezkem a Lídou Nopovou.
Ve spodní části parku, u řeky Blanice, se uskuteční tradiční jezdecký závod „O cenu Města Vlašimi“.
Zde proběhne i předvedení zásahu
vlašimských hasičů a vystoupení
kynologů. U Domašínské brány
bude v průběhu dne vystupovat
hudební skupina Franťák rock,
u Znosimské brány vystoupí od
13.00 hod. zpěvák Štěpán Kojan.
Ve vlašimském zámku již tradičně
nabídne veřejnosti své expozice
Muzeum Podblanicka, včetně přístupu do zámecké věže s krásnou
vyhlídkou. Zdarma přístupné veřejnosti budou i zrekonstruované
romantické stavby v parku - Vlašimská brána a Starý hrad.
V Podblanickém ekocentru
ČSOP bude po celý den přístupná
stanice handicapovaných živočichů, ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových na Palackého náměstí bude představeno
veřejnosti nové rodičovské centrum. Aeroklub připravil pro zájemce vyhlídkové lety.
Pořadateli bude ještě připravena další spoustu zábavy a malých
radostí, které zpříjemní návštěvníkům dobrý pocit z Májových
slavností.
Kontakt: Mediální a rozvojové
oddělení MěÚ Vlašim Pavel
Röschel Tel. 317 850 144, 724 085
931 Email: pavel.roschel@mesto-vlasim.cz
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ZO SPCCH HODNOTILA
Již skoro před třemi lety se skupina našich obyvatel rozhodla i na
základě podnětů se svého okolí,
ustavit novou organizaci Svazu
postižených civilizačními chorobami z působností pro oblast Zruče
a okolí.
V listopadu 2004 se konala ustavující členská schůze nové organizace,která měla v této době celkem
39 členů.
16.března 2007 se sešla již čtvrtá
výroční členská schůze v restauraci „Rákosí“.
Ještě dlouho před zahájením přicházeli první členové z dnes již 69
členné organizace. O zájmu svědčí
i ten fakt,že jich nakonec přišlo 75
% z celé členské základny, což je
u organizace,která sdružuje občany zdravotně i fyzicky handicapované, vynikající účast.
Ještě před vlastním jednáním nás
opět velmi poutavě paní Lída Obhlídalová seznámila s dalšími základními zásadami jednoduchých
rehabilitačních cvičení pro seniory spojené s ukázkami základních
cvičebních pomůcek. Jako vždy se
tato přednáška velmi líbila a touto cestou paní Obhlídalové velice
děkujeme a věříme, že tato spolupráce bude i nadále úspěšně pokračovat.
Po zahájení vlastní výroční schůze jsme mezi námi přivítali hosty :
předsedkyni OV SPCCH paní Gaalovou a člena OV SPCCH pana
Majera, současně byla omluvena
nepřítomnost starosty Zruče pana
Mgr. Hujera z důvodu pracovní
zaneprázdněnosti.
Hodnocení činnosti a návrh plánu
práce na rok 2007 provedl předseda organizace pan Pešout. Kladně
zhodnotil plnění plánu práce i činnost výboru.
Určitým nedostatkem je pořádání
poznávacích zájezdů , kde by naše

organizace přivítala spolupráci
s dalším subjektem z hlediska naplněnosti kapacity autobusu. V letošním roce jde konkrétně o možnost přenechání části kapacity pro
zájezd do Lysé nad Labem (zaměření výstavy : rybářství – myslivost
– včelařství), který připravujeme
na 25.května 2007.
Dále se členové dohodli i na pořádání zájezdu do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka (i
zde je možná spolupráce a rezervace míst v autobusu).
V diskuzi se pak hlavně jednalo
o tzv.rekondiční pobyty pořádané
naším svazem. Členové velmi dobře hodnotili úroveň i počet míst
uvolněných pro naši organizaci.
Dále se zvažuje pořádat i tyto pobyty bez státní dotace,ale v zařízeních s velice příjemnou cenovou
hladinou.
Činnost organizace byla hodnocena i z hlediska ﬁnančního zajištění,zde patří poděkování MěÚ
Zruč nad Sázavou za poskytnutí
příspěvku na vybrané akce organizace, dále pak OÚ Řendějov a p.
Skoudelovi za sponzorský dar.
V této oblasti bylo ze strany revizní komise konstatováno vedení hospodaření bez sebemenších
problémů.
Dále bylo připomenuto, že členové organizace mohou kdykoliv
navštívit jednání výboru – probíhá každé třetí pondělí v měsíci
v přízemních prostorách domu p.
Šubrta.
Po schválení usnesení byli všichni členové pozváni na druhou část
odpoledne,kterou nám zpříjemnila
hudba pana Toušky a Káby.
Na závěr bychom chtěli poděkovat i osazenstvu restaurace za velmi dobrou obsluhu.
Mgr. Bouma Jaroslav, místopředseda

INFOCENTRUM Ledeč nad Sázavou (Husovo nám.) prodává
nově vydanou knihu (upravený dotisk) Toulky Vrchovinou od Františka Plevy. Kniha je ve formátu A4, 340 stran na křídovém papíru,
606 černobílých a barevných fotograﬁí, cena 490 Kč.
Knihu je možno si také objednat na dobírku u vydavatele: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o., Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov,
telefon: 565 332 338, www.ntp.cz
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Vzpomínka na rychlostní motocyklový okruh „O zlatou botu Sázavanu“
„Všem zájemcům o motosport.“
- „Všem motoristům“ anebo
„V neděli na terénní závody.“ – Asi
takhle zvali v šedesátých letech již
minulého století všechny fanoušky
motorismu ze Zruče a okolí členové zručského Automotoklubu.
Aby také ne, jezdilo se toho tehdy
ve Zruči požehnaně: motocyklový
trial, terénní soutěže, ale hlavně
rychlostní, silniční motocyklový
okruh. A právě o něm dnes.
Jednalo se o krajský přebor silničních závodů motocyklových,
bylo to vrcholné zakončení sezony
toho roku a oﬁciální název akce
byl Rychlostní silniční motocyklový závod „O Zlatou botu Sázavanu“. Ten závod se uskutečnil
místo tradičního závodu „O stříbrného havíře“ v Kutné Hoře a pro
pořadatele bylo velkou ctí, že jim
byla dána důvěra uskutečnit závod tohoto druhu právě u nás, ve
Zruči nad Sázavou. Na jeho přípravách se podílela rozsáhlá síť
dobrovolníků – např. p. Rak (ředitel závodu), p. Mořický (tajemník
závodu), vedoucí tratě p. Kazda,
o propagaci se postaral p. Bílek
a mnoho dalších. Za jejich práci
jim bylo odměnou, že se na startu
3. ročníku sešlo až 48 závodníků
první i druhé výkonnostní kategorie ve čtyřech obsahových třídách,
a tomu všemu za krásného počasí
přihlíželo téměř 3.000 diváků.
Ale předbíhám, to byl rok 1962.
Závodit se začalo už o dva roky
dříve. Na závodech 1. ročníku
Zlaté boty zavrčely motory 11.
září 1960. První ročník závodů se
jel stejně jako další dva ulicemi
Nové Zruče. Upřesňuji, startovalo
se v místě, kde dnes stojí HELLA
a tam byl pak zároveň i cíl. Jelo se
nahoru směrem ke škole (třídou
Osvobození). Tehdy tam místo

školy a školky bylo křoví, ve kterém občas některý borec zakončil
závod. Ale kdo uměl, pokračoval
na křižovatce doprava směrem
na dnešní semafor a hned za ním
zase doprava kolem družiny ulicí
5. května až k odbočce do ulice
Hlohová a tou až nakonec. Pak
zlomit mašinu zase doprava a pálit
Okružní dolů na křižovatku, která
rozděluje cestu k MUDr. Jelínkové, k Hotelu a nahoru, co dnes stojí
traﬁka s drogerií a právě tou naposledy jmenovanou odbočkou se ﬁnišovalo do cíle. A hurá do dalšího
kola. Pro upřesnění uvádím, že se
jedno kolo dalo zvládnout pod 30
vteřin, podle stroje a „střelce“.
Každá obsahová třída měla předepsaný počet kol, 125 cm3 a 175
cm3 – 16 kol, 250 cm3 – 19 kol
a 350 cm3 kol 20. Podle slov Bohouše Lhotky, který v roce 1962
startoval ve třídě do 250 cm3 a obsadil 3. místo, ten samotný okruh
nebyl moc dlouhý nebo přesněji
řečeno, neměl moc míst, kde by se
dal motocykl trochu protáhnout na
delší rovině, ale zato měl svoje požadavky na techniku jezdce.
A co motocykl? Na čem se tehdy závodilo? V podstatě to byly
sériové stroje, upravené podle
šikovnosti, dovednosti a technických možností závodníka a jeho
mechanika. Jejich fantazie a nápady neznaly mezí, například motorka Jardy Vojáčka, v roce 1962,
třetího ve třídě do 175 cm3, byla
hodně zajímavá. Vzít motor z ČZ
150 cm3 a převrtat ho na 175 cm3,
ale opatrně vložka válce se tak zeslabí, že je jako skořápka, na pravý
bok se elegantně zhotoví sání, kde
rozvod zabezpečuje rotační šoupátko (jako u Jawy 90) a na závěr,
aby měl motor slušnou převodovku, se původní 3.rychlostní uřízne

příčně seshora dolů – i s karterem
a nahradí se tímto samým kusem
z Jawy 250 „pérák“ a hned má motor rychlosti čtyři. Ještě spojit oba
komponenty suchou spojkou, namontovat do rámu, pořádně naladit letecké zapalování, karburátor.
- A motor je hotov!
Rám „závoďáku“ vycházel také
ze sériovky, pozměněna byla řídítka. Ta byla namontována mezi
horními a spodními brýlemi přední vidlice, byly ze dvou kusů, levé
řidítko namontováno na levém
teleskopu a pravé na pravém, jak
jinak. Od rámu z „cesťáku“ se
odmontovalo všechno přebytečné
tak, že zůstala jen kostra s tlumiči
a koly, nádrž byla plechová nebo
laminátová, speciální a velká, na
hodně paliva. Závodní mašiny
totiž dost „bumbaly“. Sedátko
jenom malinké, co nejlehčí a za
ním malá kapotka místo blatníku.
Přední blatník buďto nebyl, anebo
jen takový mrňous, výfuky speciál
bez tlumičů, a to celé obléknout do
kapotáže. Ta byla rovněž z laminátu, ale každý ji neměl. Tak takhle
nějak vypadaly motorky upravené
z cestovních strojů, ale závodilo
se tu i na továrních speciálech, například zde jely čtyřtaktní Čezety,
Esa, Jawy s motory vyrobenými
v Praze-Libni a jiné. Speciály popisovat nebudu, to už by bylo dost
odborné a normálního čtenáře by
to asi moc nezajímalo.

dnes devětašedesátiletý důchodce,
závodí pořád (bajpas-nebajpas),
jezdí jízdu pravidelnosti silničních
závodních motocyklů ve veteránské kategorii, a jak jinak než na
Jawě 350 z roku 1957. Druhým je
Bohuslav Lhotka, ten už motorky
neprohání, protože mu je 83 let, ale
zase si v roce 1998 udělal výlet do
Tyrol v Rakousku na Mistrovství
světa veteránů v cyklistice a z šedesáti startujících dojel třetí. Koho
baví závodit, ten si prostě nedá
pokoj.
Na závěr bych poděkoval paní
Janatové z oddělení kultury Městského úřadu, bez jejích důležitých
a vzorně připravených podkladů,
bych se neobešel a pánům Janovskému a Vojáčkovi za fotograﬁe.

Eda Janovský: Start, nasednout a vyrazit

Zbývá ještě povzdechnout si, že
už ve Zruči nad Sázavou nic tak
zajímavého neuvidíme. Ani nemůžeme, jezdci jsou sice stejně draví,
jako byli dřív, ale to ostatní je jinak. Motorky jsou o hodně dražší
a sakra o hodně. O tom ostatním
ani nemluvě a do ulic města by už
asi těžko někdo pustil „včelí roj“,
který to místy smaží i stodvacet.
Tak zatím nashle.
Zdeněk Karban

Křižovatka u hotelu, pár vteřin a bude cíl

Tak to je o „Zlaté botě“ všechno,
co se mi podařilo zjistit. Nebylo
to úplně jednoduché. Pamětníci,
kteří se na ní podíleli, ať už jako
závodníci, nebo pořadatelé, se buď
odstěhovali, anebo už zemřeli.
A ti, od kterých jsem se dozvěděl,
co jsem potřeboval, se shání dost
obtížně, ale přece. Zmínil bych
alespoň dva. Pan Jaroslav Vojáček,

Navštivte oﬁciální webové stránky
města Zruč nad Sázavou

www.mesto-zruc.cz
Úsměv, spokojenost - 24letý Jarda
Nováček má ze třetího místa v kategorii do 175 cm2 určitě velkou
radost

Myslivci pomáhají
Přestože nedávný vichr Kiril přidělal myslivcům hodně práce – pokácel posedy a způsobil další škody na mysliveckém zařízení, členové Mysliveckého klubu Brtník Želivec nabídli okamžitě pomoc všem
majitelům lesů, kde vykonávají právo myslivosti, při výsadbě nových
stromků. Zorganizovali již dvě brigády, při té první celodenní vysadili 3.200 stromků, při druhé dopolední kolem tisíce stromků.
Ve své pravidelné brigádnické činnosti však při tom nijak neustali.
Obnovují stávající a zhotovují nová krmná zařízení pro zimní krmení
zvěře, obdělávají a osévají políčka ležící ladem kolem Želivce a provádějí mnoho dalších potřebných prací pro zvýšení výskytu zvěře
v revíru.
A pak že je myslivost jen o střílení!
Jiřina Janatová, Foto Ant. Janata

Blažený výraz ve tváři - „Ta moje motorka, ta ale uhání“

Pozvánka do Muzea Štěpánovska
Muzeum Štěpánovska pořádá výstavu Jany Petráskové FINSKO.
Jana Petrásková si zamilovala Finsko – zemi plnou barev a kontrastů. Dlouhá
bílá zima Vás překvapí, že není tak krutá a jednotvárná a léto Vás pohltí záplavou kontrastních barev.
V muzeu v Trhovém Štěpánově se nabízí shlédnutí jejích akvarelů, koláží
a malé sbírky pohádkových postaviček – muminků
Vernisáž výstavy se koná 5. 5.2007 v 16 hodin. Muzeum bude otevřeno denně
9-12 hod. a 13-16 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
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KULTURA, SPOLEČNOST, ŠKOLSTVÍ
Stalo se před 10 lety … DUBEN 1997
2. dubna se ve výstavní síni na
zámku uskutečnil klavírní koncert studentky PF České Budějovice – Jolany Krajčové ze Zruče
nad Sázavou, kde také absolvovala základní i uměleckou školu.
Nyní tedy pokračuje ve studiu
na Jihočeské univerzitě, odkud ji
při koncertu doprovázela Zuzana
Vodecká a docent František Hudeček. Koncertu se zúčastnil jako
host i známý současný hudební
skladatel Eduard Douša z Prahy.
3. dubna vypravila ze Zruče
ﬁrma BUTZ autobus do svých
provozů v Dolních Kralovicích.
Zájemci si mohli prohlédnout
výrobní závod a případně se zde
ucházet o zaměstnání. Firma se
zabývá výrobou autoopěrek, aj.
4. dubna se ve velkém sále
hotelu Baťov uskutečnil již 17.
PLES DĚTÍ. Vystupovali žáci
ZUŠ a žáci ZŠ nacvičili zahajující polonézu. Vyhlášen byl
pár plesu, a to Pavel Hazuka
a Lenka Příhodová z Trhového
Štěpánova. V soutěžním tanci
„O putovní pohár“ zvítězili Olina
Vlčková a Miloš Musil ze Zruče.
Ceny do tomboly věnoval odbor
kultury MěÚ a sponzor - ﬁrma
BIOFERM Kolín. Hlavní cena pěkná školní kalkulačka.
V pátek 4.4. si zařádil „apríl“.
Přihnala se sněhová přeháňka se
silným větrem. Vítr stále zesiloval a za dva dny již dosahoval
místy v nárazech více než 160
km/hod. Následky byly velké,
spousta lesních polomů.
Občané Dubin, Nesměřic a Želivce vyplnili dotazníky, které
obdrželi do schránek. Dotazníky
pak byly na Městském úřadu ve
Zruči n.S. vyhodnocovány a výsledky poslouží jako podklad pro
Program obnovy vesnice.
V bývalém Městském kinu dochází ke změnám, nejdříve bylo
upraveno předsálí, nyní byly
vystěhovány poslední 4 zadní
řady sedadel, což je úbytek 59
míst a připravují se další úpravy.
Údajně prý zde má vzniknout
rockový klub. Vlastní provoz
kina se však těmito úpravami
pouze komplikuje.
Ve dnech 9. – 11. dubna probíhal zápis dětí do všech tří zručských mateřských škol – Na Pohoří, Mládeže a Malostranské.
10. dubna předváděla na náměstí ve Saré Zruči ﬁrma BUDERUS - tepelná technika, centrum
Praha své výrobky – kotle a další
výrobky související s plynoﬁkací
města.
10. dubna zavítal do našeho města besedovat s důchodci
známý biotronik a léčitel Tomáš
Pfeiffer.
12. dubna uspořádala ﬁrma Autodoprava Jan Kristín nákupní
zájezd do polského Klodska. Týž
den se konala první letošní prohlídka zručského zámku, kterou
si objednali členové Akademie
J.A. Komenského z Brna. Po prohlídce našeho zámku ještě pokračovali do Tasic, aby si prohlédli
tamní sklárnu.
Ve dnech 10.-13. dubna se usídlily v sadu Míru pouťové atrakce
– střelnice, houpačky, 2 kolotoče
a autodráha.
V březnu se připojil zručský
Odbor kultury MěÚ k celostátní
soutěži „Poklady z truhly císaře
Rudolfa II.“. Rudolf II. byl znám
tím, že z Prahy udělal kulturní
a duchovní centrum střední Evropy. Odbor kultury tuto soutěž

zveřejnil v našem městě a vyzval
děti k malování a psaní.
Nejdříve proběhlo městské kolo
soutěže, které vyhrála, s portrétem císaře Rudolfa II., žákyně 8.
třídy zručské školy Eva Kufrerová z Nesměřic. Všechny práce
pak byly k vidění ve výstavních
prostorech zručského zámku, odkud byly nejlepší práce odvezeny
do Prahy k celostátnímu hodnocení. Ani tam práce „našich“ nezanikly - Eva Kufrerová opět vyhrála! Její vítězná práce byla pak
spolu s dalšími vystavena v Chodovské tvrzi v Praze 4. Několik
dalších zručských dětí obdrželo
diplomy. Odbor kultury Zruč n.
S. dětem poděkoval prostřednictvím ředitelství zručských škol
a nejúspěšnějším žákům věnoval drobné ceny a vstupenky na
představení „Tajný deník Adriana Krtka“, na které vypravil 19.
dubna autobus do divadla Rokoko v Praze.
Na skládce Pardidub byl vyhlášen zákaz dalšího skládkování
odpadu. Za porušení tohoto zákazu může Městský úřad Zruč
nad Sázavou uložit pokutu až do
výše 50 tisíc korun.
Termoservis a.s. Čáslav otevřel
kancelář v kotelně WEKTO. Poradenská a realizační služba je
určena zájemcům o plynové vytápění.
V hotelu Baťov (klubovna 212)
pořádaly členky MO ČSŽ bazar
dětského oblečení a sportovních
potřeb. I když zájem o oblečení díky vietnamskému levnému
zboží a second-handům značně
poklesl, sportovní potřeby jsou
stále v kurzu.
21. 4. se konal výprodej vestavěných skříní na II. Domově.
Výprodej organizovala Integrovaná střední škola a trval až do
24. dubna.
Ve Zručském dvoře proběhlo
28. a 29. 4. očkování psů proti
vzteklině. Za cenu 50 Kč/za injekci ho prováděl MVDr. Petr
Záruba.
Ve středu 23. 4. pořádal Odbor kultury pro děti místních
mateřských škol, první stupeň
ZŠ a Zvláštní školu divadelní
představení Český Honza. Toto
představení se uskutečnilo v sále
kina Svět. Zájem projevily i školy z Vlastějovic a Kácova a byly
tudíž přizvány i děti odtamtud.
24. dubna se sešli zastupitelé
města. Jedním z hlavních bodů
jednání byla další existence kina
Svět. Po dohodě zástupců města
s provozovatelem hotelu bylo dohodnuto, že k 30. 6.1997 ukončí
Město provoz kina. Promítání
převezme ﬁrma HORES, která
bude sál využívat víceúčelově.
O možnosti nadále prodloužit
nájem Městu již ani neuvažuje.
Proto Rada města ustavila komisi, která provedla k 30. 6.inventuru městského majetku.Promítací
a další zařízení bude prozatím
bezplatně zapůjčeno ﬁrmě HORES.
Odborový svaz pracovníků
Městského úřadu Zruč nad Sázavou připravil pro své členy a jejich rodinné příslušníky zájezd
na výstavu FLORA OLOMOUC,
a to 26. dubna.
Odbor kultury uspořádal 27. 4.
zájezd do Paláce kultury v Praze na nejúspěšnější muzikál této
doby - Dracula.
V objektu OBILA (Nádražní

MŠ NA POHOŘÍ

Minulý měsíc v naší mateřské škole

ul.) byl otevřen obchod STABILA nabízející stavebniny, krmné
směsi a agrochemikálie.

Blahopřání

29. dubna se v hudebně I. ZŠ Na
Pohoří uskutečnila soutěž „Dětský zpěváček“. Porota ve složení:
Petr Hromadník, PaedDr.Alena
Podaná, Jiřina Janatová a Fr.
Hromadník hodnotila výkony zástupců tříd. Z 1. ročníků zvítězila
Lucie Kuncová, z 2. ročníků Eva
Pacalová, z 3. ročníků Barbora Zárubová, ze 4. ročníků Jana
Přenosilová, z 5. ročníků Alžběta
Švarcová a Tomáš Pištěk. Z vyšších ročníků se pak předvedla už
jen tria a soubor.
Důchodci za životní jistoty organizace byla založena v březnu 1994 původně jako Hnutí
důchodců za životní jistoty a o 2
měsíce později byla přetransformována na organizaci politickou
– Důchodci za životní jistoty
(DŽJ). K původně asi 25 zakládajícím členům se rychle přidávali
další, až se DŽJ rozrostla v nejpočetnější politickou organizaci v našem městě (více než sto
členů)! Na ustavující schůzi byl
předsedou zvolen Milan Světlík a tuto funkci pak vykonával
několik let, tedy i v roce 1997.
Již název napovídá, že organizace soustřeďuje zejména občany
důchodového věku, zdravotně
postižené a sociálně slabé. Hned
v roce 1994 se strana zapojila do
komunálních voleb a ve Zruči
nad Sázavou získala 2 mandáty.
Její zástupci si dali jako hlavní
úkol usilovat o spravedlivé a objektivní řešení problémů.
Česká strana sociálně demokratická – je další stranou, která
se v našem městě po komunálních volbách zapojila do dění
v našem městě. Za rok 1997 se
mi podařilo zachytit to, že se po
různých místech regionu konala
setkání s poslanci a senátory. Tito
zavítali několikrát i do Zruče nad
Sázavou. Například 10. listopadu
1997 se v zasedací místnosti na
zámku konala schůzka občanů
a členů místní organizace ČSSD
se Stanislavem Grossem, předsedou Poslaneckého klubu ČSSD
v Poslanecké sněmovně ČR a senátorem Parlamentu ČR PhDr.
Karlem Flossem.
Občanská demokratická strana – v prvním pololetí roku 1997
se konal sněm místního sdružení
ODS, na kterém byla tajnou volbou zvolena nová rada: předseda
Miroslav Maras, místopředseda
ing. Oldřich Doležal, pokladník
ing. Stanislav Studnička, členové
rady: Rudolf Veselý a Mgr. Jindřich Krbeček. Místní sdružení
mělo v té době 13 členů, v červnu
však jeden zemřel. Rada se scházela 1x měsíčně.
V průběhu roku se začaly vyhrocovat problémy uvnitř samotné ODS. Na kongresu ODS ing.
Doležal zkritizoval jak situaci ve
státě, tak uvnitř ODS. Tento jeho
příspěvek byl jako usnesení Místního sněmu zaslán i písemnou
formou na vyšší orgány strany.
Ve vývěskách s tímto usnesením
byli seznámeni i místní občané.
Pro neschopnost řešit ﬁnanční
a hospodářskou situaci ve státě,
po různých skandálech některých
vrcholných politiků z řad ODS
a kvůli váznoucí komunikaci
vyšších orgánů strany s místními organizacemi, začala aktivita
místní organizace značně ochabovat.
Jiřina Janatová

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

V pátek 23.3. jsme navštívili místní oddělení České policie. Mohli jsme
si prohlédnout všechny místnosti, vyzkoušet si celu pro zadržené delikventy i policejní výstroj. Příslušníci nám předvedli práci s vysílačkou,
detekční přístroj, policejní auto i motorku.

V pondělí 2.4. jsme byli na exkurzi na služebně Městské policie. I zde
jsme viděli jejich výstroj, služební zbraně, pomůcku pro odchyt psů, kamerový systém i dopravní prostředky – auto a kola. Zajímavé bylo i srovnání pracoviště Policie ČR a Městské policie v našem městě. Každé z dětí si odnášelo nejen spoustu zážitků, ale i dáreček v podobě obrázkových
publikací.

Blahopřejeme všem našim
spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu oslavují narozeniny,
zvláště pak: Anně Novákové,
Jaroslavu Pěknému z Nesměřic, Marii Charvátové ze Želivce, Boženě Rozehnalové,
Václavu Keltnerovi, Růženě
Lohynské, Miluši Habartové, Marii Valíkové, Bohumíru Harnovi, Jiřině Mahdalové, Jiřímu Krňákovi, Marii
Juškové, Jarmile Březinové,
Jiřině Krýzové, Růženě Taclové, Aleně Kaucké z Nesměřic, Jaroslavě Hatákové
ze Želivce, Jiřímu Říhovi,
Miroslavu Hyhlíkovi, Věře
Marhanové, Františku Touškovi z Domahoře, Janu Hamplovi, Ludmile Kořínkové,
Jaroslavu Drudíkovi, Zdeňce
Zimolkové, Vlastislavu Jelínkovi, Hedvice Střechové,
Bedřišce Viktorové, Boženě
Kvapilové, Jiřímu Vašíčkovi, Pavlu Kumovi, Jaroslavu
Moravcovi z Dubin, Jaroslavě Havlenové, Marii Horáčkové, Blance Mořické, Josefu Semerádovi, Vlastimile
Dotlačilové, Anně Bruzlové, Františkovi Matějkovi,
Bohumile Dostálové, Aloisi
Sedláčkovi a Rudolfu Martinákovi.
Jmenovaným i všem ostatním oslavencům přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí
a pohody do dalších let.

Poděkování
Děkujeme MO rybářského
svazu, sousedům, přátelům
a všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s manželem
panem Jar. Blažíčkem. Děkujeme za účast, slova útěchy
i květinové dary. Manželka
a synové s rodinami

Významnými dny v naší školce byly 3. a 4. duben. V tyto dny probíhal
zápis a rodiče si mohli se svými dětmi prohlédnout naše zařízení, přijít si
pohrát, zazpívat nebo s námi i posvačit. Na úterý jsme připravili i pohádku „Mášenka a medvěd“, kterou sehrály učitelky mateřské školy a zpestřily ji známými písničkami. Dětem se pohádka opravdu líbila a koláče,
o které se s nimi Máša rozdělila, jim velmi chutnaly. K zápisu v tyto dny
přišlo 27 dětí, a my se na ně v září moc těšíme.

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti, ČSCH, sousedům a rodině za blahopřání a dárky
k mým narozeninám. Miroslav Hyhlík

Vítání občánků
V sobotu 31.03.2007 se
v zasedací místnosti zámku uskutečnil slavnostní akt
přivítání našich nejmenších
občánků mezi občany města
Zruč nad Sázavou.
Místostarosta města pan
Jan Jelínek popřál všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví
a štěstí v celém jejich životě.

Hned po Velikonocích děti potěšilo Divadélko Zvoneček další pohádkou „Sůl nad zlato“. I tato pohádka děti zaujala, a už nyní se těšíme na
„Letní pohádku“ v červnu.
V pondělí 16.4. nás čekalo velké fotografování. Děti se oblékly do gala,
paní učitelky jim načesaly vlásky a mohlo se začít. I když nafotit během
dopoledne přes 80 dětí není žádná legrace, všechno jsme s úspěchem
zvládli a dětem to moc slušelo.
Zdeňka Valíková

Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči,
prarodiči a přáteli Dominik
Fišer, Jan Finstrle, Robin
Matoušek, Tomáš Vojíř, Jiří
Filip, Eliška Havlíčková,
Natálie Fučíková, Vojtěch
Maxa, Matěj Karban.
I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství.
Sbor pro občanské záležitosti
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KULTURA, SPOLEČNOST, ŠKOLSTVÍ
ZUŠ

I. ZŠ

Duben a květen v ZUŠ

Anglie – na vlastní oči

Noc s Andersenem

Jaro už se nám rozjelo naplno, všechno spěje k létu mílovými kroky.
Vlastně letos nezbyl žádný čas na jarní únavu ani přírodě, ani nám.
První jarní koncert mají žáci v ZUŠ zdárně za sebou - stejně jako Piškotéky, aneb Plesy dětí trochu jinak ve Zruči, Dolních Kralovicích i v Trhovém Štěpánově a mnozí z nich vědí, že
je v blízké době čeká řada dalších vystoupení. Dubnový žákovský koncert připravila Veronika Bělinová na 24. dubna 2007.
Koncert začíná jako obvykle v 18hodin v tanečním sálku ZUŠ.
Ve stejný čas na stejném místě bude 2. května zahájen závěrečný koncert letošních absolventů všech oddělení hudebního oboru – vrchol naší
koncertní sezóny. Aby mohli všichni absolventi představit publiku to
nejlepší ze svého repertoáru, bude tento koncert rozdělen na dvě části krátkou přestávkou na malé občerstvení účinkujících i posluchačů.
V květnu také proběhne velký koncert žáků ZUŠ pro všechny třídy ZŠ ve sportovní hale. Komornější podobu tradičních „výchovných“
koncertů zachovají Petra Zíková s Jitkou Schůrkovou při vystoupení
pro děti ze třetích tříd, aby mohly společně se svými žáky představit
komorní hudbu zejména pro housle, violoncello a čtyřruční klavír.
14.-18. května čekají pak všechny žáky hudebního oboru postupové zkoušky do dalšího ročníku. Proběhnou také
další vystoupení a nábory pro nová odloučená pracoviště.
Účinkovat budou žáci některých nástrojových oddělení; své představení předvedou žáci literárně dramatického oboru pod vedením
Bohuslava Žáčka a dívky z tanečního oddělení Dagmar Živnové.
Nabitý program má před sebou i kapela H. i V. vedená Daliborem Kaplanem. 10. května čeká Havrany i Vrány vystoupení pro
ZŠ v Kácově. Hned 12. května si zaletí na poděbradskou kolonádu, kde představí nejen lázeňským hostům svůj repertoár na přehlídce tanečních orchestrů u příležitosti Festivalu základních uměleckých škol Středočeského kraje. A do třetice ještě 26. května

Zasadili jsme pohádkový strom
Poslední březnový pátek jsme
se zúčastnili celostátní akce , která
se jmenovala Noc s Andersenem.
Program začal kolem čtvrté
hodiny odpoledne zasazením pohádkového stromu. Poté jsme se
rozdělili do třech skupin . Jedna
skupinka vyráběla loutky, další si
vytvořila čarodějnici z keramické
hlíny a někteří si textilními barvami obarvili tričko dle své fantazie.
To se nám to pracovalo, když jsme
při tvoření poslouchali pohádky.
Po večeři jsme chatovali s dětmi z celé republiky, které též
tuto noc trávily ve škole/ na

chatu bylo připojeno 591 škol/.
Večer nás čekalo opravdové
dobrodružství, neboť jsme bloudili temnými chodbami školy a plnili různé úkoly týkající se pohádek.
Těch zážitků bylo za celý večer
hodně a my dlouho nemohli usnout.
Ráno jsme se výborně nasnídali. Paní kuchařky ze školní
jídelny nám upekly dobrý koláč
– děkujeme. Nakonec každý dostal pamětní list. Zazvonil zvonec a pohádkové noci byl konec.
Už se těšíme na příští rok.
Žáci 4. tříd

Nejlepší čtenáři
Dechové kvarteto při zahájení Piškotéky aneb plesu dětí ve zručské sportovní hale 4.4.2007
uslyšíme H.i V. a jejich hosty „doma“ na pódiu pod zručským zámkem.
Také klavíristky Tereza Grafnetterová a Lenka Jelínková ze třídy
Petry Zíkové mají před sebou v půli května náročnou akci. Ve dnech
10. – 13. května budou reprezentovat naši ZUŠ na klavírní soutěži
Dvořákův Lipník v kategorii klavírní dua. Protože se termín soutěže kryje s dobou konání Festivalu základních uměleckých škol středočeského kraje, zastoupí je v účinkování na této přehlídce, které se
měly zúčastnit díky svým úspěchům v minulém školním roce, jejich
kolegové z žesťového kvarteta. Komorní žesťové kvarteto známé
také jako fanfárový soubor Jana Kováře se 12. dubna 2007 zúčastnilo ústředního celostátního kola soutěže základních uměleckých škol,
odkud si přivezlo nečekaně skvělou trofej za třetí místo. Kromě jejich hry zazní v divadle v Poděbradech 12. května 2007 také kytarové skladby v podání zručského tria, které tvoří Kristýna Viktorová,
Zuzana Lejnarová a Markéta Sochůrková ze třídy Jiřího Fremla a sólové vystoupení Markéty Vavřinové, žákyně Matěje Fremla. Přehlídky se zúčastní ukázkou svých prací také žáci výtvarného oboru ZUŠ.
Výtvarný obor připravuje na měsíc červen závěrečnou výstavu, která bude probíhat v prostoru MC Setkání ve Zručském dvoře.
A na závěr ještě pozvánka na druhý ročník Mezinárodní kytarové
soutěže Zruč nad Sázavou 2007, která se opět po dvou letech koná v našem městě od 7. do 10. června.
Soutěžní vystoupení v Zrcadlovém sále zámku jsou přístupná veřejnosti – letos se přihlásilo
65 soutěžících z ČR, SR, SRN
a Polska a večerní programy
pozvaných hostů slibují opravdu nevšední zážitky – budou se
odehrávat v kostele Povýšení sv.
Kříže a můžeme se těšit například
na Lenku Filipovou, Elišku Balabánovou, Tomáše Hoňka, Matěje
Fremla, slovenské duo La Barré
a na Pražské kytarové kvarteto.

Ihar Dzedusenko z Běloruska - absolutní vítěz 1.ročníku MKS Zruč
n.S 2005 - získal jako hlavní cenu
mistrovskou kytaru Petra Matouška v hodnotě 3000eur a předseda
poroty Stanislav Juřica jej jako
laureáta vyzval k účasti na MKS
Mikulov 2006

Přijďte si poslechnout nejen
lákavé večerní koncerty do kostela, ale také povzbudit soutěžící. Váš potlesk bude pro mnohé,
kteří nedosáhnou na diplomy,
stejně důležitým oceněním jako
některá z krásných kytar připravených jen pro ty nejlepší.
Lenka Říhová

IX. C v Asmu
V úterý 20.3. se třída IX.C
odebrala místo výuky na exkurzi do ﬁrmy ASMO. Přivítala nás
specialistka péče o zaměstnance
z personálního oddělení a zároveň překladatelka z japonštiny
do angličtiny a opačně, paní Koubová. V recepci jsme si povinně
přes boty přetáhli návleky. Paní
Koubová nás odvedla do místnosti pro hosty, kde jsme se posadili
. Vyslechli jsme krátkou úvodní
řeč o ﬁrmě ASMO Czech a zároveň jsme shlédli prezentaci. Dozvěděli jsme se to nejdůležitější.
Potom se nám představil japonský
generální ředitel s pro nás nevyslovitelným jménem. Ten nám za
pomoci naší překladatelky řekl
několik stručných slov a popřál
nám hezkou prohlídku. Bylo nám
nabídnuto občerstvení v podobě
džusu a bonbónů. Rozdělili jsme
se do dvou skupin holek a kluků
a šli jsme porovnat informace,
které jsme se dozvěděli, se skutečností. Skupina kluků se detailněji zajímala o výrobky a proces
výroby, na naše dotazy odpovídal
i vedoucí výrobního oddělení, pan

Maršíček, který nám představoval
jednotlivé výrobní postupy a také
princip jejich fungování. Viděli
jsme elektrické stroje k ventilátorům v automobilu až po strojky k pohonu stěračů a zasouvání
a vysouvání oken. Když jsme se
dost vynadívali na práci operátorů, tedy dělníků, kteří skládali
z těch nejmenších částí ﬁnální výrobky, přešli jsme do skladu a ke
kancelářím logistiky, kde nám
byla vysvětlena organizace tohoto
pracoviště. Shlédli jsme obří ještěrku, s několika menšími a pokračovali jsme k laboratoři. Chvíli jsme postáli u moderní techniky
určené ke zkoumání závad. Vrátili jsme se zpátky do místnosti
s promítacím přístrojem a tady se
s námi rozloučili. Ještě nám rozdali suvenýry - propisovací tužky s nápisem ASMO. Také nám
slíbili zaslat šňůrky k mobilním
telefonům. Poté jsme se v dobré
náladě, s novou pracovní perspektivou, a někteří ještě s návleky na
nohou, rozešli směrem k domovu.

Sousloví - školní zájezd může
vyvolat hromadu asociací. V duchu vidíme , kterak děti a učitelé
, s jazykem na vestě, pobíhají od
jedné zříceniny ke druhé, kterak
průvodkyně ťukají na sklíčko náramkových hodinek a pobízejí ke
spěchu, aby se toho co nejvíce
stihlo, aby se toho co nejvíce vidělo, aby to co se právě vidí a stíhá
tak nějak korespondovalo s výukou. Poznávací zájezd do Anglie
v tomto punktu až tak moc nevybočoval. Přesto byl jiný. Nocovalo
se totiž v anglických rodinách.
Děti musely v cizím prostředí
prokázat aktivní znalost anglického jazyka. Zručáky a Liberečáky
/zájezd do Anglie pořádala naše
základka dohromady s jednou libereckou školou/ tentokrát nikdo
nevedl za ručičku, ale strčili jsme
je nemilosrdně z hráze do rybníka.
Poznali jsme zblízka anglický
svět. Je to samá kuriozita. Na
mincích někde nebývá vyražena
hodnota. Cizinec se při placení
ztrapňuje.Neznají tady pojem vodovodní baterie, neboť jejich umyvadla dva kohoutky maj. V jednom voda vařící, v druhém voda
studená. Cizinec se často opaří.
Hospody zavřou v deset a vrchní
to oznamuje cinkáním zvonku,
jakoby měl přijít Ježíšek. Dobře
jim tak, cizinec neudělá útratu.
Angličané nejezdí vpravo a nestřílejí lišky. Vypadá to jako chtít
se odlišovat za každou cenu. Ale to
prr! Angličan je hnedle nachystán
Vás utlouci argumenty, že odlišní
jste Vy. Při honu na oranžového
pejska účinkuje smečka slintajících bloodhoundů, Pro našince
drasťárna. Pro Angličana „fair –
play“.Zvíře má prý větší šanci než
, když lovec pálí s ﬂinty ostošest.
A Jízda vlevo? Také logika. Jezdec na koni, když je pravák a těch
je i v Anglii většina, nasedá vždy
z levé strany od kraje cesty a nemůže být tak převálcován protiřítícím se volským potahem. „Jiný
kraj , jiný mrav“. Anglické tradice
však rostou z frustrací. Rostou ze
smutnění po říši, nad kterou slunce nezapadalo a z naštvanosti, že
už dávno zapadlo. Angličan je
proto zahleděný do sebe a co se
děje v sousedství na evropském
kontinentě, ho až tolik netankuje.
Ostrovní království má nicméně svoje půvaby.Hlavně jeho
k jihu otočené pobřeží.Je to kraj
malých cihlových domků s bílými
dveřmi a okenicemi, rozlehlých
šťavnatých pastvin a vysokánských křídových útesů. Prohlédli
jsme si tady dvě města - mořské
lázně Brighton a Hastings - býva-

lé pašerácké hnízdo. Místní podloudníci schovávali koňak v jeskyních na mořském břehu. Dnes je
tam muzeum. Trošičku připomíná
kutnohorský důl „Osel“. V Hastings roku 1066 porazil francouzský vévoda Vilém Dobyvatel
napůl neandrtálské Anglosasy.
Naučil je francouzštině, tancování a prý i móresnímu chování. Od
těch dob patří Anglie k Evropě.
Brighton se zdá být modernější
a výstavnější než Hastings. I když
pravda, trochu jim tu krásu kazí
královský palác v centru města.
Chtěli, aby byl podle pohádek
z Tisíce a jedné noci. Nezadařilo
se, neboť nevypadá jako obydlí
pro Šeherezádu, ale jako megalomanský úlet nějakého sjetého
miliardáře. My však na první
dojem nedáme. A tak pojďme za
rejnoky, za žraloky a za mořskými koníky. Vnitrozemští suchozemci nemají až tak moc příležitostí k setkání s mořskou havětí.
Proto jeďte do Brightonu. Je tu
totiž oceánograﬁcké muzeum.
Hlavním trhákem celé výpravy
byla návštěva hlavního města .
Londýn je obrovský . Pamětihodnosti však , alespoň ve srovnání
Paříží , působí poněkud titěrně.
Město nemělo svého Hausmanna.
Zkrátka ve správnou dobu se nenašel nikdo, kdo by na správném
místě energickými tahy tužky
načmáral široké bulváry. Londýňané až moc šetřili místem.
No, nakonec jsme vše podstatné
viděli - Westminsterké opatství,
parlament, Downing street 10,
Buckinghamský palác. Trošičku
legrace jsme užili na parníku,
co s námi křižoval kalnou Temži.
Neméně zábavná byla i jízda na
ruském kole „London –Eye“. .
Na zpáteční cestě bývá dlouhá
chvíle.Účastníci zájezdu měli různé recepty jak nudu zabít. Kupodivu se nezpívalo o Ernestu Gideonu Laudonovi a jeho čisťounké
pokrývce hlavy ,ale vypravovaly
se stokrát omleté anekdoty ze
zábavných pořadů TV – NOVA.
Ach jo! Když chceš být „In“ mezi
svými , musíš se chlámat vtipům z televize. Z ústní lidovou
slovesností to jde nějak z kopce.
Jak to celé povídání se ctí zakončit? Optimisticky. Konec dobrý, všechno dobré. Doufejme, že
si děti z výletu odnesly co nejvíce.
Doufejme , že se jim ještě dlouho
v noci bude zdát o Buckinghamském paláci, bílých útesech , anebo třeba že se postel houpá jak
trajekt na lamanšských vlnách.
Vladimír Radil

Martin Netolický

I. ZŠ v Londýně
Divadelní soubor Homotronní neškvor se omlouvá divákům, kteří
dorazili 24. března na představení, které bylo v Country klubu ve
Zručském dvoře a zjistili, že představení je již v plném proudu.
Původně avizovaný čas 20:00 byl z důvodu televizního fotbalového
utkání (Česko-Německo) změněn na 19:00.
Na plakátech, které byly vyvěšeny po městě nejméně 14 dní před
akcí, byl již čas uveden správně. Všem těm, kteří dorazili po začátku,
se omlouváme. Toto představení bude na stejném místě uvedeno ještě
jednou nejpozději do konce prázdnin.
Sledujte plakáty a Zručské noviny.
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SPORT

TURISTIKA

HÁZENÁ

TJ Jiskra Zruč n.S. – Slavia Hradec Králové 20:20 (11:7)
V prvním poločase nic nenasvědčovalo tomu, že zápas skončí „plichtou“. Výborný nástup Jiskry a vedení 8:1, 9:3 a 11:4 dalo předpokládat
hladký průběh utkání. A to naši muži ještě neproměnili velké množství
vyložených střeleckých příležitostí. Přibližně do poloviny druhé části hry
začala Slavia stahovat náskok Jiskry a v 55. minutě šla dokonce do vedení. V nervózním závěru Jiskra nakonec vybojovala bod, který je však
vzhledem k průběhu zápasu ztrátou. Branky: Böhm 8, Thieme 6, Quirsfeld 3, Kuchyňka 2 a Hejl 1. Rozhodčí: pan Špaček a paní Vondráčková.
Počet diváků: 73.
Jiskra Havlíčkův Brod - TJ Jiskra Zruč n.S. 27:25 (15:12)
Po vyrovnaném prvním poločase, kdy byla mírně aktivnější Jiskra.
Až v závěru úvodní části hry „Brodští“ našim mužům mírně brankově
odskočili. Minimální náskok si domácí udržovali i po přestávce, přesto
v 56. minutě byl na ukazateli stav 25:25. V dramatickém závěru sice
hosté ztratili oba body, ale předvedli výkon na hranici svých možností.
Branky: Hrčka 6, Morysek a Vrzáček po 5, Böhm, Plaščák a Thieme po
2, Hejl, Kuchyňka a P. Kaplan po 1. Rozhodčí: pánové Svítek a Mára.
Počet diváků: 73.
TJ Jiskra Zruč n.S. – Jiskra Mimoň 24:21 (12:8)
V dalším pokračování druhé části ligy hostila Jiskra svoji jmenovkyni
ze severu Čech. Hosté přijeli s minimálním počtem hráčů a až v průběhu
zápasu jim dorazil osmý borec, takže měli pouze jednoho střídajícího.
Po úvodním zaváhání, kdy naši muži prohrávali 0:2, převzali iniciativu
a bez větších problémů dovedli zápas do vítězného konce. Pro náš mladý
kolektiv je to určitě cenné vítězství. Branky: Böhm 9, Olt 7, Vrzáček 5,
Plaščák 2 a Drudík 1. Rozhodčí: pánové Kupsa a Hladký. Počet diváků:
69.

MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci zahájili začátkem měsíce dubna svoji mistrovskou soutěž,
která se hraje turnajovým způsobem. Pořadatelem úvodního turnaje byla
pražská Dukla a Sportovní hala na Ruzyni.
Jiskra postupně porazila Spartu Kutnou Horu 14:4, EMĚ Mělník 22:5,
Sokol Úvaly 23:4 a podlehli pouze pražské Dukle 11:15.
Sestava a branky: Richard Jarůněk, Jiří Dolejší 19, Matěj Vrzáček 12,
Matouš Švec a Ondřej Doubrava po 11, Lukáš Lefner 10, Michal Čula 4
a David Vinc 3.

MINIŽÁCI
Miniházenkáři Jiskry se zúčastnili jarního turnaje v Kutné Hoře, který
pořádala místní Sparta. Zápasy se hrály ve sportovní hale BIOS, která
nemá regulérní rozměry. Hrací systém turnaje byl každý s každým 2x12,5
min.
Konečná tabulka turnaje:
1. HBC Jičín
2. TJ Jiskra Zruč n.S.
3. HBC Strakonice
4. Sparta Kutná Hora B
5. Sparta Kutná hora A

4-4-0-0
4-3-0-1
4-3-0-2
4-1-0-3
4-0-0-4

65:20
54:23
40:28
16:45
11:70

ZRUČSKÝ SMÍŠÁK

Turistický oddíl TJ Jiskra pořádá 5. května 2007 Májový pochod Zruč
nad Sázavou - Český Šternberk. Start pochodu bude mezi 7.00 a 8.00
hod. na náměstí Míru ve Zruči n. S.

HÁZENÁ
... pokračování
Konečná tabulka:
1. TJ Jiskra Zruč n. S.
2. Loko Louny
3. Sokol Vršovice A
4. Maloměřice
5. Sparta Kutná Hora
6. Sokol Vršovice - dívky
7. Sokol Vršovice B
8. TJ Kovoﬁniš Ledeč n. S.

7-7-0-0
7-6-0-1
7-5-0-2
7-4-0-3
7-3-0-4
7-2-0-5
7-1-0-6
7-0-0-7

58:25
38:23
68:22
45:39
23:43
25:41
15:57
15:37
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Jiskra v průběhu turnaje postupně porazila Ledeč 10:1, Louny 8:5,
Maloměřice 9:7, Vršovice - dívky 10:2, Vršovice A 6:5, Vršovice B 7:3
a Kutnou Horu 8:2. Zejména utkání s celky Loun, Maloměřic a Vršovic
A byly dobrou přípravou našich chlapců na červnové Mistrovství České
republiky v Liberci.
V průběhu turnaje podával velmi dobré výkony v brance Jiskry Martin
Toman, kterému se výtečně dařilo proti celku Vršovice A a již tradičně
Jirka Dolejší, který se stal nejlepším střelcem turnaje (39 branek). Více se
očekávalo od spojek Michala Hodka a Mikuláše Černého.
Vladimír Červinka obdržel cenu pro nejlepšího hráče družstva (z každého týmu byl vyhodnocen jeden hráč).
Sestava Jiskry (v závorce branky): Martin Toman, Jiří Dolejší (39), Mikuláš Černý (8), Michal Hodek (5), Vladimír Červinka (4), Matěj Havlíček (1), Marek Fiala (1), Vlastislav Ryšavý, Jaroslav Studnička, Martin
Peroutka, Patrik Čula, Tomáš Martinák a Aleš Dolejší.
Rozhodčím turnaje byli Pavel Vrzáček a Jiří Dolejší starší.

OSTATNÍ
Naši rozhodčí, Jiří Dolejší junior a senior, se zúčastnili jednoho z největších mládežnických turnajů v Evropě Prague Handball Cup 2007. Již
16. ročník se hrál ve dvaceti pražských halách a z těchto důvodů byly
přerušeny veškeré celostátní soutěže v tomto odvětví sportu.
Součástí této velké akce byl mezinárodní turnaj mužů České televize
(Česko, Srbsko, Rusko a Švýcarsko) a vyhlášení nejlepšího házenkáře
roku 2006, kterým se stal brankář Martin Galia z německého Göppingenu.
Fantastický zážitek ze Sazka Areny doplnil výborný výkon našich mužů
s Ruskem a bohatý kulturní program.
Jiří Dolejší starší

FOTBAL
Již po uzávěrce se k nám dostal rozpis zápasů zručského fotbalu. Z časových důvodů jej již nebylo možno zapracovat do tohoto vydání, takže
pro zájemce budou zápasy vloženy do kalendáře akcí na webových stránkách města.
Nabízíme tak alespoň fotograﬁe, které již něco pamatují. Omluvte, prosím, jejich sníženou kvalitu.
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Z výsledků:
Jiskra – HBC Jičín 6:10 (4:4)
V úvodním zápase turnaje narazila Jiskra na velmi kvalitního soupeře.
V dramatickém utkání zvítězili Jičínští, když se rozhodovalo až ve druhém poločase. Ve vyrovnaném zápase se naši chlapci dopustili většího
množství chyb, což se nakonec odrazilo v konečném výsledku. Bylo to
ale jednoznačně nejhezčí utkání celého turnaje. Branky: Dolejší a Černý
po 3.
Jiskra – Sparta Kutná Hora A 25:3 (13:1)
Jednoznačné vítězství Jiskry. Branky: Dolejší 15, Fiala 6, Červinka 3
a Černý 1.
Jiskra – Sparta Kutná Hora B

VOLEJBAL

Májový pochod

MUŽI
TJ Jiskra Zruč n.S. – Sokol Bělá pod Bezdězem 22:30 (12:15)
V úvodním kole jarní části druhé ligy hostila Jiskra středočeského rivala
a jednoho z aspirantů na postup do I. ligy celek Sokola Bělá. Po poměrně
vyrovnané první části hry prokázal Sokol kvalitnější a vyrovnanější kádr
a ve druhém poločase získal rozhodující náskok. Hosté se opírali především o střelecky disponované hráče Švece, Vaňka, Aleše a Petra Stacha,
na druhé straně stál příliš osamocený Jirka Böhm. Přesto naši hráči nepodali špatný výkon. Branky: Böhm 10, Vrzáček 3, Příhoda a Quirsfeld po
2, Hejl, Hrčka, Kuchyňka, P. Kaplan a Plaščák po 1. Rozhodčí: pánové
Bauer a Vobecký. Počet diváků: 58.

12

Dne 14. dubna proběhl v naší sportovní hale V. ročník turnaje Zručský
smíšák. Volejbalového klání smíšených družstev (dvě ženy a čtyři muži)
pod vysokou sítí se zúčastnilo 18 družstev. Domácí Jiskra postavila tři
týmy, ze kterých se dvěma podařilo postoupit do poslední osmičky.
Družstva byla nalosována do čtyř skupin, kde sehrála 32 zápasů o postup. Ve dvou skupinách po čtyřech se hrálo na dva hrané sety do 25. Ve
skupinách po pěti volejbalové boje probíhaly do 20 bodů. Do závěrečné
osmičky postoupila 3 družstva z Prahy ( Kafíčko, Děti a Dobeška ), 2
domácí týmy ( Po kalíšku a Nic si z toho nedělej ), Jupí štoky, Whiscola
z Chrudimi a Blbej den z Kolína.
Do semiﬁnále se probojovala
družstva: Kafíčko, Blbej den, Po
kalíšku a Dobeška. V prvním semiﬁnále se utkali Kafíčko a Blbej
den. První set po boji vyhrálo Kafíčko 23:21 a ve druhém si s přehledem dovybojovalo ﬁnále 20:14.
Ve druhém semiﬁnále domácí Po
kalíšku svedli bitvu o ﬁnále s Dobeškou. První set domácí vyhráli
20:16, druhý těsně prohráli 18:20
a ve třetím zkráceném setu se štěstí
přiklonilo na pražskou stranu v poměru 10:7. O 3. místo na jeden set
do 25 zvítězil kolínský Blbej den
nad Po kalíšku 25:19. Finále svedVítězné družstvo - Kafíčko
lo dva pražské týmy. Kafíčko zvítězilo 2:0 nad Dobeškou po setech
25:18 a 25:23.
Pořadí: 1. Kafíčko (Praha) / 2. Dobeška (Praha) / 3. Blbej den (Kolín) /
4. Po kalíšku (Zruč) / 5.-8. Děti (Praha), Nic si z toho nedělej (Zruč), Jupí
Štoky, Whiscola (Chrudim).

MUŽI

Muži i příští rok v KP I

Naši volejbaloví muži v posledním dvojzápase ve Slaném zahránili
první krajskou třídu pro příští sezonu. Z deseti družstev přímo sestupují
tři družstva. Po podzimu mělo zručské družstvo na kontě 13 proher a 5
výher. V druhé části soutěže se podařilo tento poměr prohodit a celkově
s 18 výhrami a 18 prohrami Zruč skončila na 7. místě. Poprvé v historii
se tak podařilo tuto krajskou soutěž udržet.
Tabulka:
1. VK Tuchlovice
2. SKP Nymburk
3. TJ Sokol Dobřichovice „B“
4. TJ Kaučuk Kralupy n. Vlt.
5. VSC Čelákovice
6. TJ Sokol Benešov
7. TJ Jiskra Zruč n. Sáz.
8. Sokol Slaný
9. TJ Sokol Všechlapy
10. SK Volejbal Kolín „A“
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„Béčko“ domácí Sparty nepřinutilo naše chlapce k maximálnímu výkonu. Branky: Dolejší 9, Černý 3, Fiala 2 a Červinka 1.
Jiskra – HBC Strakonice 8:7 (3:2)
Ve velmi vyrovnaném utkání vstřelil vítěznou branku Jirka Dolejší po
individuální akci v závěrečných vteřinách druhého poločasu. Branky:
Dolejší 7 a Černý 1.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Jirka Dolejší, který zatížil konto soupeře 34 brankami. Sestava našeho týmu: brankář Martin Toman, hráči
v poli - Jiří Dolejší, Mikuláš Černý, Marek Fiala, Vladimír Červinka, Matěj Havlíček, Vlastislav Ryšavý, Patrik Čula a Ladislav Birka.
----------------------------------------------------------------------------------V dalším přípravném turnaji, který pořádal Sokol Vršovice ve zručské
Sportovní hale, zvítězila Jiskra, přestože nepodala očekávaný výkon.
V silné konkurenci osmi týmů se hrálo systémem každý s každým o hracím čase 1x15 minut.
pokračování ...
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