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Podnikatelé, čtěte pozorně!
Jak jistě všichni víte, zručský
zámek je v rekonstrukci. Touto
dobou jsme se již vždy připravovali na turistickou sezonu.
Vzhledem k tomu, že letos bude
zřejmě přerušena probíhajícími
pracemi, rádi bychom se zaměřili na věci, na které jindy tolik
času nezbývá.
Jako první se zaměříme na
vytvoření katalogu podnikatelů
a služeb jimi poskytovaných.
Do infocentra totiž přicházejí
lidé dožadující se nejrůznějších
informací, z nichž mnohé se týkají právě služeb v našem městě
a nejbližším okolí.
Již několikrát jsme se prostřednictvím Zručských novin
na vás, podnikatelé a poskytovatelé služeb, obraceli s žádostí
o informace o vaší firmě, o vaší
práci. Bohužel těch, kteří se
s námi rozhodli komunikovat
bylo tolik, že bychom je spočítali na prstech jedné ruky.
Možná si řeknete, že jste uvedeni v telefonním seznamu a
tam si vás může každý vyhledat. Zaprvé, stalo se nám, že
telefonní číslo už neexistuje,
protože dotyčný zrušil pevnou
linku, za druhé nevyčteme tam
nic o tom, co vše nabízíte a za
třetí, my nesmíme zveřejňovat
nikoho, kdo nám k tomu nedá
souhlas a mohli bychom být
obviněni ze zvýhodňování někoho.
Chcete-li tedy patřit do našeho „pracovního katalogu služeb“ a věříte-li, že spolupráce
s námi bude pro vás přínosná,
dejte nám o sobě vědět, dodejte
seznam svých služeb, případně
reklamní letáčky, které vám budeme šířit.
Ještě dodáváme, že se na nás
mohou obracet i podnikatelé z
okolních vesnic.Takto již dlouhodobě dobře spolupracujeme
s p. Dvořákem z Vlastějovic,
nově jsme navázali spolupráci s p. Tůmou z Chabeřického
mlýna.
Doufáme, že vzájemná spolupráce bude prospěšná pro obě
strany. My se o to rozhodně budeme snažit ze všech sil.
Najdete nás v průjezdu zámku, Infocentrum – tel. 327 531
329 nebo Kultura 327 531 194,
e mail: infocentrum@mestozruc.cz nebo kultura@mestozruc.cz. Bližší informace o naší
práci také na stránkách www.
mesto-zruc.cz pod kapitolou
Infocentrum.
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Hotel a dění kolem
Hotel Baťov aneb společenský dům

Počátkem roku 1939 koupila zlínská firma Baťa
pozemky ve Zruči nad Sázavou s úmyslem podnikat
zde v obuvnictví. Nepostavila však jen továrnu, ale i
další vybavenosti a služby.
A tak v roce 1941 dochází, mimo jiného, i k výstavbě hotelu Baťov, který se měl stát střediskem kulturního, sportovního a společenského dění ve městě. Byla však válka, a tak si hotel hned v roce 1942
zabrali Němci. Protože však neuznávali baťovskou
architekturu, zasahovali firmě do plánů již v době
výstavby domů a nakonec i hotelu. Musely být upraveny střechy a u hotelu navíc zmenšena i okna. V
nově dokončeném hotelu pak rozvíjeli své potřeby a
aktivity. Zřídili zde, mimo jiné, útulek pro německé
dívky z Berlína.
Hotel Němci užívali vlastně až do květnových dnů
roku 1945, kdy pak místním odbojářům posloužil
jako shromaždiště německých zajatců. Podle kroniky však sem byli odvedeni jen němečtí důstojníci,
řadoví vojáci prý byli střeženi v tehdejším špýcharu
velkostatku (dnes Zručského dvora). Ale 16. května,
už po osvobození, byl v hotelu Baťov nakrátko zřízen lazaret pro zraněné a nemocné vojáky.
Válka se pomalu stávala minulostí, život se vracel
do normálních kolejí a začal se opět rozvíjet kulturní,
sportovní i společenský život tak, jak byla původní
myšlenka a k čemu měl sloužit hotel Baťov. Z odporu
ke všemu německému zmizela jako první „německá
střecha“, bohužel okna se již změnit nedala.
Přišlo znárodnění. Znárodněna byla nejen továrna,
ale i její veškeré další příslušenství. Týkalo se to i
hotelu Baťov. I když místní pojmenování „hotel“
se užívalo mezi místními i nadále, získal dům nový
oficiální název Společenský dům Sázavan. Kromě
recepce, dvou sálů, vinárny, kuchyně, restaurace,
různých salonků, francouzské jídelny, knihovny,
pokoje pro zaměstnance i hosty, atd., zde našly klubovny i zájmové kroužky, později i síň ševcovských
tradic. Že zde bývalo opravdu živo, není třeba mnohým místním občanům předkládat. Jistě si pamatují
na oblíbené odpolední čaje i mohutné májové oslavy,
na několik místních kapel, které zde vyhrávaly k tanci i poslechu. A slávu tohoto domu ještě umocnila
přítomnost pana Miloše Formana, který se rozhodl

natočit zde nezapomenutelný film „Lásky jedné plavovlásky“, v němž se dodnes poznávají někteří naši
spoluobčané nebo jejich příbuzní. Také nelze nezmínit dobře fungující obchody v přízemí a kino. I když
kino jako takové patřilo k podniku, jeho vlastní provoz zajišťovalo město.
Uvést se patří také jeden „kosmetický“ doplněk budovy, i když se mi nepodařilo nikde vyčíst, v kterém
roce byl realizován. Ano, byla to rudá hvězda, která
se objevila na čelní straně Společenského domu a
která tam zářila několik dalších let.
Protože jsem s kinem byla nějaký čas „spojena“,
vrátila bych se k jeho osudu. Jak už bylo zmíněno,
budova, v níž se kino Svět nacházelo, patřila k Sázavanu. Město, tedy jeho drobná provozovna, zajišťovala pouze chod kina. Po sametové revoluci v roce
1989 došlo k mnoha změnám v uspořádání radnice,
stejně tak se z národního podniku stala akciová společnost. Kino bylo převedeno pod odbor kultury. V
budově společenského domu se objevil nový provozovatel, a to firma HORES, prezentovaná panem
Procházkou. Mně, jako vedoucí odboru kultury a
panu Bělíkovi, vedoucímu kina, začaly postupně
vyvstávat problémy, protože firma HORES měla s
kinem zřejmě od začátku jiné úmysly. Město provoz
kina, i když se stoupajícími ztrátami, stále drželo.
Ovšem p. Procházka začal provádět v kině úpravy,
čímž byl omezován provoz i vzhled kina a klesaly
tržby. Na argumenty města firma HORES odpověděla výpovědí z nájmu. Zástupci města reagovali,
ale bohužel dosáhli jen slibu, že provozovatel hotelu
bude kino provozovat sám. Město tedy nabídlo zapůjčení stávajícího zařízení.
Jak byl slib splněn, pamatuje většina z vás.
Akciovce se přestávalo dařit a zřejmě bylo nutné
pokusit se získat prostředky za každou cenu. Jedním
ze způsobů byl odprodej majetku. A tak došlo i na
hotel Baťov, jak už tehdy p. Procházka dům opět prezentoval.
Nikdy nezapomenu na veřejné zasedání zastupitelstva města, kde se k údivu radních i všech přítomných do sebe pustili správkyně konkurzní podstaty
a. s. Sázavan a zástupce společnosti Hores. Hádali

Jiřina Janatová
--------------------------------

Změna termínu uzávěrek !!!
Upozorňujeme všechny přispěvovatele, že počínaje lednovým číslem byl posunut termín
uzávěrek na 20. den v měsíci a
noviny budou vycházet na začátku následujícího měsíce.
Příští uzávěrka je tedy 20. února a noviny byste měli nalézt ve
svých poštovních schránkách
do 10. března 2009.

Hotel s rovnou střechou

Uzávěrka příštího čísla : 20.02.2009 | Vydáno 03.02.2009 ve Zruči nad Sázavou

Hotel Baťov

Jedním z často diskutovaných témat občanů Zruče a okolí je hotel
Baťov. Otázky jsou zejména o tom, kdo ho vlastní a co s ním bude do
budoucna.
Připomeňme si stručně jeho vývoj, který je součástí historie firmy
Baťa ve Zruči. V roce 1939 začala tato firma vykupovat pozemky pro
stavbu výrobních hal, ale i současně pro stavbu hotelu. Tento rok byl
současně i začátkem stavby výrobních hal. Výstavba hotelu probíhala
od roku 1941 do roku 1945, přičemž část stavby byla postupně využívána, jak to bylo u firmy Baťa zvykem, před jejím dokončením.
O využití hotelu v období 2. světové války a v poválečných letech se
lze dočíst z bohatého archivního materiálu, který byl předán do státního
archivu.
Podle dekretu prezidenta republiky ze dne 24. října 1945 firma Baťa
překročila v obuvnickém průmyslu hranici 400 zaměstnanců, proto došlo k jejímu znárodnění zestátněním.
Hotel byl součástí národního podniku Sázavan (později akciové
společnosti Sázavan) do roku 1996, kdy došlo k jeho prodeji. Dne 26.
května 1998 byl vyhlášen konkurz na akciovou společnost Sázavan. V
souladu se zákonem o konkurzu a vyrovnání pohledávek byly zkoumány obchodní transakce 3 roky nazpět před prohlášením konkurzu.
Z dohledaných dokladů vyplynulo, že prodej hotelu byl pro Sázavan
značně nevýhodný, proto správkyně konkurzní podstaty v roce 1999
podala žalobu na neplatnost kupní smlouvy hotelu.
Po celé řadě soudních jednání byl dne 19. 6. 2006 na základě rozhodnutí soudu hotel předán zpět do vlastnictví Sázavanu a.s. v likvidaci. V
dalším období byly řešeny problémy výnosů a nákladů hotelu od roku
1996 a příprava hotelu k prodeji.
Ve veřejné dražbě hotelu 14. října 2008 bylo sice dosaženo vysoké
vydražené ceny, ale ve stanovené lhůtě vydražitel tuto cenu nezaplatil.
Další veřejná dražba hotelu bude 10. března 2009 v jeho prostorách.
Je přáním všech zainteresovaných, aby hotel koupil seriozní vlastník,
který by dokázal skloubit svůj podnikatelský záměr s potřebami občanů
Zruče, a hotel Baťov se stal význačným střediskem kultury pro široké
okolí.
Ing. František Nešpor – člen konkurzního týmu

Hotel s hvězdou
se o to, čí je hotel. Správkyně tvrdila, že peníze za hotel nebyly složeny
a tudíž hotel dál přísluší k Sázavanu a naopak pán zase křičel, že může
kdykoliv a každému dokladovat, že jeho společnost zaplatila a tudíž je
vlastníkem. Zástupci města mohli jen tiše přihlížet. Občané to tenkrát
radním vyčítali, prý měli zakročit a že měl být hotel města. Nikdo si
však neuvědomil, že doba se před několika lety změnila a dříve možné
bezúplatné převody z organizace na organizaci, už možné nejsou. A tudíž nezbývá než respektovat, tak jak to je. Možná se stala chyba daleko
dříve, když výše uvedená možnost byla, ale nyní pozdě „bycha“ honit.
V tisku se pak objevila zpráva, že se o hotel vede soudní spor. Jaký
byl jeho přesný výsledek, nevím a mohu jen odhadovat, asi stejně jako
většina zručských občanů.
Co vím jistě je, že několik let dům, po odchodu pana Procházky, provozuje pan Voslář, tedy společnost ARVETTI. Pokud jsem s ním měla
možnost hovořit, měl o koupi hotelu zájem, chtěl provádět úpravy ,
bohužel spor se vlekl a jen blázen by do takového objektu investoval.
Což objektu nepřidalo.
Nedávno byl objekt dražen. Jedním ze zájemců byl i stávající provozovatel, ale objekt nezískal..
A znovu zazněl hlas lidu, proč „do toho“ nešlo i město. Všichni si uvědomujeme, že v našem městě žije mnoho lidí téměř citově vázaných na
všech objektech bývalého Sázavanu, protože v nich prožili nejkrásnější
léta svého života. Ovšem život je boj a zvláště dnes se vše točí kolem peněz. Město vlastní tolik objektů, do kterých je třeba investovat, že hotel
by byl pouze jen další zátěží, což bychom záhy pocítili všichni..
Jelikož prý dražba nějak nedopadla, bude se opakovat. Nezbývá než
doufat v trvající zájem současného provozovatele nebo někoho dalšího z
místních. Přece jen ta vazba na místní poměry se u nich dá předpokládat
a riziko nějaké „zrady“ se o něco snižuje. Ale ať je to vlastně kdokoli,
ale ať je to ten pravý, kdo dokáže hotelu Baťov vrátit jeho ztracenou
slávu.
Jiřina Janatová
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INFORMACE Z ÚŘADU

Rada města na
58. zasedání, konaném
dne 12. 01. 2009 ...

• projednala žádost Krajského
úřadu Středočeského kraje o
vyjádření k udělení licence pro
linku 200044 Dolní Kralovice – Zruč nad Sázavou a
nemá k udělení licence žádné
připomínky. Krajský úřad bude
informovat KS.
• schvaluje výpůjčku Zrcadlového
sálu KSČM za účelem pořádání
členských schůzích ve dnech
24. 2. 2009, 19. 5. 2009 a 13. 10.
2009, vždy od 16:00 hodin za
podmínky, že v těchto prostorách
nebude probíhat rekonstrukce
zámku. Žadatele bude informovat KS.
• schvaluje odpisový plán MŠ
Malostranská k zakoupenému
hernímu prvku věž Filip v celkové částce 57.071,-Kč. Ředitelku
MŠ bude informovat KS.
• na základě poptávky na kompletní dodávku na instalaci 1
ks zvukového informačního
panelu včetně kotvení schvaluje nejvýhodnější nabídku pro
město, a to nabídku firmy Miroslav Mašek, DARUMA spol. s
r.o., Zelinářská 10, 301 64 Plzeň a
pověřuje starostu podpisem smlouvy s touto firmou
• na základě žádosti pana Jaroslava
Duchana schvaluje dle nájemní
smlouvy event. č. NP 007/01
zápočet nákladů na úpravu
střechy pronajaté části objektu
„CH“ ve Zručském dvoře (dle
předložené kalkulace nájemcem včetně jeho vlastní práce) s
nájemným za tento objekt
• schvaluje zálohové listy na
dodávku tepelné energie pro rok
2009 předložené dodavatelem
firmou TEDOM ENERGO s.r.o.,
Výčapy 195, 674 01 Třebíč a
pověřuje starostu podpisem zálohových listů
• schvaluje zásady na poskytování
městských grantů na úseku kultury a sportu pro rok 2009. Termín
podání žádostí do 13. 3. 2009.
• ukládá vyhlásit „Cenu města za
rok 2008“. Termín podání návrhů
do 31. 3. 2009.

• schvaluje uzavření darovacích
smluv s firmou Polysan s.r.o.,
Nesměřice 52 na poskytnutí
věcného daru v hodnotě 8.000,Kč a s firmou ATOS spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou, Husovo
náměstí čp. 139, 584 01 Ledeč nad
Sázavou na poskytnutí věcného
daru v hodnotě 14.990,-Kč. Oba
tyto dary budou použity do tomboly „Druhého reprezentačního
plesu města Zruč nad Sázavou“.
RMě pověřuje starostu města
podpisem smluv.

• schvaluje 9. úpravu rozpočtu
města na rok 2008 navýšením
příjmů a výdajů o 1.343,61 tis.
Kč a úpravou položek na straně
výdajů dle rozpisu

• ukládá splnit Ing. Novákovi a
p.Malému usnesení 19. ZMě č.
87/2008 (prodej části p.p.č. 2727
– p. Rejhon)

• schvaluje přijetí věcného daru
ve výši 57.091,- Kč a uzavření
darovací smlouvy o poskytnutí
daru s firmou Indal C&EE, s.r.o.,
Barandova 409, 143 00 Praha 4
Modřany, IČ: 271552995, DIČ:
CZ271552995 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

• ukládá splnit Ing. Růžičkovi usnesení 19. ZMě č. 88/2008 (názvy
nových ulic – Na Vekendech, Pod
Vysílačem)
• ukládá splnit pí Vlkové usnesení
19. ZMě č. 89/2008 (zásady pro
vydávání Zručských novin)
• ukládá splnit Ing. Novákovi 19.
ZMě č. 90/2008 (postoupení
mandátní smlouvy – Slabý x
Bendeková)
• ukládá splnit pí Vlkové usnesení
19. ZMě č. 92/2008 (příloha č. 2
obecně závazné vyhlášky o místním poplatku)
• ukládá splnit Bc. Jelínkové usnesení 19. ZMě č. 93/2008
(rozpočet „Mikroregionu“)
• ukládá splnit Bc. Jelínkové usnesení 19. ZMě č. 94/2008
(rozpočet města na rok 2009)
• schvaluje s firmou TEDOM
ENERGO s.r.o. dodatek č. 2
nájemní smlouvy ze dne 10. 8.
2003 o pronájmu pozemku p.p.č.
1872/21, dodatek č. 11 nájemní
smlouvy ze dne 20. 2. 1997 o nájmu tepelného hospodářství pronajímatele města nájemci WEKTO, s.r.o., dodatek č. 8 nájemní
smlouvy ze dne 21. 10. 2003 o
pronájmu a provozování centrálního zásobování teplem (CZT).
Dále RMě schvaluje uzavření smlouvy s touto firmou na hrazení
podílu nákladů na ostrahu pronajatých objektů v areálu Sázavanu
a pověřuje starostu podpisem
dodatků a této smlouvy.
------------------------------------

• souhlasí s návrhem smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi
městem a ČEZ Distribuce, a.s.,
která se týká umístění rozvodné
skříně na polyfunkčním objektu
čp. 1081 na nám. MUDr. Svobody. RMě pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

• schvaluje dodatek č. 1 smlouvy
o municipálním úvěru č. 20081224-MA s Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou

• doporučuje na jednání ZMě
veřejně ocenit paní Zdeňku
Kolouchovou za mimořádně
obětavou, kvalitní a zodpovědnou
službu v oboru pečovatelství

• schvaluje záměr města na
zavedení
shromažďování
bioodpadů a intenzifikaci sběru
obalových odpadů ve Zruči nad
Sázavou

• jmenuje do funkce člena
Povodňové komise Ing. Ludmilu
Prášilovou. Pan Miloslav Bareš
ukončí činnost v této komisi k 31.
12. 2008. Jmenování zašle KS.

• schvaluje podání žádosti města
o podporu na tento projekt z
operačního programu životní
prostředí a ukládá radě města
podniknout všechny nezbytné
kroky v této věci

• schvaluje vypsat výběrové řízení
na zpracování žádosti na akce:
„Rekonstrukce bývalé střední integrované školy na spolkový dům“
a „Rekonstrukce náměstí MUDr.
Svobody“ a poptat následující
firmy: EPK, s.r.o., Kutnohorská
17, 280 02 Kolín / Ing. Vladimír
Klatovský, Družební 957, Zruč
nad Sázavou / Have Invest, s.r.o.,
Ing. Zdeněk Hanuš, Vnoučkova
2131, Benešov. Poptávku zašle
KS.

Zastupitelstvo města na
20. zasedání, konaném
dne 26. 01. 2009 ...

• ukládá RMě, pokud bude poskytnuta podpora na tento projekt, aby zajistila zpracování
novely obecně závazné vyhlášky
města č. 1/2001 o sytému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu na území
města Zruč nad Sázavou včetně
systému nakládání se stavebním
odpadem a předložila ji ke schválení zastupitelstvu

• schvaluje 1. úpravu rozpočtu
města na rok 2009 navýšením financování o 1.700 tis. Kč a výdajů
o 1.700 tis. Kč a úpravou položek
na straně výdajů dle rozpisu
• volí do funkce člena kontrolního
výboru pana Martina Málka a
Ing. Miloslava Pelce

-----------------------------------Rada města na
59. zasedání, konaném
dne 26. 01. 2009 ...
• souhlasí s podnájmem obytných
místností v bývalé integrované
střední škole čp. 510, které má v
nájmu TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, podnájemci firmě DEVAMA pliz s.r.o. se sídlem Cihelná
42/3, 250 88 Záluží u Čelákovic.
Žadatele bude informovat SM.
• ukládá zveřejnit záměr města
Zruč nad Sázavou na prodej části
p.p.č. 1620 dle KN v k.ú. Zruč
nad Sázavou a následně předložit
do jednání ZMě
• schvaluje předložit do jednání
ZMě návrh na prodej p.p.č.
2112 v k.ú. Zruč nad Sázavou
(záměr prodeje zveřejněn již byl).
Zájemci o nákup tohoto pozemku doloží vyjádření o existenci
inženýrských sítí.
• schvaluje poskytnutí finanční
částky ve výši 8.000 tis. Kč na
provoz Hospic Dobrého Pastýře
v Čerčanech. Žadatele bude informovat EO.
• schvaluje žádost Jana Suchého
o povolení veřejné hudební
produkce dne 13. 6. 2009 u restaurace Pallasit. Žadatele bude
informovat KS.
• schvaluje žádost občanského
sdružení Moto Debiĺs boys o povolení uzavření Průmyslové ulice a
městské komunikace procházející
sběrným dvorem (číslo parcely
754/1) dne 30. 5. 2009, za účelem
pořádání IV. motorkářských her.
Dále schvaluje zapůjčení a sestavení montované tribuny v místě
konání her, pomoc při terénních
úpravách této komunikace a
okolních prostor a zapůjčení informativního radaru.
• projednala záměr na rekonstrukci části veřejného osvětlení
– II. etapa ve Zruči nad Sázavou
v ulicích Okružní II., 5. května,
Osvobození, Horní, Krátká,
Mládeže, Lipová, Poštovní, T.
Bati, náměstí Míru, Revoluční,
Vlašimská, Dvouletky, Jiřická,
Dubinská, 1. máje, Zručský dvůr
a v osadách Želivec a Nesměřice.
Poptány za účelem ocenění
navrženého záměru budou tyto
firmy: Maděra a Šípek, spol s r.o.,
Kluky 116, 290 01 Poděbrady /
AZ Elektrostav,a.s., Bobnická
2020, 288 01 Nymburk / Karel Uhlíř- Elektro, Havlíčkova
894/23, Čelákovice 250 88 / Jiří
Chmelař elektro, Školní 158,
396 01 Humpolec / HMR systém, s.r.o., Škvorecká 5/1933,

100 00 Praha 10 / Elektro Martínek- Martínek Luboš, Polepská 35,Kolín 4,280 02 / Radek
Jelínek, Miskovice 149, 285 01
/ Roman Petrus, V Maloninách
323, Zruč nad Sázavou

• na základě vypsaného výběrového
řízení na zpracování žádosti
do ROP na akci „Rekonstrukce
bývalé Střední integrované školy
na spolkový dům“ schvaluje,
jako nejvýhodnější pro město,
nabídku č. 1 firmy EPK, s.r.o.,
Kutnohorská 17, 280 02 Kolín,
na druhém místě nabídku č.
2 firmy Have Invest s.r.o., Ing.
Zdeněk Hanuš, Vnoučkova 2131,
Benešov, na třetím místě nabídku
č. 3 firmy Ing. Vladimír Klatovský, Družební 957, Zruč nad
Sázavou. Žadatele bude informovat KS.
• na základě vypsaného výběrového
řízení na zpracování žádosti
do ROP na akci „Rekonstrukce
náměstí MUDr. Svobody“ schvaluje, jako nejvýhodnější pro
město, nabídku č. 1 firmy EPK,
s.r.o., Kutnohorská 17, 280 02
Kolín, na druhém místě nabídku
č. 2 firmy Have Invest s.r.o., Ing.
Zdeněk Hanuš, Vnoučkova 2131,
Benešov, na třetím místě nabídku
č. 3 firmy Ing. Vladimír Klatovský, Družební 957, Zruč nad
Sázavou. Žadatele bude informovat KS.
• na
základě
vypsaného
výběrového řízení na zpracování žádosti do OPŽP na projekt „Systém shromažďování
bioodpadů a intenzifikace sběru
obalových odpadů“ schvaluje,
jako nejvýhodnější pro město,
nabídku č. 2 firmy EPK, s.r.o.,
Kutnohorská 17, 280 02 Kolín, na
druhém místě nabídku č. 1 firmy
Ing. Pavel Novák – Artezis, Osadní 26, 170 00 Praha 7 a na třetím
místě nabídku č. 3 firmy Ing.
Vladimír Klatovský, Družební
957, Zruč nad Sázavou. Žadatele
bude informovat KS.
• schvaluje uzavření smlouvy
o vystoupení s vystupujícím
„Taneční škola SALTA“ Jitky a
Karla Maršálkových, Struhařov
68, 256 01 Benešov, který zajistí
taneční vystoupení s názvem
„LATIN WAVE“ dne 14. 2. 2009
při „Druhém reprezentačním
plese města“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
• schvaluje uzavření darovacích
smluv s firmou Váňa Jaroslav,
Ke Stadionu 919, Zruč nad Sázavou na poskytnutí finančního
daru ve výši 6.000 Kč, s firmou
Variel, a.s., Průmyslová 1034,
Zruč nad Sázavou ve výši 10.000
Kč. Oba tyto finanční dary budou použity na kulturní akce ve
Zruči nad Sázavou. Dále RMě
schvaluje uzavření darovacích
smluv s firmou Centrin CZ s.r.o.,
náměstí Míru 597, Zruč nad Sázavou na poskytnutí věcného
daru v hodnotě 9.920 Kč, s firmou VV AUTO s.r.o, Hrnčířská
218, Kutná Hora ve výši 6.100 Kč,
které budou použity do tomboly
II. reprezentačního plesu. RMě
pověřuje starostu podpisem výše
uvedených smluv.
• schvaluje smlouvu o reklamě s
firmou N&N spol. s.r.o., V Paloukách 826, Zruč nad Sázavou
pro účely instalace reklamního
poutače prezentace firmy a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
------------------------------------

Statistika – evidence obyvatel, matrika za rok 2008
Počet obyvatel k 31.12.2008: 5.055
z toho 2.471 mužů a 2.584 žen
(z toho 254 cizinců)
Počet obyvatel podle jednotlivých částí obce:
Zruč nad Sázavou 4.809
Želivec
80
Dubina
61
Nesměřice
102
Domahoř
3
Počet obyvatel nad 60 let:
1.218

Nejstarší občanka: Toušková Marie 94 r.
Nejstarší občan:
Měřínský Václav 96 r.
Průměrný věk: 41,85 (40,06 muži / 43,57 ženy
Nejčastější jméno:
Marie 207
Josef 195
Jana
136
Jiří
186
Nejčastější příjmení:
Jelínek – Jelínková
122
Procházka-Procházková 52
Novák – Nováková
47

Počet sňatků:
36
Počet rozvodů:
27 = 75 % k uzavřeným
		
sňatkům ve Zruči n. S.
Počet úmrtí:
40
Počet narození: 54 (25 chlapců / 29 dívek)
SPOZ – vítání: 36
Nezaměstnanost k 31.12.2008:
5,50 %
Ekon. aktivní obyvatelé:
počet uchazečů 143

Město ZRUČ NAD SÁZAVOU
tel.:327 531 426 fax. 327 532 856
podatelna@mesto-zruc.cz
VYHLAŠUJE

podávání žádostí o městské granty
pro rok 2009
na úseku školství, kultury a sportu
1) Zastupitelstvo města Zruče nad Sázavou na svém zasedání dne 15. 12. 2008 schválilo částku 500 tis. Kč na
podporu kulturních, sportovních a školských aktivit v
našem městě v roce 2009.
2) Na jednání RMě dne 12. 1. 2009 byly usnesením č.
7/2009 schváleny zásady na poskytování městských
grantů. Žadatelem pro udělení grantu může být fyzická
i právnická osoba, která působí na území města, není
jeho dlužníkem a má vypořádány veškeré závazky i vůči
kraji a státu. Přednost budou mít akce a aktivity, které
budou probíhat na území města. Žádosti budou přijímány na formulářích „Žádost“, které jsou k dispozici
v kanceláři starosty nebo na stránkách města – www.
mesto-zruc.cz do 13. března 2009 na adrese Městský
úřad, Kancelář starosty, Zámek čp. 1, 285 22 Zruč nad
Sázavou. Na webových stránkách naleznete také zásady na poskytování grantů. Grant se bude přidělovat na
základě výběrového řízení, prováděného RMě a nelze
jej nárokovat. Zásady na poskytování grantů z loňského
roku zůstávají v platnosti. Došlo k této změně: Schválená částka bude vyplacena žadateli po uspořádání akce
a doložení výdajů.
Mgr. Martin Hujer, starosta města

Část městského úřadu přemístěna
Po dobu rekonstrukce zámku
(přibližně do dubna roku 2010)
bude přemístěna část městského úřadu –
odbor stavební a ekonomický.
Dočasným sídlem těchto odborů se stane budova
bývalé integrované střední školy
(nyní v přízemí této budovy sídlí Policie ČR),
ulice 5. května čp. 510 - 1. patro.

Město ZRUČ NAD SÁZAVOU
tel.:327 531 426 fax. 327 532 856
podatelna@mesto-zruc.cz
VYHLAŠUJE

udělení CENY MĚSTA za rok 2008
Písemné návrhy na udělení „ceny“ za aktivity, záslužné
činy, apod., dosažené pouze v roce 2008, přijímá kancelář starosty do 31. 3. 2009.
Statut pro udělování Ceny města:
1. Cena města Zruč nad Sázavou ( dále jen „Cena“) je
udělována za aktivity významnou měrou přispívající k
všestrannému rozvoji našeho města a k jeho vnitřní i
vnější reprezentaci. Uděluje se tak například za vynikající výsledky dosažené na poli kulturním, sportovním
nebo vědeckém.
2. Návrh na udělení „Ceny“ je oprávněn podat kterýkoliv občan starší 18 let a mající trvalé bydliště ve Zruči
nad Sázavou. Návrh lze podat prostřednictvím členů
zastupitelstva města nebo podáním v kanceláři starosty
na městském úřadě.
3. Pro udělení „Ceny“ může být navržen kterýkoliv
občan splňující podmínky uvedené v odst. 1, a to bez
jakéhokoliv omezení věku. Rovněž místo jeho trvalého
bydliště nemusí být ve Zruči nad Sázavou.
4. Konečný návrh na udělení „Ceny“ předkládá spolu
s písemným zdůvodněním zastupitelstvu Rada města,
a to na základě předchozího projednání všech došlých
návrhů.
5. „Cena“ je vyplácena finanční částkou ve výši 7.500,Kč, nemusí být udělována každoročně a není na ni právní nárok.
Mgr. Martin Hujer, starosta města
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Řádková inzerce
* Koupím byt 4+1 nebo větší cihlový 3+1 ve Zruči nad
Sázavou během roku 2009.
Tel.: 605 707 759.
* Pronajmu byt 3+1 Na Pohoří. Tel. 724 695 753.
* Pronajmu od března 2009
dlouhodobě byt v ulici Na
Pohoří 3 + 1, částečně zařízený. Tel. číslo 723 093 716.
Cena řádkového inzerátu
ve Zručských novinách ...
50,-Kč , tučně +25,-Kč (250
znaků).
Příjem inzerce: paní Janatová, MěÚ oddělení kultury,
tel. 327 531 194.
UPOZORNĚNÍ :
Úhrada řádkové inzerce je
možná pouze hotově v pokladně MěÚ.

Infomail
Přihlašte se na webových stránkách města
k bezplatnému odebírání infomailů. Přímo
do Vašich emailových
schránek Vám budou
zasílány informace, které
se hlásí městským rozhlasem, např. o chystaných
kulturních a sportovních
akcích, oznámení ČEZ o
přerušení dodávek energie, nabídky zaměstnání
různých firem, pozvání
na jednání zastupitelstva
a další informace.

Úřad
práce
informuje

Hosté plesu mohou využít občerstvení, které si zakoupí na baru v předsálí malého sálu (řízky, hranolky, klobásy, párky a další).
Od 22:30 pro hosty plesu otevřen další bar – vinárna ve II. patře.

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

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

Na konci roku 2008 evidoval Úřad práce v Kutné Hoře
celkem 2.700 osob (o 153 více
než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 6,81 % (před rokem 6,12
%). Evidováno bylo 587 volných míst (před rokem 724).
Průměrný věk uchazečů
klesl za rok z 40,7 na 40,3
roků.
Průměrná
délka
evidence uchazečů klesla z
560 na 404 dnů.
Na státní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2008 vyplaceno 75 mil. Kč. Z toho na
samotnou podporu v nezaměstnanosti 54 mil. Kč.
Na dávkách státní sociální
podpory bylo v roce 2008 vyplaceno celkem 286 mil. Kč.
Za rok 2008 došlo na LPS
celkem 2.379 žádostí o vypracování posudku o zdravotním stavu k dávkám sociální
péče a zaměstnanosti a z toho
ukončeno posudkem bylo
2.335 žádostí.
Z města Zruče nad Sázavou
bylo k 31.12.2008 evidováno
160 osob (před rokem 140
osob). Míra nezaměstnanosti
6,11% (před rokem 5,34 %).
Václav Hüttner
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HZS - stanice Zruč nad Sázavou

Městská policie Zruč nad Sázavou

07.11.08… SOPIS vyslalo hasiče na otevření zabouchnutých vchodových dveří u bytu v ul.Dvouletky. Otevřít se je podařilo pomocí
speciální sady nářadí.
08.11.08…opět vyjeli hasiči na podobný zásah, tentokrát do paneláku v sadu Míru. I zde se podařilo dveře bez poškození otevřít.
11.11.08… hasiči vyjeli k dopravní nehodě na D1, kde se na 56. km
směrem na Brno střetlo osobní vozidlo s kamionem. Nehoda se obešla
bez zranění, na místě bylo nutné pouze učinit opatření proti požáru na
vozidlech a po zdokumentování nehody PČR pomoci s odklizením
trosek.
16.11.08… k dopravní nehodě na D1 vyjeli hasiči v ranních hodinách.Zde na 55,5. km směrem na Prahu řidič osobního vozidla Ford
Fiesta vyjel mimo dálnici a po nárazu do dřevin rostoucích na svahu
u krajnice se vozidlo otočilo na střechu a lehce zraněný řidič a jeho
spolujezdkyně v něm zůstali zaklíněni. Naštěstí jejich zranění nebyla
vážná a oba dva se po násilném otevření dveří automobilu podařilo
vyprostit. Oba byli vzápětí předáni RZLS a následně převezeni do nemocnice v Benešově. Z vozidla byl poté vyproštěn i pes, kterého pak
hasiči ve Zruči předali strážníkovi městské policie.
Prakticky od této nehody přejeli hasiči na silnici za firmu ASMO,
kde havaroval se svým vozidlem VW Pasat řidič mongolské národnosti. Při nehodě se zranil a byl v šoku. To a jeho neznalost českého jazyka komplikovalo záchranářům jeho ošetření. Nakonec se jej
podařilo naložit do sanitního vozu a převést k dalšímu ošetření do
nemocnice v Kutné Hoře.
21.11.08… opět D1 a 50,5. km - směr Praha. Zde tentokrát německý
řidič vozidla BMW nezvládl řízení a v plné rychlosti sjel do příkopu
vedle dálnice. Nikomu v autě se naštěstí nic nestalo a hasiči pouze
vozidlo z příkopu vyprostili a pomohli s jeho naložením na odtahovou
službu.
22.11.08… zledovatělá vozovka pod Souticemi zavinila smyk vozidla Peugeot 306, který jeho řidička nezvládla a sjela se svým autem
ze svahu vedle silnice do potoka. Řidičce se při nehodě naštěstí nic
nestalo. Vyprostit vozidlo uvízlé cca 8m pod silnicí v potoku bylo nad
síly hasičů, proto na místě vyčkali pouze do příjezdu policie, která si
věc převzala.
24.11.08… na ovar dostal chuť majitel bytu v sadu Míru. Při jeho
vaření však usnul a ovarovou hlavu v hrnci na sporáku připálil. Kouř
ze spáleného masa, který pronikl až na chodbu paneláku vyvolal v
jeho obyvatelích pocit nebezpečí požáru. Po příjezdu hasičů se vše
vysvětlilo a jejich zásah nebyl naštěstí potřeba.
28.11.08… spadlý smrk na vozovce mezi Hranicemi a Hodkovem
likvidovali hasiči ve večerních hodinách .Strom měl v průměru asi
50 cm, takže to nebyla lehká práce, ale nakonec byl smrk postupně
rozřezán a odklizen.
29.11.08… opět spadlý strom, tentokrát na silnici směrem k Souticím, si vyžádal výjezd hasičů. Strom byl na místě likvidován motorovou pilou a odklizen do příkopu.
30.11.08… na požár kamionu vyslal SOPIS hasiče na D1. Cestou
na zásah se však ukázalo, že se jedná pouze o technickou závadu na
vozidle a tedy o planý poplach a jednotka byla stažena na základnu.
01.12.2008… operační důstojník vyslal jednotku na požár kontejneru na komunální odpad v obci Holšice. Na místě bylo zjištěno, že
někdo do kontejneru nasypal ještě žhavý popel z kamen a ten inicioval
hoření odpadu. Hasiči pomocí vysokotlaku požár uhasili a následně
ještě ochladili samotný kontejner.
08.12.2008… jednotka vyjela na D1 k dopravní nehodě na 54 km
směrem na Prahu. Následky nehody však do příjezdu hasičů zlikvidovali policisté z dálničního oddělení.
Další výjezd tento den byl v rámci námětového cvičení. V Mateřské
škole Na Pohoří byl simulován požár kuchyně. Výstupy z cvičení mohou v budoucnosti usnadnit zvládnutí podobného případu.
17.12.2008… hasiči vyjeli na 73. km D1 - směr Praha, kde došlo k
dopravní nehodě osobního automobilu. Na místě nebyl nikdo zraněn a
jednotka se po dohodě s PČR vrátila na základnu.
18.12.2008… další námětové cvičení proběhlo tentokrát v budově
Agro Pertoltice. Zde byl simulován požár v horním patře. V rámci
nácviku hašení byla provedena zkouška nuceného odvětrání budovy
za pomocí přetlakového ventilátoru, kterým jsou hasičské jednotky
standardně vybaveny náhradou za staré odsavače kouře VTA 60.
19.12.2008… poslední námětové cvičení tohoto roku proběhlo ve
Varielu. Jednalo se o taktické cvičení při simulaci požáru stříkací kabiny.
26.12.2008… smůlu o vánočních svátcích měla řidička osobního
vozidla, když u Třebětína havarovala se svým vozidlem a skončila na
boku ve škarpě. Po příjezdu hasičů na místo byla řidička již v péči lékaře RZS. Hasiči na místě tedy provedli protipožární opatření a otočili
auto zpět na kola. Protože k úniku provozních kapalin nedošlo, vrátila
se jednotka zpět na základnu.
27.12.2008… na údajný požár lesa u obce Buda vyjeli hasiči ve
večerních hodinách. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o nehlášené
pálení dřevního odpadu po zpracování dřeva. Majitel lesa byl poučen
o povinnosti hlášení pálení na telefonním čísle 155 OPIS Kolín.
28.12.2008… jednotka vyjela na technickou pomoc do panelového
domu Na Pohoří. Zde po poruše výtahu uvízly čtyři osoby mezi pátým
a šestým patrem. Na místo byl na pomoc přivolán výtahový technik a
společnými silami byly osoby ze zajetí vysvobozeny.
28.12.2008… v brzkých ranních hodinách byla jednotka povolána
na likvidaci následků dopravní nehody na D1. Na místě však bylo
zjištěno, že se jedná pouze o technickou závadu na vozidle a zásahu
hasičů není potřeba.
(nstržm. Martin Bezděk - stanice HZS Zruč nad Sázavou)

14.12.2008 … Na žádost PČR se hlídka MěP dostavila do ulice Poštovní. Zde si v nočních hodinách stěžovala místní občanka na svého
souseda, který po návratu z restauračního zařízení rušil ostatní nájemníky verbálními projevy a boucháním na zeď. Vzhledem k tomu, že
se v daném případě nejednalo o první případ narušování sousedských
vztahů jmenovaným, bude se nyní jeho jednáním pro podezření ze
spáchání přestupku proti občanskému soužití zabývat komise pro projednávání přestupků při MěÚ ve Zruči nad Sázavou.
18.12.2008 …Podezřelý hluk v domě v sousedství v ulici Pod Baštou přiměl místní občanku oznámit skutečnost hlídce MěP. Na místo
se strážníci dostavili společně s hlídkou PČR, které byla věc též oznámena na linku tísňového volání. Spolu s policisty se na místo dostavil
i svědek, který spatřil u dotyčného domu neznámou osobu, která se
před tímto dala na útěk přes nám. MUDr. Svobody k nádraží ČD. Zde
se také jmenovanému ztratila. Na místě poté zjištěna rozbitá skleněná
výplň vnější části jednoho z oken a otevřená dvířka do půdních prostor domu. Celý případ si k dalšímu šetření převzala hlídka PČR.
24.12.2008 … Poškození vývěsní tabule města u obchodního domu
Tesco bylo hlídce MěP oznámeno ve večerních hodinách. Skutečnost
byla hlášena místním občanem, který dále uvedl, že pachatel odjel
vozidlem tmavé barvy směrem do Nové Zruče. Zde byl také hlídkou
MěP dostižen a ztotožněn mladík z Prahy, který se na místě k činu
doznal. Jmenovaný se bude nyní muset vypořádat s úhradou městu
způsobené škody.
01.01.2009 … Hlídkou MěP přijato oznámení od personálu hotelu
Baťov o rozbití skleněné výplně vchodových dveří u restaurace v 1.
patře. K činu se doznala dvojice mladíků, kteří k věci uvedli, že k poškození dveří došlo nedopatřením při jejich vzájemném postrkování.
Vedení hotelu přesto požadovalo přítomnost hlídky za účelem zjištění
skutečného stavu věci. Na místě strážníky zjištěno poněkud rozsáhlejší poškození dveří, ke kterému zřejmě došlo poněkud jiným jednáním,
než které uváděli oba mladíci. Vzhledem k rozsahu poškození dveří
a trestní minulosti na místě ztotožněných mladíků, byla následně věc
oznámena jako podezření ze spáchání trestného činu PČR.
05.01.2009 … Neznámý muž sedící v nočních hodinách na schodišti panelového domu v sadu Míru se jevil podezřelým nájemníkům
domu. Hlídka MěP se dostavila na místo, kde byla provedena kontrola
totožnosti muže z Havlíčkova Brodu. Tento k věci uvedl, že poté, co
mu ujel poslední vlak, hodlal přečkat noc někde v teple. Jmenovaný
poté opustil s hlídkou uvedený prostor a odebral se počkat na ranní
spoj na nádraží ČD.
06.01.2009 … O prověření oznámení o vloupání do obchodu s potravinami U Studničků byla hlídka MěP požádána PČR ve večerních
hodinách. Na linku tísňového volání policie skutečnost nahlásila místní občanka, jejíž dcera spatřila osobu, která po rozbití dveří vlezla do
obchodu a poté se ztratila mezi panelovými domy. Na místě, kam se
hlídka MěP neprodleně dostavila, byla u obchodu s potravinami nalezena rozbitá skleněná výplň vchodových dveří. Strážníky bylo místo
činu zajištěno až do příjezdu hlídky PČR, která si celý případ převzala
k dalšímu šetření.
(Pavel Antoš - MěP)

Policie provede v nejbližších dnech rozsáhlý průzkum ... Nejen název,
ale i struktura středočeské policie se od začátku letošního roku změnily.
Namísto Správy Středočeského kraje Policie ČR vzniklo krajské ředitelství. Okresní ředitelství policie se změnila na územní odbory. Změna
struktury a názvu není zdaleka jediným prvkem reorganizace policie. S
personálními změnami úzce souvisí celková reforma policie. Jejím cílem je mimo jiné zefektivnění práce a přiblížení občanům v duchu hesla
“Pomáhat a chránit”.
Policie slouží občanům a občan musí být s prací policistů spokojen. Nejlepším způsobem jak zjistit, co si občan myslí a jak je s prací policistů
spokojen, je přímo se našich občanů zeptat.
Kancelář podpory kvality středočeské policie proto připravila výzkum
veřejného mínění. Ten se uskuteční na území celého kraje od 2. února do
6. března. V rámci středních Čech policisté z preventivně informačních

skupin osloví dva tisíce respondentů a na Kutnohorsku se počítá s vyhodnocením názorů více než stopadesáti anonymních občanů. Z výsledků průzkumu bude policie vycházet při konkrétních krocích směřujících
ke zlepšení práce policistů a větší spokojenosti občanů.
Od začátku února vás tedy může v místě vašeho bydliště zastavit uniformovaný policista, požádat vás o několik minut času a o anonymní
vyplnění dotazníku. Kromě toho, že budete mít možnost se vyjádřit k
palčivým problémům ve vašem okolí, budete i anonymní součástí jednoho z největších průzkumů veřejného mínění u nás. Policie chce od
tohoto výzkumu co nejpřesnější výsledky, proto je vzorek dotazovaných
tak početný. Je navíc podle složení obyvatelstva přesně stanoven počet
respondentů v různých věkových kategoriích a také z různých lokalit
okresu.
Využijte tedy jedinečné možnosti aktivně se podílet na změnách. V případě, že budete policistou dotazováni, prosíme, neodmítejte ho.

Policie ČR
Vloupání do prodejny ... Do prodejny potravin ve Zruči nad Sázavou
se dne 6. 1. 2009 v půl osmé večer vloupal zatím neznámý zloděj. Pachatel rozbil sklo vchodových dveří, vniknul do prodejny, kde odcizil
různé cigarety a láhve s alkoholem. Jenom poškozením dveří způsobil
škodu za 2.000,- Kč, škodu odcizením poškozený majitel prodejny
zjišťuje.
Napáchal škodu kvůli brambůrkům a láhvi vína ... Do bývalé kuchyně v objektu hotelu ve Zruči nad Sázavou na náměstí Míru se na
15. 1. 2009 vloupal zatím neznámý zloděj. Pachatel odcizil jedno balení brambůrek a láhev vína. Poškodil dveře do skladu s alkoholem,
do skladu s nádobím a dveře do herny. Poškozený majitel z Prahy
odhadl celkovou škodu na 3.600,- Kč.
Bez “řidičáku” jezdil po Zručsku ... Policisté ze Zruče nad Sázavou
sdělili podezření z trestného činu řízení motorových vozidel bez řidičského oprávnění dvacetiletému mladíkovi z Kutnohorska. Zjistili
totiž, že od 9. 1. 2009 do 11. 1. 2009, nejméně ve třech případech, řídil na Zručsku osobní automobil Škoda Felicia, ačkoli není držitelem
žádného řidičského oprávnění.
Rodičovská odpovědnost mu nic neříká ... Policisté ze Zruče nad
Sázavou prověřují podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy. Dvaatřicetiletý muž z Prahy totiž od poloviny ledna 2007 neplatí
výživné na svého nezletilého syna ze Zruče nad Sázavou, i když mu
tak stanovil Okresní soud v Litoměřicích. Do současné doby dluží
částku 10.000,- Kč.
Opilý mladík řídil Favorita ... Policisté ze Zbraslavic a Zruče nad
Sázavou, ve společné hlídce, kontrolovali dne 25. 1. 2009 v 15.00
hodin v Červených Janovicích osobní automobil Škoda Favorit. Automobil řídil pětadvacetiletý muž z Kolína, který se podrobil dechové
zkoušce, a ta policistům ukázala hodnotu 1,7 promile alkoholu v dechu. Sdělili mu proto podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Z vozidla si nic neodnesl ... Do zaparkovaného nákladního vozidla
v areálu firmy ve Zruči nad Sázavou se v době od 23. 1. 2009 do 26.
1. 2009 vloupal neznámý zloděj. Na skládce železného šrotu v areálu
firmy rozbil sklo dveří nákladního vozidla Renault, vnitřní prostory
auta prohledal, nic ale neodcizil. I tak ale vznikla škoda poškozením
pražské firmě ve výši 7.000,- Kč.
(por. Bc. Vendulka Hanzlová, nprap. Votroubek Daniel)
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Jak řešit dopravní nehody od 1.1.2009?
Začátek roku 2009 přinesl řadu změn v legislativě a jednou z nich
je i řešení dopravních nehod. Z tohoto titulu Policie ČR Kutná Hora
pro všechny občany podává pouze základní informaci, tzv. průřez a
vyzdvižení toho, co by každý řidič, anebo účastník dopravní nehody
měl znát.
Došlo ke změně zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních
komunikacích.
Hranice výše škody vzniklé při dopravní nehodě se zvyšuje z 50.000,Kč na 100.000,-Kč. To znamená, že policie nemusí vyjíždět k dopravních nehodám, které budou mít nižší škodu než 100 000,-Kč.
Pouze na vysvětlenou: Dopravní nehoda je událost, která vznikla, anebo byla započata na pozemní komunikaci a při které došlo ke škodě na
majetku, a to v přímé souvislosti s provozem vozidla ( které je v pohybu ), anebo k usmrcení nebo zranění osoby. V případech u dopravních
nehod kde je škoda vyšší než 100.000,-Kč, nebo dojde ke zranění,
usmrcení osoby by policie měla být přivolána na místo.
Řidič, který je účastníkem dopravní nehody má za povinnost:
• ihned zastavit vozidlo
• poskytnout v rámci svých možností a znalostí první pomoc
zraněným osobám ( pokud se tyto nachází na místě dopravní
nehody )
• přivolat lékařskou pomoc
• zabezpečit označení dopravní nehody, a to výstražným trojúhelníkem apod. a tím i učinit taková opatření , aby nebyl ohrožen
další provoz na pozemní komunikaci v důsledku dopravní nehody
a pokud to vyžaduje celková situace, může zastavovat i jiná vozidla
• dojde-li ke zranění, anebo usmrcení osob v důsledku dopravní
nehody, oznámí tuto skutečnost na Policii ČR
• na Policii ČR oznámí i dopravní nehodu, kde:
▪▪ dojde k hmotné škodě nad 100.000 ,-Kč
▪▪ dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou
škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě
popřípadě ke škodě na věcech, které byly přepravované v
uvedeném vozidle
▪▪ dojde ke škodě v důsledku dopravní nehody k poškození,
anebo zničení příslušenství pozemní komunikace, anebo její
součásti
▪▪ účastníci dopravní nehody nejsou sami schopni zabezpečit
obnovení plynulosti na pozemní komunikaci i přes veškeré
své vlastní úsilí
• po nehodě se musí zdržet požívání alkoholických nápojů, anebo
jiných návykových látek, a to z toho důvodu, aby policie řádně
zadokumentovala, zda před jízdou, anebo během jízdy nedošlo k
požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek
• pokud to zdravotní stav účastníků dopravní nehody dovoluje ,
tak být nápomocen policii při zjišťování na místě činu celkového
skutkového stavu, včetně vyjádření, jak k dopravní nehodě došlo
• zároveň při ohlášení dopravní nehody policii informovat, že došlo
k poškození pozemní komunikace, narušení životního prostředí,
pokud stav na místě tomu odpovídá
• vyčkat příjezdu policie a pokud účastník byl nucen toto místo dopravní nehody opustit z důvodu přivolání lékařské pomoci apod.,
tak se na místo dopravní nehody vrátit
• účastníci dopravní nehody si na požádání prokážou svou
totožnost a sdělí údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní
nehodě
• v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit policii dopravní
nehodu, tak sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který
podepíší a předají pojistiteli (formulář k této události určený je k
dispozici na všech pojišťovnách)
Řidič u sebe musí mít k dispozici:
• řidičský průkaz
• osvědčení o reg.vozidla
• doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla, tzv. zelenou kartu
• podle § 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - doklad o
zdravotní způsobilosti
• průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu nebo
podskupinu, a to v případech, že jde o řidiče podle zákona č.
361/2000 Sb., dle § 6 odst. 9 a 10 ( zákona o provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků ).
Pokud nevznikne povinnost oznámit dopravní nehodu policii, jste
oprávněni řešit situaci sami přímo na místě dopravní nehody.
• Zároveň upozorňujeme, že řidičům hrozí tvrdé sankce, pokud
nemají zaplacené povinné ručení :
• motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm - 20,-Kč
• motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm - 30 ,-Kč
• osobní automobil s objemem válců motoru do 1.850 ccm - 50,-Kč
• osobní automobil s objemem válců motoru nad 1.850 ccm - 70,Kč, autobus - 160,-Kč
• nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12.000 kg
nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3.500
kg do 10.000 kg - 130 ,-Kč
• tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností
nad 12.000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10.000 kg - 300,-Kč
• speciální vozidlo - 80,-Kč
• přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3.500 kg 30,-Kč
• zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo - 40,-Kč
( použito ze Zdroje : www.bezpojisteni.cz )
Uvedené sankce jsou za každý den prodlení. Zároveň se zvyšují sankce, které majiteli nepojištěného vozidla hrozí a jejichž hranice se posouvá z 20.000,-Kč na 40.000,-Kč.
Nebude-li řidič při kontrole se moci prokázat tzv. zelenou kartou, na
místě samém může zaplatit pokutu až 3.000,-Kč.
plk.JUDr.Blanka Matějů, Policie ČR Kutná Hora

ZRUČSKÉ NOVINY

5

únor 2009

KULTURA, SPOLEČNOST, ŠKOLSTVÍ
PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Před vodou a za vodou – tak teď můžeme rozdělovat
naše město
Vlastně díky vichřicím a tomu, že prvoles nemá dlouhé
trvání a moc dobré dřevo, se nám, aspoň opticky, sblížily
tyto části města.
Často jsme přemýšleli, kde asi je škola, paneláky, náměstí – teď to je jasné. Vidíme se častěji se známými,
kteří chodí na procházky kolem vody nebo přes lávku.
Moc děkujeme za tuto možnost, však v létě jsou lidi vidět
kolem stále a teď, díky tomu, že je to bude lákat se jít podívat na druhý břeh, bude jistě víc lidí z nové části chodit
k nám. A o tom to je – lidi nemají zůstávat sami a doma.
Přišli jsme sem z různých částí republiky, sblížila nás práce v jednom podniku, a tak je jistě o čem si povídat.
Teď by bylo dobré pomýšlet na lidi v Kutnohorské ulici,
aby se nebáli chodit bez chodníku. Třeba bude více vidět,
že za vodou a ve staré části bydlí také dost lidí a třeba se
někde objeví přebytek peněz, který by se použil na nákup
minibusu – třeba staršího, který by nás, z odlehlých částí
města dovezl do nové části města za kulturou, na trhy, k
lékaři či na poštu. Mohli bychom se pak možná podívat i
na Dubinu a do Chabeřic – nebo na nový hřbitov – to by
se jistě vymyslelo, kudy by se dalo jezdit. Také by se jistě
našel pán či paní, kteří rádi usedají za volant a mají rádi
lidi a za přiměřený peníz by nás dovezli, kam je třeba.
Ono dojít od nás do lékárny je pěkný výkon a nohy většinou bolí – pro mladší by to zas byl ušetřený čas. Třeba
dojde i na mostek přes potok a cestu kolem Technických
služeb, aby se nemuselo do toho velkého kopce.
Přeji, aby se povedla výsadba, aby nebyla velká vedra a
neuschly stromečky a keře – i když si myslím, že by pak
hasiči jezdili poránu zalévat – těm by to nedalo?
Přeji všem, aby tady nalezli doma, ať jsou zdejší nebo „náplavy“
– ať se nám v našem městě bydlí stále lépe. Všem, kteří se starají,
aby se tady něco dělo, přeji stálé zdraví,radost z práce a úspěchy v
ní a úsměv na tvář a: „Mějte se, lidi, rádi!“
M. Janovská
Proč?
Chtěl bych pochválit zručskou radnici za to, jak se stará o své
sídlo, symbol města. I nové plány a pokračující rekonstrukce zámku jsou chvályhodné.Vcelku i předcházející zásahy do zeleně (většinou náletové), které perlu zručského panoramatu více poodhalily
a zviditelnily, byly únosné, i když podle mého názoru mohly být
menší a decentnější (zejména v parku). Město, postižené v létě
2008 větrnou smrští,velkým organizačním úsilím radnice v krátké době odstranilo její neblahé následky. Život se rychle vrátil do
normálních kolejí až na velké jizvy, které ani při dobré vůli nejde
v krátkém čase zacelit.
Zeleň v našem regionu, plíce živočišstva v něm žijícího, chlouba
občanstva, pilíř našeho zdravého životního prostředí, velmi vyhledávaného, utrpěla těžko napravitelné škody. Paradoxně v období
zdražování energií, odklonu obyvatel od ušlechtilých paliv (plyn)
a navracení se k náhražkám, které stav kvality zručského ovzduší
navracejí o jedno desetiletí zpět. Dým, vycházející v letošní zimě
ze zručských komínů, je většinou modrý. Svědčí to o intenzivním
spalováním dřeva, kterého je teď všude spousta a přímo se samo
nabízí.Šetřílkové jdou však ještě dál a spalují kde co: umělé hmoty
všeho druhu, od PET lahví po polystyren, drobní řemeslníci likvidují spalováním zbytky dřevotřísky i s laminem. Uhlí je také drahé, a proto se ho spaluje méně. Smog se pomalu navrací. Procházíte-li čtvrtěmi rodinných domků, poznáte po čichu, co kdo spaluje.
Možná byste i prstem mohli ukázat na příslušný komín.
Kyslíkový filtr tuto zimu v regionu funguje mnohem hůře než
loni.Většina jehličnanů v nejbližším okolí, až na výjimky, padla
za oběť vichřici, listnáče zákonitě pauzírují. Nu, a naše radnice
se rozhodla tuto situaci ,,vylepšit“ geniálně. Ze zámeckého lesa
uprostřed města zbylo docela slušně velké a husté torzo bez polámaných stromů. Aspoň nějaký nezanedbatelný ,,kyslíkový“ ostrůvek, řeknete si. Ten bohužel v uplynulých dnech na něčí příkaz, z
rozhodnutí někoho, kdo to vidí jinak než já a podobně smýšlející
občané, padl. Za situace, kdy jsou všude ještě haldy dřeva, by měla
být jeho cena vlastně zanedbatelná. Proč se to asi stalo? Zřejmě
smrky zde rostoucí mají exotičtější dřevo než ty běžné v hospodářských lesích. A akáty, ti ,,ohyzdové“? Pryč s nimi. Že už na ně
na jaře nenaletí včely? Co na tom. Vy nevíte? Akátové podlahy,
obklady či nábytek, to je hit dnešní doby. To frčí! Dub už je všední,
skoro estetický póvl.
Že v zámeckém lese dříve padaly stromy a představovaly určité
nebezpečí, je známo. Kdyby ten zbytek zůstal stát, občas by nějaký
strom padl. Co kdyby …? Pravděpodobnost více než malá.V letním tornádu nebyla žádná oběť a padly při něm za bílého dne tisíce
stromů. Lámu si hlavu, čím by se dala tato barbarská akce ještě
zdůvodnit. Nemůže mě nic napadnout. Ledaže? Radikální obměna porostu, všechno znovu vysázet …a samými listnáči. Opačný
extrém (než kdysi v 18. století). Nebo? Byla po ruce vyspělá technika, proč ji tedy nepoužít, když je tak produktivní? (Fascinovalo
mě, jak snadné je strom porazit a zpracovat). My náhodní přihlížející jsme žasli … šlo to jak na drátku. Proč?

MŠ Na Pohoří

ZUŠ

Zprávy z MŠ Na Pohoří

Po vánočních prázdninách jsme se opět všichni sešli. Děti se těšily
na kamarády i nové hračky, vyprávění o nadílce doma nebralo konce.
Hned v prvních dnech roku nastoupilo 7 nových dětí. Takže školka téměř „praská ve švech“.
Letošní počasí nám zatím přeje, a tak hojně využíváme školní zahradu
i pole nad obchodním domem Tesco k bobování a hrám na sněhu.

13.ledna proběhla informativní schůzka s učitelkami ze ZŠ Na Pohoří Mgr. Martinou Fialovou a Mgr. Veronikou Myslivečkovou. Rodiče
předškoláků se dozvěděli důležité informace k zápisu do I.třídy ZŠ. Samotný zápis se pak konal ve dnech 19.1. – 20.1.2009. Při této slavnostní
události přišly své svěřence opět podpořit paní učitelky z předškolních
tříd.

Své pravidelné divadelní představení shlédly děti v pátek 16.ledna.
Tentokrát je paní učitelky potěšily známou pohádkou „O Červené karkulce“.

F. Smítka
České lokálky
V 19. století prožívaly české země veliký stavební „BUM“. Stavěl stát, podnikatelé, organizace, atd. I v našem blízkém okolí se
stavěla železniční trať: Čáslav - Třemošnice, Kolín – Ledečko –
Čerčany, nebo Vlašim – Dolní Kralovice.
I když doba výstavby místních drah skončila se starou monarchií /rozpad Rakousko-Uherska/, lokálkový duch rezonoval ještě
v prvních letech naší republiky (po roce 1918). Dne 27. ledna 1919
projednával ještě parlament interpelaci ve věci výstavby železničního spojení Dolních Kralovic se Zručí nad Sázavou. Ale to již
bylo časům místních drah v Čechách „odzvoněno“.
Škoda – veliká škoda, hlavně pro naše obyvatelstvo Zruče nad
Sázavou, že k výstavbě tratě Dolní Kralovice – Zruč nad Sázavou
již nedošlo! A tak si aspoň nostalgicky na dobu před 90ti roky zavzpomínejme.
J. Hamajdová

Přestože zdravotníci slibovali chřipkovou epidemii na konec měsíce,
nás navštívila chřipka již 20.ledna. Tentokrát to ale byla pohádka „O
bábě Chřipce“, kterou pro děti připravili herci z Divadelní společnosti
L.Frištenské.
Vzhledem k četným dotazům upozorňujeme rodiče, že termín zápisu
pro školní rok 2009/2010 bude upřesněn v příštím čísle Zručských novin a na vývěskách. Najdete ho také na našich internetových stránkách
www. ms-napohori.cz.
Zdeňka Valíková

Ze ZUŠ

Se starým rokem 2008 jsme se v základní umělecké škole rozloučili sérií vánočních koncertů, které v posledním týdnu před Vánocemi
připravili učitelé se svými žáky ve Zruči i ve všech odloučených pracovištích. Na odloučených pracovištích se tato událost stala i dobrou
příležitostí k uspořádání malých výstav prací žáků výtvarného oboru.
Speciální vánoční vystoupení pro rodiče připravila také se svým tanečním oddělením ve sportovní hale Dagmar Živnová.
Vyvrcholením úsilí učitelů i žáků ZUŠ v předvánočním čase bylo vystoupení pro širokou zručskou veřejnost při slavnosti rozsvěcování vánočního stromu v areálu školní jídelny a dětského hřiště v neděli 21.prosince. S repertoárem českých i cizojazyčných koled zahájil program
„Crazy sbor“ Jany Pinkasové. O hudební doprovod se po celý večer v
náročných venkovních podmínkách starali Kateřina Chaloupková, Lukáš Patera, Petra Zíková a Jan Kovář. Kateřina Chaloupková na housle a
Lukáš Patera na akordeon jistě potěšili svým výstupem nejen milovníky
klasiky. Na příjemný zvuk houslí si na koncertech ve Zruči teprve zvykáme, přesto pro tuto příležitost nemohli pořadatelé zvolit lépe.

Účinně nasvícený taneční Betlém, který na prostransví obklopeném
diváky předvedly svěřenkyně Dagmar Živnové, se stal dalším příjemným překvapením večera.V závěru tanečního vystoupení sklidili velký
úspěch roztomilí caparti z taneční přípravky. Večer vrcholil Ave Maria
v profesionálním pěveckém provedení Jany Pinkasové s doprovodem
houslí a klavíru, jež se tak stalo odměnou pro ty, kdo v zimním podvečeru vytrvali až do konce. Přítomní diváci odměnili výkon všech prochladlých účinkujících nejen závěrečným potleskem, ale i společným
zpíváním koled pod rozsvíceným vánočním stromem. Věříme, že „domácí“ varianta vánočního programu nikoho z přítomných nezklamala
a že bude ZUŠ potěšením za rok pro vás připravit další hudební dárek
pod zručský vánoční strom.
Na Vánoce můžeme už jen nostalgicky vzpomínat. Vyměnili jsme kalendář a s novým rokem čeká žáky ZUŠ příprava na řadu soutěží a nejlepší a nejodvážnější z nich také v nejbližších dnech absolvují talentové
zkoušky na konzervatoře a umělecky zaměřené střední školy.
Jakub Ronovský má již úspěšně za sebou přijímací řízení na SPŠT
Jihlava – obor „propagační grafika“; Tomáše Flosse čekají přijímací
zkoušky na plzeňskou konzervatoř – obor „hra na trubku“; Lukáš Vilimovský se bude ucházet o přijetí do pěveckého oddělení na konzervatořích v Českých Budějovicích, v Praze a Pardubicích a Lenka Jelínková
se pokusí uspět v talentových zkouškách ve hře na varhany na konzervatoři v Českých Budějovicích.
Jejich mladší spolužáci ze ZUŠ mají před sebou klání v soutěžích
vyhlášených MŠMT v tomto školním roce pro dechové nástroje a pro
pěvecké a taneční oddělení. Okresní kola soutěží proběhnou v lednu
a únoru. Dechové oddělení Jana Kováře budou reprezentovat v Čáslavi tito žáci: Luboš Dufek, Dominik Horáček , Tomáš Černohlávek a
Tomáš Floss ve hře na trubku ; Nikol Jiříková a Lucie Nulíčková ve
hře na zobcovou flétnu. Okresní kolo soutěže pro obor zpěv proběhne
tentokrát u nás ve Zruči a za třídu Jany Pinkasové budou soutěžit: Tereza Veselá, Andrea Bělohradská, Michal Kubík, Tereza Vilimovská,
Lukáš Vilimovský a Kateřina Kosová. Soutěží se účastní žáci ze Zruče
i z odloučených pracovišť. Taneční oddělení Dagmar Živnové nás bude
reprezentovat 23.1.2009 v Čáslavi v kategoriích „lidový tanec“
a „ moderní tanec“. Taneční obor navíc nyní absolvuje náročnou „plesovou sezonu“ – nejstarší žákyně ze Zruče i odloučených pracovišť
mají před sebou se svým předtančením turné po společenských plesech
ve Zruči a Dolních Kralovicích.
I v tomto soutěžním období dále připravujeme pravidelné žákovské
koncerty: lednový koncert proběhl v úterý 13. ledna a pozvánka na koncert únorový se včas objeví na vývěsních plochách ve městě.
A již teď se můžete těšit na „Ples dětí“ připravovaný na neděli 8. března 2009 do sportovní haly!
Za kolektiv ZUŠ Lenka Říhová

ZRUČSKÉ NOVINY

únor 2009

6

KULTURA, SPOLEČNOST, ŠKOLSTVÍ
k a l e n d á ř
10.02.2009 ... Úterý
• (08.45-15.00) - ZŠ Okružní:
Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643: Jedná se o
zápis dětí do základní školy
praktické, tj. se zdravotním
postižením mentálním. K zápisu je nutný rodný list dítěte,
psychologické vyšetření a lékařský posudek.
• (16.00-17.30) - MC Setkání:
Tvoření z marcipánu (MLN)
12.02.2009 ... Čtvrtek
• (18.00) - MěÚ - kultura: Zájezd do Tylova divadla v Kutné Hoře na křest čtvrté desky
skupiny Bratří Ebenové, která
vyšla v červnu 2008 pod názvem Chlebíčky. Odjezd autobusu v 18:00 hodin od hotelu
Baťov, cena zájezdu včetně
dopravy 290 Kč. Objednávky
přijímá pí Janatová, tel. číslo
327 531 194.
13.02.2009 ... Pátek
• (18.00) - MC Setkání: Valentýnské tvoření (LS)
14.02.2009 ... Sobota
• (10.00-17.00) - Florbal: 2.liga
juniorů ... sportovní hala
• (17.00-19.00) - Fotbal: TJ Jiskra Zruč - Keblov ... sportovní
hala
• (20.00) - MěÚ: II. reprezentační ples města Zruč nad
Sázavou. Program: Velký sál
- Přetančení, Slavnostní přivítání starostou města, Taneční
ukázky, Ohňová show, Slosování vstupenek. K tanci a
poslechu hraje skupina Březovanka. Malý sál - Koncert skupiny LUCIE revival, Diskotéka. Pro všechny hosty plesu
je připravena bohatá tombola.
Vstupné: 170,- Kč. Vstupenky
budou v předprodeji od 12.
ledna 2009 v infocentru (tel.
327 531 194). ... Hotel Baťov
15.02.2009 ... Neděle
• (10.00) - Volejbal: Jiskra Zruč
n. S. - Řepy (1. liga - juniorky)
... sportovní hala
• (14.00) - Volejbal: Jiskra Zruč
n. S. - Řepy (1. liga - juniorky)
... sportovní hala
17.02.2009 ... Úterý
• (16.00-17.30) - MC Setkání:
Hrátky a rytmické hry (MLN)
20.02.2009 ... Pátek
• (10.00-11.00) - MC Setkání:
Barvičky pro malé prstíčky
(TSK)

a k c í

• Házená: Turnaj mládeže ...
sportovní hala
06.03.2009 ... Pátek
• (10.00-11.00) - MC Setkání:
Barvičky pro malé prstíčky
(TSK)
07.03.2009 ... Sobota
• ZUŠ: Ples ... sportovní hala
08.03.2009 ... Neděle
• (08.00-15.00) - Florbal: TJ
Jiskra Zruč - SPK Olympia (
3.liga mužů) ... sportovní hala
10.03.2009 ... Úterý
• (17.30) - MC Setkání: Astromedicína (Jaromír Voborský)
14.03.2009 ... Sobota
• Házená: Turnaj ... sportovní
hala
• (17.00) - Florbal: Zručská florbalová liga - finále ... sportovní hala
15.03.2009 ... Neděle
• (10.00) - Volejbal: Jiskra Zruč
n. S. - Rokycany (1. liga - juniorky) ... sportovní hala
• (14.00) - Volejbal: Jiskra Zruč
n. S. - Rokycany (1. liga - juniorky) ... sportovní hala
21.03.2009 ... Sobota
• MěÚ: Trhy na náměstí Míru
(dle počasí)
• Házená: Turnaj ... sportovní
hala
22.03.2009 ... Neděle
• Házená: Turnaj mládeže (Vršovice) ... sportovní hala
28.03.2009 ... Sobota
• Házená: Turnaj ... sportovní
hala
04.04.2009 ... Sobota
• Házená: Turnaj ... sportovní
hala
11.04.2009 ... Sobota
• Volejbal: Turnaj Zručský smíšák ... sportovní hala
12.04.2009 ... Neděle
• Sportovní hala bude zavřena ...
sportovní hala
18.04.2009 ... Sobota
• MěÚ: Trhy na náměstí Míru
• Florbal: Turnaj Rangers ...
sportovní hala
25.04.2009 ... Sobota
• Florbal: Turnaj FBC Zewl ...
sportovní hala
26.04.2009 ... Neděle
• Florbal: TJ Jiskra Zruč - SPK
Olympia ( 3.liga mužů) ...
sportovní hala

21.02.2009 ... Sobota
• (10.00) - Volejbal: Jiskra Zruč
n. S. - Klatovy (1. liga - juniorky) ... sportovní hala
• (14.00) - Volejbal: Jiskra Zruč
n. S. - Klatovy (1. liga - juniorky) ... sportovní hala
• (17.00) - Florbal: Zručská florbalová liga ... sportovní hala
22.02.2009 ... Neděle
• Házená: Turnaj mládeže ...
sportovní hala
23.02.2009 ... Pondělí
• (18.30-20.00) - MC Setkání:
Vaření pro štíhlou linii (SJ)
24.02.2009 ... Úterý
• (16.00-17.30) - MC Setkání:
Tvořivá dílna - trička, foukací
fixy a barvy na textil (IK)
28.02.2009 ... Sobota
• Házená: Turnaj bývalých hráčů ... sportovní hala
• (20.00) - Futsal: Benago Zruč
n. S. – Mladá Boleslav (1. liga
futsalu) ... sportovní hala
01.03.2009 ... Neděle

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. na:
Oddělení kultury a školství
Zámek čp. 1
285 22 Zruč nad Sázavou
telefon: 327 531 194 –
Janatová
email:
kultura@mesto-zruc.cz
fax: 327 532 856.
Aktuální přehled naleznete
také na webových
stránkách:
www.mesto-zruc.cz

Pravidelné akce
Pondělí
• (16.00-17.00) - MC Setkání:
Němčina - pokročilí (MV)

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Blahopřání

čanům, kteří v měsíci únoru osla-

• (18.00-19.00) - Sport pro
všechny: Cvičení - ženy (Krutilová) ... Sportovní hala

Marii Pěkné z Nesměřic, Alžbětě

Úterý
• (15.00-17.30) - MC Setkání:
Herna ... Herna MC

Novákové, Antonii Semerádové,
Boženě

Krejčíkové,

Františce

Petráskové, Františku Zdeňkovi,
Janu Hatákovi ze Želivce, Josefu
Samkovi, Marii Edrové, Boženě
Sechovcové, Františku Kotáskovi,

• (17.30-19.00) - Volejbal: trénink (starší žákyně) ... sportovní hala

kové, Zdence Urválkové, Jiřímu

• (18.30-19.30) - Centrin: Pilates, fitball
• (19.45-20.45) - Centrin: Kondiční cvičení
Středa

Jaroslavu Novákovi, Věře ZelenČapkovi, Františku Geringovi,
Marii Hladké, Věře Paušové, Josefu Královi ze Želivce, Martě
Šmídové,

Bohumilu

Pajerovi,

Libuši Matouškové, Marii Kyselové, Františku Průšovi, Věře
Krupkové, Růženě Krupičkové,
Janu Olišarovi, Marii Klikové,
Marii Samkové, Václavu Dřevi-

• (17.00-18.00) - Sport pro
všechny: Cvičení - mažoretky
(Heroutová) ... Sportovní hala

šovi, Miroslavě Čechové, Marii

• (19.00-20.00) - Centrin: Step
body
• (19.20-20.30) - MC Setkání:
Orientální tance (MH) ... sál
ZUŠ
Čtvrtek
• (09.00-11.00) - MC Setkání:
Herna ... Herna MC
• (15.00-17.30) - MC Setkání:
Herna ... Herna MC
• (16.00-17.30) - MC Setkání:
Hrátky s dětmi (MF) ... Herna
MC
• (17.30-19.00) - Volejbal: trénink (starší žákyně) ... sportovní hala
• (17.30-18.15) - MC Setkání:
Angličtina - Mírně pokročilí
1 (ZK)
• (18.30-20.00) - Volejbal: trénink (žáci) ... sportovní hala

Josefu Potůčkovi, Zdeňku RokoDorogiové, Márii Letkové, Marii
Pešoutové, Aloisi Chovánkovi,
Janě Barešové, Vlastě Morávkové a Miloslavě Zemanové.
Jmenovaným i všem ostatním
oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Poděkování
Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro občanské záležitosti, panu
Hujerovi, paní Nácovské za blahopřání a dárek k narozeninám.
Václav Král
Děkuji Městskému úřadu, Sboru
pro občanské záležitosti, rodině a
známým za blahopřání k narozeninám.Kolářová Marie
Omluva
Omlouváme se za nedopatření,
které v minulém čísle v rubrice

• (19.00-20.00) - Sport pro
všechny: Cvičení - ženy (Krutilová) ... Sportovní hala

bily automatické opravy nastave-

• (19.00-21.00) - Volejbal: trénink (ženy a juniorky) ... sportovní hala
• (19.00-21.00) - Volejbal: trénink (muži) ... sportovní hala
Sobota
Neděle
• (18.15-19.15) - Centrin: Step
aerobik
• (19.30-20.30) - Centrin: Step
aerobik

Mgr. Jan Kopřiva

kovskému, Tymofiu Pazynovi,

• (18.30-19.15) - MC Setkání:
Angličtina - Pokročilí 2 (ZK)

Pátek

Tyto ženy ztělesňující vodní živel jsou prací žáků šestých tříd, kteří
tak svým vlastním neopakovatelným způsobem zachytili spojení vody
a ženy. Materiálem těchto soch je novinový papír, který je na exponovaných místech vyztužen drátěnou konstrukcí. Ten dovoluje bohatou
plastickou práci se sochou - kdykoli během tvorby umožňuje ubírat nebo
přidávat objemy.
Práce se nejvíce liší svou povrchovou úpravou, v jejímž zpracování
měli žáci maximální svobodu. Leckde je čitelný způsob výstavby sochy
- mačkaný papír a lepící páska. Odmítnutí polychromie (pomalování
sochy) a přiznání materiálu dodává některým sochám pravdivost a syrovost. Navíc vyvolává napětí mezi útržky bulvárních novinových textů
a celkovou podobou sochy.

Anně Dyndové, Marii Součkové,

• (16.00-17.30) - Sport pro
všechny: Cvičení - rodiče a
děti (Finstrlová, Myslivečková) ... Sportovní hala

• (18.00-19.10) - MC Setkání:
Orientální tance - Pop-modern
orient(MH) ... sál ZUŠ

Alegorie vody jako ženy

Po budově základní školy se v poslední době objevily záhadné sochy.
Na chodbách i jinde na žáky pokukují vodní panny, královny moří,
kamsi se sune zádumčivý mrož, dokonce se jedna vodní žínka před
námi schovává skokem do studně přetékající vodou.

vují své narozeniny, zvláště pak:

• (17.15-18.15) - Centrin: Zdravotní cvičení

• (18.00-19.30) - Sport pro
všechny: Čínské cvičení (Krutilová) ... tělocvična bývalé
školní družiny

Výtvarné práce žáků 6. tříd:

Blahopřejeme našim spoluob-

• (16.00-17.30) - Sport pro
všechny: Cvičení - mažoretky
(Heroutová) ... Sportovní hala

• (18.30-20.00) - Volejbal: trénink (žáci) ... sportovní hala

I. ZŠ

Poděkování (p. Dalešický) způsoné v počítači . Počítač opravil nejen překlepy, ale bohužel i jména,
což ušlo naší pozornosti. Chybička se vloudila do jména pana starosty a změněno bylo jméno paní
Novotkové. Panu starostovi i paní
Novotkové se tímto omlouváme.
Technika hodně pomáhá, ale nedá
se jí vždy na sto procent věřit,
budeme pozornější. Za redakci
Janatová

Stolní tenis
WILSON - VÁNOČNÍ TURNAJ S ČESKOU TELEVIZÍ
Sportovní hala / 26.12.2008 / Pořadatel TTCP s.r.o. a Tennisline CZ

PETR KORBEL (ROYAL VILLETTE CHARLEROI –BELGIE) /
MARTIN OLEJNÍK (BOGORIA GRODZISK MAZOWIECKI-POLSKO) / MAREK ČIHÁK (SAINT DENIS 93 US TT-FRANCIE) / MAREK KLÁSEK (PAIUSCATO ESTE-ITÁLIE) / RICHARD VÝBORNÝ (PAIUSCATO ESTE-ITÁLIE) / JOSEF ŠIMONČÍK (SF SKK EL
NIŃO PRAHA) / DIMITRYJ PROKOPCOV (SF SKK EL NIŃO PRAHA) / BOHUMIL VOŽICKÝ (SF SKK EL NIŃO PRAHA)
Skupina A: Korbel-Olejník 2-3,Čihák-Vožický 3-0,Korbel-Čihák 3-1,
Olejník-Vožický 0-3,Korbel-Vožický 3-1,Olejník-Čihák 3-0.
1.Olejník
3 2 1 6-5 2
2.Korbel
3 2 1 8-5 2
3.Čihák
3 1 2 4-6 1
4.Vožický
3 1 2 3-6 1
O pořadí rozhodla vzájemná utkání.
Skupina B: Šimončík-Prokopcev 3-2,Výborný-Klásek 1-3,ŠimončíkVýborný 0-3, Klásek-Prokopcev 2-3,Výborný-Prokopcev 3-2,ŠimončíkKlásek 3-1
1.Výborný
3 2 1 7-5 2
2.Šimončík 3 2 1 6-6 2
3.Prokopcev 3 1 2 7-8 1
4.Klásek
3 1 2 6-7 1
O pořadí rozhodla vzájemná utkání.
SEMIFINÁLE: OLEJNÍK-ŠIMOVČÍK 1-4
VÝBORNÝ-KORBEL 4-3
FINÁLE:
VÝBORNÝ-ŠIMOVČÍK 4 – 2
Turnaje se jako hosté zúčastnili Ilona Voštová-Uhlíková a Vladimír
Miko. Turnaj sledovalo 220 diváků.

ZRUČSKÉ NOVINY
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SPORT
Házená

Futsal

žáci

Benago Zruč n. S. - VŠB TU Ostrava 5:3 (1:1)
Po vánoční a reprezantační pauze se diváci v naší sportovní hale v
sobotu opět dočkali prvoligového futsalu. Benago do boje proti poslednímu celku povolalo i sparťanskou legendu, Horsta Siegla, ovšem trenér
Petr Málek musel oželet zraněného Ago Simitčiho a Ani Mullaie, jemuž
skončilo v České republice vízum.
Někteří fanoušci se těšili na brankové hody - třetí tým tabulky hostil
poslední Ostravu. Jenže po vyrovnaném začátku utekl po pravé straně Galuška a Pliska publikum zmrazil. „Tato branka určila ráz utkání,
hosté začali odpovědně bránit a my se těžko prosazovali,“ zdůraznil
zručský trenér Petr Málek a dodal, že jeho svěřencům chybělo i štěstí.
Zejména v prvních minutách, kdy Stojaník trefil břevno. Letošní premiérový ligový start Horst Siegl oslavil gólem ve 14. min., u kterého mu
asistoval Filinger. Ten zůstal sám před pokutovým územím soupeře a
míč předložil před odkrytou bránu kolegovi z týmu - 1:1.

HÁZENKÁŘSTÍ ŽÁCI ZRUČE N. S. NA MEZINÁRODNÍM
TURNAJI VE SLOVENSKÉM PREŠOVĚ
Hned 3.ledna odjelo šest žáků TJ Jiskry Zruč n.S. na házenkářský
mezinárodní turnaj do slovenského Prešova, kde hájili barvy Výběru
kraje Vysočina, který vystupuje pod názvem KTCM Vysočina / krajské
tréninkové centrum mládeže /. Toto krajské středisko vyslalo na východ
Slovenska na 3.ročník žákovského turnaje Kempa 4 Sport Cup čtyři
týmy, které zápolily ve třech kategoriích. Za soupeře měli kluci dalších
78 družstev z 8 států, se kterými se střetávali od 4.do 6.ledna a rozhodně
českým barvám ostudu neudělali.
V nejstarší kategorii – starších žáků ročníku 1994 se setkalo 22 celků,
které byly rozděleny do 4 skupin a do dalších bojů postupovaly pouze
první dva celky z každé skupiny. KTCM Vysočina 94 posílili i Zručáci
Matěj Vrzáček a Lukáš Lefner a oba se dokázali prosadit do základní sestavy družstva. V nesmírně vyrovnané skupině kluci nešťastně prohráli
se srbským Pančevem 16:18, porazili slovenskou Povážskou Bystricu
18:14 i polské Kielce 18:17, aby nakonec v rozhodujícím souboji o postup
mezi nejlepších 8 týmů smolně podlehli dalšímu polskému celku Tarnów 14:15. Porážka kluky mrzela o to více, že k postupu do čtvrtfinále
jim stačila remíza a KTCM Vysočina ještě 2 minuty před koncem vedla
o branku. Bohužel polský tým závěr utkání zvládl lépe. V posledním
utkání o 9. místo kluci zabojovali a porazili srbský Kragujevac 15:14.
Hráči Jiskry Zruč n.S. pomohli svému týmu i střelecky, když Matěj Vrzáček vstřelil 10 branek a Lukáš Lefner měl 9 úspěšných zásahů.
V kategorii starších žáků ročníku 1995 se střetlo 14 týmů a KTCM
Vysočina podalo mimořádný výkon. Kluci se dokázali probojovat až do
semifinále, ale na medaile nakonec nedosáhli. V posledních dvou utkáních nestačili na srbský Arandjelovac / výběr Bělehradu / a slovinské
Laško. Obsadili tak neoblíbené avšak velmi cenné 4.místo. Navíc se Robert Novotný z celku Vysočiny stal nejlepším střelcem kategorie „95“.
Házenkáři Jiskry Zruč n.S. na tomto turnaji v této kategorii zastoupení
v týmu KCTM Vysočina neměli.
Do kategorie mladších žáků nasadili trenéři KTCM Vysočina dva
týmy, do kterých si vybrali hned 4 hráče Jiskry Zruč n.S. V této soutěži se střetlo také 22 týmů a hrálo se stejným způsobem jako nejstarší kategorie. V „A“ týmu KTCM Vysočina nastupovali hned 3 zručští
hráči : Jirka Dolejší, Martin Toman a Mikuláš Černý. A vedli si skutečně skvěle. Ve skupině nezaváhali a postupně porazili slovenskou
Bratislavu 14:10, polské Kielce 24:15, slovenský Prešov „B“ 29:2, srbský Arandjelovac 15:12 a rumunskou Baiu Mare 19:5. Postoupili tak
z 1.místa ve skupině mezi nejlepší osmičku týmů kategorie mladších
žáků. Los čtvrtfinále byl však pro KTCM Vysočina velice krutý, neboť
jim za soupeře přiřkl favorita celého zápolení a pozdějšího vítěze turnaje, celek Karviné / jediný další tým z ČR /. Kluci bojovali statečně, ale
na soupeře, se kterým se střetávají poměrně často, jednoduše nestačili.
Za porážku 13:9 se nemusí stydět, ale kluci si z tohoto velkého mezinárodního turnaje chtěli odvézt medaile, a proto vyřazení z turnaje někteří
i obrečeli. Trenér Vysočiny Pavel Hladík jen smutně konstatoval: „Jedeme do Prešova 550 kilometrů, aby nás vyřadil jediný český protivník
v turnaji – tým Karviné. Je mi moc líto kluků, protože na medaili rozhodně měli, a jsem přesvědčen, že kdybychom nenarazili na Karvinou,
určitě bychom si medaile odvezli. Bohužel na kdyby se nehraje a my tak
můžeme jen smutnit nad těžkým losem.“ Všichni 3 žáci Jiskry Zruč n.S.
se stali oporami družstva KTCM Vysočina. Martin Toman patřil k nejlepším brankářům turnaje, Jirka Dolejší byl s 27 vstřelenými brankami
nejlepším střelcem družstva a na pivotu se statečně bil i Mikuláš Černý,
který vstřelil 12 gólů.
Nesmíme však zapomenout ani na Michala Hodka, který zručskou házenou reprezentoval v „B“ týmu mladších žáků KTCM Vysočina. Toto
družstvo mělo také ohromnou smůlu, když klukům postup do čtvrtfinále unikl pouze vinou horšího skóre. V konečném pořadí tak obsadilo
„B“ družstvo 9.místo, na kterém se Michal Hodek podílel 11-ti úspěšnými zásahy.
Posledními zručskými zástupci na turnaji byli Jiří Dolejší mladší a

starší, kteří na turnaji působili v roli rozhodčích. Svým vystupováním
a rozhodováním si vysloužili nominaci ke dvěma finálovým utkáním,
což bylo velice potěšitelné a i oni se podepsali pod velice vydařené vystoupení KTCM Vysočina na 3.ročníku házenkářského mládežnického
turnaje Kempa 4 Sport Cup ve slovenském Prešově.
HÁZENKÁŘI ZRUČE N.S. NA TURNAJI V BRATISLAVĚ
Dalšího mezinárodního turnaje v házené mladších žáků se zúčastnili
Zručáci v sobotu 17.1. Tentokrát přijali pozvání ŠKP Bratislava, kde
reprezentovali KTCM Vysočina. Na turnaji „ELTESO CUP 2009“ měly
původně startovat 2 výběry Vysočiny, ale po odřeknutí jednoho z účastníků a na přání pořadatelů postavil trenér Hladík nakonec týmy 3. I
proto mohli dostat příležitost noví hráči a ze Zruče n.S. jich tentokráte
odjelo na Slovensko hned 5, z toho 3 nováčci.
Samotného turnaje se zúčastnilo 8 družstev, která byla rozdělena
do dvou skupin, kde se týmy střetly každý s každým 2 x 15 minut. Po
utkáních ve skupinách následovaly boje o konečné umístění. Družstva
KTCM Vysočina turnaj zcela opanovala a nakonec ve finále nastoupil
„A“ výběr proti „B“ týmu. Potěšitelné navíc bylo zjištění, že hráči Jiskry Zruč n.S. byli oporami jednotlivých družstev.
Ve červené skupině „A“ výběr KTCM Vysočina postupně porazil „C“
družstvo Vysočiny 21:7, Slovan Modra 16:8 a Sokol ZHZ Cífer 20:9.
„C“ družstvo, za které nastoupili jak mladší žáci, tak i minižáci, na
slovenské soupeře nestačilo o podlehlo Slovanu Modra 8:15 a Cíferu
14:17.
Modrou skupinu ovládl „B“ tým, který porazil ŠKP Bratislava 19:12,
Tatran Stupavu 26:3 a českého rivala HK Královo Pole 17:13. Po utkáních ve skupinách následovaly souboje o konečné umístění. V zápase o
3.místo zvítězilo Královo Pole nad Slovanem Modra až po prodloužení,
a kluci z Brna si tak odvezli domů bronzové medaile. V boji o zlato
přehrál „A“tým KTCM Vysočina svoje „béčko“ 20:12, a stal se tak celkovým vítězem žákovského turnaje v házené ELTESO CUP 2009.
Hráči Jiskry Zruč n.S. opět předvedli kvalitní výkony a vesměs se
stali oporami svých týmů. Za „A“ výběr nastoupil Jirka Dolejší, který
vstřelil 26 branek a stal se nejen nejlepším střelcem svého družstva, ale
i celého turnaje. Branku téhož družstva hájil velice dobře Martin Toman
a je jen škoda, že pořadatelé nevyhlašovali nejlepší jednotlivce, protože
oba „reprezentanti“ zručského oddílu by si pravděpodobně ocenění z
Bratislavy odvezli. Za „B“ družstvo KTCM Vysočina nastoupil Marek
Fiala. Byla to jeho premiéra v tomto výběru a nevedl si špatně. Konta soupeřů zatížil 11 brankami. V nejmladším „C“ družstvu nastoupili
další nováčkové – Matěj Havlíček /1 branka/ a Vláďa Červinka /7gólů/.
Kluci spíše sbírali zkušenosti a až další zápasy s KTCM Vysočina ukáží, zda se i oni do Výběru Vysočiny v budoucnu prosadí.
Další příležitost „ukázat se“ budou mít mladší žáci hned tuto sobotu,
kdy jedou na turnaj do Velkého Meziříčí, kde opět nastoupí za KTCM
Vysočina.
Vítězství házenkářů ve Velkém Meziříčí
Dalšího mezinárodního turnaje v házené mladších žáků se zúčastnili
Zručáci v sobotu 17.1. Tentokrát přijali pozvání ŠKP Bratislava, kde
reprezentovali KTCM Vysočina. Na turnaji „ELTESO CUP 2009“ měly
původně startovat 2 výběry Vysočiny, ale po odřeknutí jednoho z účastníků a na přání pořadatelů postavil trenér Hladík nakonec týmy 3. I
proto mohli dostat příležitost noví hráči a ze Zruče n.S. jich tentokráte
odjelo na Slovensko hned 5, z toho 3 nováčci.
Samotného turnaje se zúčastnilo 8 družstev, která byla rozdělena
do dvou skupin, kde se týmy střetly každý s každým 2 x 15 minut. Po
utkáních ve skupinách následovaly boje o konečné umístění. Družstva
KTCM Vysočina turnaj zcela opanovala a nakonec ve finále nastoupil
„A“ výběr proti „B“ týmu. Potěšitelné navíc bylo zjištění, že hráči Jiskry Zruč n.S. byli oporami jednotlivých družstev.
Jiří Dolejší, starší

Turistika
Turistický oddíl TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

únor 2009

novoročním posezením v pivovaře a domů se vracíme vlakem. Šli jsme
Že ještě něco neznáte, neznamená, že to neexistuje. Tento reklamní již po patnácté a u vlaječky PF 2009 se nás sešlo třináct.
Dále pořádáme „Májový pochod“ do Českého Šternberka. Vloni proslogan můžeme použít i při myšlence, že v našem městě již více než 30
let působí turistický oddíl. V současné době má 17 členů, výbor tvo- běhl 29. ročník. Trasy dlouhé 23 km se zúčastnilo rekordních 108 poří Miloslav Vaněček – předseda, Ladislav Kohout – tajemník a Anna chodníků.
Tomanová – členka výboru. Aktivní účast na pochodech vykazuje asi
Na tradičně netradiční „Noční pochod“ se sešlo 107 lidí a po zdolání
deset stálých členů, mužů i žen různého věku. Mezi ně se se svou pev- 12 km trasy ve tmě všichni byli v cíli odměněni diplomem, tatrankou a
nou vůlí řadí Miloslav Vaněček, který již překročil sedmdesátku věkem teplým čajem od dobrovolného sponzora J. Studničky, který se sponzora tisícovku kilometry.
sky angažuje již několik let. Pochod se šel již potřicáté.
Členové se zúčastňují pochodů každou sobotu, za každého počasí.
V našich řadách jsou tzv. „sběrači kilometrů“. Na pomyslné bedně stoTrasy většinou sestaví výbor oddílu nebo reagujeme i na pochody pořá- jí Ladislav Kohout se svými 1.120 km, Miloslav Vaněček s 1.074 km a
dané jinými oddíly v okolí. Informace o pochodech jsou vždy vyvěšeny Josef Novák s 876 km za rok.
na nástěnce vedle zlatnictví v Nové Zruči. Našich pochodů se mohou
Láďa Kohout si drží i prvenství ve zvládnutí nejdelší trasy v kuse, kdy
zúčastnit i jednotlivci nebo skupiny, které nejsou našimi členy. Délka
trasy se pohybuje od 12 do 17 km. Například pochod „Kolem Zruče“ vyšel ze Zbraslavic přes Bohdaneč, Ledeč n. S. a vrátil se do Zruče n. S.
znamená, že trasa začíná ve Zruči, pokračuje přes Dubinu, Želivec, Sla- a připočítal si 52 km naráz. Ani další členové se nemusí stydět za provošov, Hodkov, Nový Dvůr, Lipinu, Jiřice a končí ve Zruči. A takových chozené boty a našlapané kilometry. Za rok 2008 má na účtě L. Matějka
tras kolem Zruče je několik. Během pochodů máme možnost otestovat 853 km, A. Tomanová 703 km, P. Skála 562 km, B. Štefková 443 km, P.
úroveň restaurací a hospůdek, a věřte, že po 25 km ušlých ve sněhové Novák 344 km, V. Vaněčková 192 km, D. Rottenbergová 176 km, D. Svavánici, horkou polévku a grog opravdu oceníte. Užíváme si krásy pří- tošová 174 km, P. Toman 165 km, R. Vaněček 140 km, J. Šašinková 125
km, L. Hrabovská
rody jak v okolí Zručska, tak i krajinu kolem Ledče n. Sáz., Havlíčkova
93 km, B. ProBrodu, Sázavy, Vlašimi, Kácova, Kutné Hory a mnoha dalších měst.
cházka 71 km a
Do vzdálenějších míst cestujeme vlakem. Zvolíme trasu a po zdolání
nejmladší člen, L.
určených kilometrů se vracíme vlakem domů. Jízdné a stravné si hradí
Kohout 46 km.
každý sám.
Pokud se chcete
Dvakrát do roka si dopřejeme i turistický zájezd do vzdálenějších
zařadit mezi „sběmíst. Na podzim roku 2008 někteří členové prochodili Lužické hory,
rače kilometrů“,
kde během čtyř dnů zhlédli mnoho zajímavých památek, např. hrad
nebo si jen tak
Bezděz, Tolštejn, rozhlednu na Jedlové, Mariinu vyhlídku, Pavlínino
vyrazit v sobotu
údolí a užili si výhledy do okolí.
do přírody po traV červnu 2008 jsme se společností Sázavan Strojírny - Zruč n. S.
sách, které ještě
vydali autobusem na zájezd na Slapy. Zúčastnili se ho členové oddílu,
neznáte, přijďte
společně se zaměstnanci firmy a nadšenci turistiky. Masový pochod
mezi nás. OpatSedlec-Prčice, kde je možno vidět i prezidenta republiky V. Klause,
řete si pohodlné
oslovil i několik turistů z našeho města. Jezdíme do Benešova na poboty a sledujte
chod „Povidlových koláčů“, kde pravý koláč ochutnáte až po zdolání 25
nástěnku vedle
km dlouhé trasy. Každý rok v lednu využíváme nabídky klubu turistů
zlatnictví.
Spartaku Vlašim a vyšlápneme si zimní krajinou na horu Blaník.
Touto
cestou
Zajímáme se o pochody pořádané turisty ze Zbraslavi. Můžeme zmíbychom také rádi
nit jejich naučný pochod, jehož trasa vedla přes známé kostely v okolí.
poděkovali našim
tradičním sponNěkdo obdivoval kostel sv. Vavřince ve Zbraslavicích, kostel v Bohzorům – společdanči, kostel sv. Jiří v Pertolticích či náš kostel Povýšení sv. Kříže ve
nosti
Sázavan
Zruči n. Sáz. Byla to zajímavá trasa, zrovna jako ta okolím Bohdanče
– Strojírny, Zruč
kolem palírny Bohdaneč a rybníka Katlov. Nelze opomenout tradiční
nad Sázavou a Japochody „Sklářská Sázava“ a „Pochod do neznáma“, pořádané TJ Karoslavu Studničvalier Sázava. Trasy jsou dlouhé kolem 25 km. Do takto vzdálenějších
kovi ml.
míst využíváme vlak či jízdu soukromými auty.
Náš oddíl každoročně pořádá tradiční „Novoroční pochod“ ze Zruče
Výbor oddílu
do Chabeřic na kopec Jordán (487 m), kde si připijeme na zdraví a další
Petr
Skála:
Turisté
ze
Zruče
v
Přibyslavi
září
2008
kilometry a pokračujeme do Kácova. Cestu dlouhou 12 km zakončíme

René Svoboda: David Filinger a Horst Siegl po vstřelené brance na 1:1
Kus smůly si vybral ve 27. min. i prezident domácího klubu Beni Simitči, protože po brejku Stejskala pálil jen do tyče. Přesto se Zručští
ujali vedení, když po Brožkově rohu prostřelil brankáře Vykydala Štorc
- 2:1. Radost ale domácím dlouho nevydržela, za necelou minutu na
to pěknou kombinační akci hostů zakončil přesnou ranou Pliska. Tlak
Benaga začal narůstat zvýšenou aktivitou Filingera, jenže gólman Vykydal dlouho odolával. Siegl mířil zblízka vedle a Filinger na něj nedokázal vymyslet při své šanci žádnou lest.
Zruči n. S. tak pomohl šestý faul soupeře a delší pokutový kop Filingera - 3:2. Když po faulu Chalupského sám postižený Brožek upravil na
4:2, zdálo se být ve 39. min. „hotovo“. Ovšem v poslední minutě si hosté
hrou bez brankáře vypracovali šanci, kterou na brankové čáře zlikvidoval rukou Filinger, za což viděl červenou kartu. „Toho vyloučení je
škoda, vedli jsme o dva góly a zápas jsme už měli mít pod kontrolou,“
litoval kouč, kterému bude Filinger chybět v sobotu v domácím duelu
proti Chrudimi. Vítězství pak ještě pečetil Štorc a domácí si pořádně
oddechli. „Soutěž má dva lídry, ostatní týmy jsou velmi vyrovnané,“
upozornil trenér.
Kromě premiérového startu si Horst Siegl, který je po propuštění ze
Sparty fotbalově „nezaměstnaný“, připsal i první gól v sezoně. Kolik
mu klubový pokladník naúčtuje po sobotním zápasu? „Za tu branku
jsme vděční, asi nic. Spíše bychom se měli složit,“ smál se Petr Málek.
Branky a asistence: 14. Siegl (Filinger), 29. Štorc (Brožek), 38. delší
pok. kop Filinger, 39. pok. kop Brožek, 40. Štorc (Stejskal) - 11. Pliska
(Galuška), 30. Pliska (Galuška), 40. pok. kop Mudrík. Rozhodčí: Smreček - Brejník. ŽK: Pliska, Kapsa (oba Ostrava). ČK: 40. Filinger (Zruč).
Benago: Klíma - Světlík, Stojaník, B. Simitči, Štorc - Brožek, Filinger,
Siegl, Stejskal (Bilík - Fitzel).
Petr Kubálek (zdroj René Svoboda)

Petr Skála: Luka pod Medníkem a turistický oddíl ze Zruče

ZRUČSKÉ NOVINY

únor 2009

ČSOP Vlašim

Začala obnova lesní části
zámeckého parku

Nedávné orkány a vichřice silně
poškodily lesní část zámeckého
parku.Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněné území,
bylo nutno požádat Národní památkový ústav o vyjádření k záměru obnovit v dendrologicky jiném složení lesopark. Po prohlídce
bylo konstatováno, že se neosvědčilo druhové složení jehličnanů
douglaska tisolistá v kombinaci
se smrkem.Na základě sepsaného
protokolu požádalo město o stanovisko a rozhodnutí Odbor památkové péče MěÚ Kutná Hora,
abychom mohli okamžitě zahájit
práce na obnově. To jsme obdrželi
koncem prázdnin minulého roku.
Co nás čeká ? Po vytěžení dřevní
hmoty a úklidu budou odfrézovány pařezy. V západní části lesoparku na tzv. „Starých hradech“
byly dřeviny k odstranění vyznačeny přímo pracovníky Národního památkového ústavu. Po jejich
odstranění zde výsadba již nebude
prováděna, tady budou vysazovány pouze zplaňující byliny. V rámci obnovy bude vysázeno celkem
160 ks jedlí různých kultivarů, 80
ks modřínu opadavého, 70 ks tisů,
10 ks jedlovce kanadského, 30 ks
dubu a 30 ks javorů. K výsadbám
musí být použity rostliny o minimální výšce 120 cm u jehličnanů
a obvodu kmínku nejméně 12 cm
u listnáčů. Kvalita musí odpovídat
ČSN 46-4902.
A tak se s určitostí zase naši občané dočkají procházek v pěkném
prostředí zámeckého lesa.
Mgr. Klatovský
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Silné mrazy trápí volně žijící živočichy
Nebývalý nápor zvířecích pacientů zažívá v těchto dnech Záchranná stanice pro živočichy Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi.
Dlouhotrvající silné mrazy a vysoká sněhová pokrývka způsobily, že se
do záchranné stanice dostalo mnoho zesláblých, vysílených a zraněných
živočichů.

Pracovnice záchranné stanice vysvobozují labuť přimrzlou na hladině
řeky Sázavy.
Nezvyklý pohled na lesopark po vykácení

Na webových
stránkách Města
jsou ke stažení
Zručské noviny
od ledna roku 2001.
www.mesto-zruc.cz
Jiřina Janatová: Restaurátorské
práce v zámecké kapli - poslední
lednové dny 2009

Stalo se před 10 lety ...

únor 1999
První únorové dny roku 1999, co se počasí týká, byly klidné.
V časných ranních hodinách 5. února však přišla studená fronta, kterou provázel silný vítr. Rval plechy ze střech, kácel dopravní
značky, lámal větve stromů, vyvracel celé stromy. V poledne k tomu
přišla do Zruče nad Sázavou i první bouřka tohoto roku. Zatáhlo se
a začalo hustě sněžit. Během pár minut leželo několik centimetrů
sněhu a teplota rázem poklesla o několik stupňů.
Sníh se sypal i v dalších dnech a způsoboval velké problémy, hlavně v dopravě. Podobná situace jako u nás byla hlášena téměř z celé
Evropy. V horských oblastech se potýkali s lavinami. Hlášeny byly
dokonce zasypané celé vesnice. Počasí se ustálilo vlastně až v posledních únorových dnech.
V únoru roku 1999 nás však netrápilo jen počasí, ale také chřipky. Čekárny u lékařů byly stále plné a byl vyhlášen zákaz návštěv
ve zdravotnických zařízeních a nedoporučovalo se shromažďování
osob. Z toho důvodu byly odvolány i některé kulturní akce. V našem případě byl odložen například „Koncert SOS“, který se měl ve
Zruči n. S. konat již poosmé.
3. 2. se konalo veřejné zasedání ZMě. Hlavním bodem bylo schválení složení komisí. Jednalo se o komise: finanční, kontrolní, školská a kulturní, pro životní prostředí, pro péči o rodinu, bytová a
vesnická.
Ve dnech 8. – 10. února se konal zápis dětí do 1. tříd ZŠ a 10. února
proběhl zápis do Zvláštní školy v Okružní ulici. Téměř ve stejném
termínu proběhl i zápis dětí do mateřských škol.
V sále restaurace Na Ostrově se konal 13. února již 7. ročník zimního mariášového turnaje DINGO CUP 99, jehož se zúčastnilo 108
hráčů na 27 herních stolech. Vítězem se stal Jiří Vilímek z Vlašimi,
který kromě poháru získal i mikrovlnnou troubu.
22. – 26. února si děti na okrese Kutná Hora užívaly školní prázdniny.
Stále hlouběji do kapsy museli sahat řidiči. Zatímco v roce 1996
stálo povinné ručení u vozů ŠKODA (1.000-1.350 ccm) pouze 804,Kč, v roce 1999 už 2.124,-Kč.
Jiřina Janatová

Lenka Říhová: Lesopark před a po vykácení

Nejčastěji se jedná o vysílené či zraněné dravce, sovy a vodní ptáky.
Kvůli vysoké sněhové pokrývce se totiž dravci a sovy stahují do bezprostřední blízkosti silnic, kde je díky solení nejméně sněhu. Hledají zde
svoji přirozenou potravu, hraboše a také mrtvé živočichy sražené auty.
Sami se však bohužel stávají častými oběťmi automobilové dopravy, neboť se tak dostávají do nebezpečné blízkosti projíždějících aut. Vodním
ptákům, zejména labutím a divokým kachnám, zase hrozí riziko přimrznutí na zamrzlé vodní hladině, strádají také nedostatkem potravy.
„V současné době se v naší záchranné stanici nalézá 78 pacientů. Kromě vysílených a zraněných dravců, sov, labutí a jiných vodních ptáků je
tu také několik ježků, kteří se předčasně probudili ze zimního spánku
a bezradně bloudili po sněhu“, uvádí Mgr. Šárka Tlustá, vedoucí záchranné stanice. Většina zvířecích pacientů má naštěstí dobré vyhlídky
na návrat do přírody. Jen co se oteplí, bude se většina z nich moci vrátit
zpět do přírody.
Pomoci zraněným a vysíleným živočichům v Záchranné stanici pro
živočichy ve Vlašimi lze
- finančním darem na účet číslo 335 53 322/0800, var. symbol 0209
- nebo dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI VLASIM na
číslo 87777 (účtování DMS: 30 Kč, Záchranná stanice pro živočichy ve
Vlašimi obdrží 27 Kč).
Ing. Zuzana Pokorná, PhD.
Orlice Mattoni navždy zmizí z české krajiny
Obří orlice Mattoni u dálnice D1 poblíž Třemošnice hyzdí českou krajinu už více jak 10 let. Teď svítá naděje, že navždy zmizí. Na základě
podnětu Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi vydal místně příslušný stavební úřad v Sázavě rozhodnutí nařizující její odstranění.
Před více než patnácti lety začal boom výstavby obřích billboardů.
Postupně nejen řidičům na dálnicích a silnicích, ale i obyvatelům v širokém okolí začala tato reklamní zařízení ukrajovat čím dál více výhledů
do krajiny, hyzdit čím dál více míst.
Navíc, tato zařízení nevhodně odpoutávají pozornost řidičů, a negativně tak ovlivňují bezpečnost silničního provozu.
Již před deseti lety, kdy byla na Podblanicku vedena správní řízení
povolující mnoho rozměrných reklamních zařízení v okolí dálnice D1
či rychlostní silnice E55, s jejich umístěním zásadně nesouhlasil Český
svaz ochránců přírody Vlašim. Jejich úplný zákaz se nám tehdy prosadit
nepodařilo, ale dosáhli jsme alespoň toho, že byla povolována jen na
dočasnou dobu, většinou na 10 let.
Protože stavbám končí platnost stavebního povolení, začal obesílat
Český svaz ochránců přírody Vlašim místně příslušné stavební úřady a
usilovat o odstranění billboardů.
Obří orlice Mattoni u dálnice D1 je první, u které již stavební úřad rozhodl o jejím odstranění. I když je toto rozhodnutí zatím nepravomocné,
doufejme, že se již blýská na lepší časy a ukradené části krajiny nám
budou opět postupně navráceny.
Karel Kříž
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
Pohotovostní telefon Záchranné stanice pro živočichy: 777 800 460
(Lenka Šafránková)
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PRACOVIŠTĚ CZECH POINT NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
VE ZRUČI NAD SÁZAVU
Pracoviště Czech Point poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů
státní správy.
Před tím než půjdete na Czech Point, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému
chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.
Výpis z katastru nemovitostí:
Co dostanete? ... 		

Výpis z listu vlastnictví

Co potřebujete vědět? ... Katastrální území, číslo listu vlastnictví nebo
			
číslo nemovitosti
Kolik zaplatíte? ...
			

100,- Kč za první stránku,
50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z obchodního rejstříku:
Co dostanete? ... 		

Výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět? ... IČ ( identifikační číslo organizace)
Kolik zaplatíte? ...
			

100,- Kč za první stránku,
50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis ze živnostenského rejstříku:
Co dostanete? ... 		

Výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět? ... IČ ( identifikační číslo organizace)
Kolik zaplatíte? ...
			

100,- Kč za první stránku,
50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z rejstříku trestů:
Co dostanete? ... 		

Úplný výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete? ...

Občanský průkaz, cestovní pas

Kolik zaplatíte? ...

50,- Kč

Výpis z registru řidičů:
Co dostanete? ... 		

Ověřený výpis z bodového hodnocení osoby

Co potřebujete? ...
			

- pokud žádost podává sám žadatel – platný
doklad totožnosti

			

- pokud žádost podává zmocnitel – ověřenou plnou moc +

			
Kolik zaplatíte? ...
			

platný doklad totožnosti zmocněnce
100,- Kč za první stránku,
50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Prostřednictvím kontaktních míst Czech POINTU je možné získat výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro
veřejnou zakázku.
Co dostanete? ... 		

Ověřený výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co potřebujete? ...

Identifikační číslo

Kolik zaplatíte? ...
			

100,- Kč za první stránku,
50,- Kč za každou další i započatou stránku

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH:
Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků..
Co potřebujete pro získání přístupových údajů?
Identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenského
oprávnění,
Identifikaci žadatele – platný občanský průkaz
Plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na
žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu
do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.
				

Hana Nácovská, vedoucí OVV

únor 2009
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Plošná inzerce ve
Zručských novinách
Využijte možnost zviditelnění
Vaší firmy pomocí plošné inzerce ve Zručských novinách.
Noviny vycházejí v nákladu
2.250 výtisků a jsou distribuovány zdarma do poštovních
schránek. Zároveň jsou zveřejněny na webových stránkách
města.
Základní cena je stanovena na
8,-Kč za cm2 bez 19% DPH.
Výrazně ji lze snížit díky slevám za opakovaný tisk.
Formulář objednávky je možné stáhnout z webových stránek MěÚ - www.mesto-zruc.
cz, případně vyzvednout v oddělení kultury u paní Janatové.
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ESA REALITY
prodej
stavebních pozemků
Zruč nad Sázavou
930 - 1 632 m 2
kompl. sítě, výhled
cena 900,-Kč/m 2

605 927 473

Pro
bližší
informace volejte na 777 088 878
(Martin Beneš) nebo pište na
noviny@mesto-zruc.cz.

http:

www.esareality.cz

phone/fax:
IČO:

+420 241 434 162

49273663

Truhlářství

Práce na PC

www.pracezdomu.com

Navštivte webové stránky města
Zruč nad Sázavou

www.mesto-zruc.cz

SMART Půjčka
až do 50.000 Kč

Hledáme nové
obchodní zástupce.
Bližší informace: 774 420 595

723 093 716

- výroba a montáž nábytku
- kancelářský nábytek
- vestavěné skříně
- kuchyňské linky
- zakázková výroba oken a dveří

HÁJEK Josef
Okružní 600 (býv. Sázavan)
Zruč nad Sázavou

Příjem materiálů do novin (Redakční rada si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky neotisknout, redakčně zkrátit či upravit. Nevyžádané příspěvky se nevracejí) :
Řádková inzerce a příspěvky : Jiřina Janatová - tel. 327 531 194. Plošná inzerce : Martin Beneš - telefon 777 088 878. Emailová adresa : noviny@mesto-zruc.cz, webové stránky : http://www.mesto-zruc.cz.
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