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Pár rad pro
přispěvovatele
do Zručských novin

Je velmi povzbudivé, že se
řady přispěvovatelů do našich
novin rozrůstají. Kromě pravidelných rubrikových stálic
tak noviny získávají na větší
pestrosti a snad se tím stávají i
čtivějšími a snižují se počty odběratelů, kteří používají jejich
papírové stránky k všelijakým
účelům a činnostem, mimo
čtení. Dovolím si tedy nastínit
určité postupy, které by měly
vést k bezproblémové spolupráci a minimalizovat riziko, že se
zrovna ten váš článek opozdí či
dokonce kdesi ztratí.
Dodržujte uzávěrku ... Pravidlo jedna, důležité a často nedodržované. Ano, termín uzávěrky. Naleznete ho ve spodní
části úvodní stránky každého
vydání, nově i na úvodní stránce
městského webu. Pouzávěrkové
příspěvky velmi komplikují
celé zhotovení novin, a přestože
se snažíme, jako redakční rada,
vyjít přispěvovatelům vstříc,
lehce se může stát, že se dotyčný příspěvek do aktuálního
vydání již nedostane a o měsíc
později sám na své aktuálnosti
ztratí. Proto prosíme: Dodržujte termín uzávěrek.
Ověřte si, že byl příspěvek
doručen ... Příspěvky zasílejte
na emailovou adresu noviny@
mesto-zruc.cz a velmi doporučujeme zatrhnout při odesílání
emailu volbu „požádat oznámení o přečtení“. Může se stát,
že se email někde zatoulá či je
chybně zachycen filtrem pro
nevyžádanou poštu a tragédie
je hned na světe.
Buďte struční ... Zručské
noviny mají omezený rozsah,
jedná se o měsíčník, takže by
se v nich měly objevovat články o tom podstatném v daném
měsíci. Velmi častým prohřeškem bývá rozsáhlost a podrobnost článků, které jsme nuceni
občas i zkracovat. Týká se to
hlavně sportovních příspěvků,
mnohdy s kompletním výsledkovým přehledem a rozsáhlými
tabulkami. Občas pomůže se
při psaní příspěvku zamyslet,
zda vytvářený článek může zajímat kromě přímých účastníků
i někoho dalšího, a tomu délku
uzpůsobit. Většinu prvotních
článků lze zmenšit třeba i na
polovinu bez toho, aby vypadla nějaká důležitá informace
a článek ztratil na čtivosti, ba
naopak. V kratším příspěvku
se lépe orientuje a sami to jistě
znáte, že sáhodlouhý text dokáže často spíše od čtení odradit.
Zkontrolujte si po sobě článek ... Možná článek píšete v
hluboké noci za svitu měsíce,
tak jako píši já tento úvodník,
ale i tak je záhodno si najít
chvilku a jednou či dvakráte si
po sobě dílko pozorně přečíst.
Ani kontrolou pravopisu v textovém editoru není nutno pohrdat, mnohdy upozorní na překlep, který lidskému oku uniká
i při třetím čtení. Pomáhá, když
článek dáte přečíst i někomu
druhému. Občas, pravda velmi
výjimečně, se stane, že dorazí
příspěvek, který vypadá, jak
když byl sepsán pod nějakou
návykovou látkou analfabetem
cizí národnosti, kde i/y jsou
harmonicky střídány takovým
způsobem, že by nejedna učitelka češtiny na místě zkolabovala. V takovém případě je asi
každá rada drahá. Vám ostatním postačí, když nebudete s
příspěvkem příliš chvátat.
Těšíme se na spolupráci
s vámi. Udělejme společně
Zručské noviny zajímavějšími.
Martin Beneš
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Chátrající kotelna bude mít využití

Náš projekt „Kotelna – centrum sociálních služeb“
získal podporu 12,2 mil. korun z Regionálního operačního programu. Do výzvy „Sociální integrace“
bylo podáno celkem 12 projektů ve Středočeském
kraji. Náš projekt získal první místo v bodovém
hodnocení. Hlavním cílem projektu je vytvořit kvalitní zázemí pro poskytování služeb nízkoprahového
centra pro děti a mládež, sociálního poradenství a
mateřského centra. Stávající klub Kotelna bude projektem rozšířen o věkovou kategorii 12-14 let. Klub
bude rozdělen na část pro dospívající 12 – 18 let a
mladé dospělé 18-26 let. Projektem se zvýší kapacita
zařízení a rozšíří se nabídka poskytovaných služeb
o odborné sociální poradenství, za kterou museli
klienti doposud dojíždět do Kutné Hory. V projektu bude vytvořen probační a resocializační program
zaměřený na rizikové klienty. Dalším cílem je revitalizovat brownfield uprostřed města, který je umístěn
nedaleko zástavby pro bydlení. Stávající budovu klubu zateplíme, vyměníme okna a obnovíme sociální
zázemí. Dále uděláme celkovou rekonstrukci druhé
budovy kotelny Na Výsluní, kde jsou nevyužívané zásobníky na lehký topný olej. Zde zřídíme část
klubu pro mladé dospělé, zázemí pro poskytování

odborného sociálního poradenství a také zázemí pro
mateřské centrum. Mateřské centrum Setkání působí v našem městě již pátým rokem a nabízí rodinám
s dětmi širokou škálu služeb – odborné přednášky,
vzdělávací kurzy, tvořivé dílny, sportovní aktivity
pro děti i dospělé apod. Klub se tak rozšíří o služby
na podporu rodiny. Město tak opraví a využije chátrající objekt.
Příprava projektu vycházela z dotazníkových akcí
v letech 2006 a 2007. Z obou výzkumů lze vyvodit,
že mladí lidé by ocenili více prostoru k trávení volného času bez závazku pravidelné docházky. Dále se
vycházelo ze zkušeností provozu klubu z posledních
let. Služeb stávajícího nízkoprahového centra denně
průměrně využije kolem 25 klientů. Klub nabízí
trávení volného času ( počítače a internet, fotbálek,
hudební produkce, kulturní akce, lezecká stěna,
sportovní aktivity atd. ), poradenství při různých životních situacích, informační servis ( právní servis,
vztahy, shánění brigády a práce atd. ) a další sociální
služby.
Realizace projektu z větší části proběhne v příštím
roce.
Mgr. Martin Hujer

Zkrácené výsledky voleb do Evropského parlamentu
konané ve dnech 5. 6. – 6. 6. 2009
Zruč nad Sázavou
Okrsky:
Voliči v seznamu:
Vydané obálky:
Platné hlasy:
Volební účast v %:
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29
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31
32
33

7
4.004
947
937
23,65

Strana
Libertas.cz
KDU – ČSL
Věci veřejné
ODS
Suverenita
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
Sdruž.pro rep. - Republ.str.Čsl.
Česká str.národ.socialistická
Evropská demokratická strana
Demokratická Strana Zelených
SDŽ – Strana důstojného života
Spojení demokraté – Sdruž.nezáv.
Strana demokracie a svobody
Nejen has. a živn. s uč. do E.
KSČM
„STAR. A NEZ. – VAŠE ALTERNATIVA“
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Balbínova poetická strana
Strana zelených
„Strana soukromníků ČR“
Zelení
Dělnická strana
NEZÁVISLÍ
ČSSD

Počet Hlasy
hlasů v %
4
0,42
43 4,58
28 2,98
256 27,32
50
5,33
9 0,96
4
0,42
2
0,21
6 0,64
15
1,60
5
0,53
1
0,10
2
0,21
3
0,32
131 13,98
23 2,45
14
1,49
13
1,38
11
1,17
4
0,42
1
0,10
3
0,32
7
0,74
5
0,53
297 31,69

Udělení Ceny města za rok 2008 a ocenění
za sportovní výkon

Udělení Ceny města Petru Tvrdíkovi

Ocenění za sportovní výkon Petru Linhartovi ml.

Dne 22. 6. 2009 na jednání zastupitelstva byla starostou města udělena
Cena města za rok 2008 Petru Tvrdíkovi ml. za poskytnutí první pomoci
při konání závodů enduro, které se konaly v Polsku v městečku Nowy
Kosciol ve dnech 24. -. 25. 5. 2008. Za tento čin byl Petr Tvrdík oceněn Klubem Fair play při českém olympijském výboru, předání ocenění
bylo vysíláno na ČT 4 dne 29. 4. 2009.
Druhé ocenění obdržel pan Petr Linhart ml. za sportovní výkony v
házené. Vzhledem ke svým výkonům se stal hráčem reprezentačního
týmu ČR mužů a Českým svazem házené byl vyhlášen talentem roku
2008.

Pátý ročník Zámekfestu
podpořilo počasí

Zatímco celý týden před a ještě
několik dní po 5. červenci pršelo,
jen se lilo, právě ve zmiňovaný
datum bylo extra krásné počasí.
Právě pátý červenec pravidelně
patří ve Zruči nad Sázavou hudebnímu festivalu Zámekfest, který
si své příznivce za dobu svého
trvání našel. Letos se akce konala v provizorních podmínkách na
louce u Palasitu, což byla z nouze
ctnost. Prostor v průmyslové zóně
se ukázal jako další možnost, kde
je ve městě bez problémů šance
pořádat obdobné společenské a
kulturní akce. Na známé i méně
známé kapely se přišlo podívat
více než pět stovek diváků. Největší úspěch sklidila Anna K.
a Tři sestry REVIVAL Banda.
Těsně po skončení festiválku se
začalo mezi pořadateli diskutovat
o šestém ročníku, který se bude
konat zase za rok. Kdo vystoupí a
zda se akce uskuteční opět u Palasitu, nebo zpět na zámku, se ještě
neví. Velký dík patří nejen městu
Zruč nad Sázavou za patronát, ale
také firmám Archatt a Variel, které krize nekrize festival podpořily
i finančně. Fotografie z akce můžete najít na www.zamekfest.cz.
Vlastimil Roflík
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Rada města na
67. zasedání, konaném
dne 25. 05. 2009 ...
schvaluje žádost paní Jindřišky
Kozlíkové a pana Vladimíra
Vyšohlída o bezplatné zapůjčení
cca 29 ks laviček a 2 ks mobilních WC a dopravu do kempu V
Rákosí na akci Zručská vrátka
– 4. ročník, která se bude konat
dne 29. 8. 2009. Žadatele bude
informovat KS.
ukládá odpovědět žadateli o
pronájem p. p. č. 348/2 a 347/1
vše v k. ú. Vlastějovice, aby
svou žádost na pronájem projednal s LDO Ledeč nad Sázavou,
které pozemky obhospodařuje
a případné prodeje a pronájmy
pozemků legislativně zajišťuje
za všechny spoluvlastnické obce.
Žadatele bude informovat SÚ.
souhlasí s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby Zruč
nad Sázavou – Nad Ovčínem, dopravní a technická infrastruktura
a s vydáním územního rozhodnutí o změně využití území pro
stavbu Zruč nad Sázavou – Nad
Ovčínem, obytná zóna, za podmínek stanovených stavebním
úřadem. Souhlasné stanovisko
zašle SÚ.
doporučuje předložit do jednání
ZMě úpravu rozpočtu MŠ Malostranská. Důvodem úpravy
rozpočtu je zvýšené vynaložení
finančních
prostředků
na
odstranění a likvidaci stromů po
větrné kalamitě.
¬
schvaluje pro zpracování žádosti
na akci: „Turistická stezka Zručí
nad Sázavou a jejím blízkým
okolím“ vybrat firmu Have Incest, s.r.o., Ing. Zdeněk Hanuš,
Vnoučkova 2131, Benešov. Firmu bude informovat KS.
na základě poptávky na stavební
práce na garážích a přístřešku u
dopravního hřiště v areálu školní
jídelny schvaluje vybrat nabídku
Jaroslava Vosyky, Slunný Vrch
782, Zruč nad Sázavou. Uchazeče
bude informovat SM.
na základě poptávky na akci:
„Oprava dětského dopravního
hřiště – Zruč nad Sázavou“
schvaluje, jako ekonomicky
nejvýhodnější pro město, nabídku č. 2 firmy Colas CZ, a.s.,
Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha
9, na druhém místě nabídku č. 1
firmy Silnice Čáslav – Holding,
a.s., Chotusická 1121, 286 22
Čáslav, na třetím místě nabídku
č. 3 firmy Silme, s.r.o., Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín
IV. Oznámení uchazečům zašle
KS.
na základě zveřejněného záměru
na prodej osobního automobilu
Felicia schvaluje prodej panu
Petru Barešovi, Jabloňová 904,
285 22 Zruč nad Sázavou. Prodej
zajistí KS.
schvaluje uzavřít smlouvu o partnerství v rámci realizace projektu
„Rekonstrukce místní komunikace Průmyslová“ s firmou
Variel, a.s., Průmyslová 1034,
Zruč nad Sázavou a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
schvaluje uzavřít smlouvy o partnerství k projektu: „Rekonstrukce
bývalé střední integrované školy
na spolkový dům“ s těmito partnery: Občanské sdružení Fotoklub, Zruč nad Sázavou, Slunný
Vrch 784, 285 22 Zruč nad Sázavou; BUDÓ KAI, o.s., Nádražní
875, 285 22 Zruč nad Sázavou;
Mateřské centrum Setkání, o.s.,
sad Míru 787, 285 22 Zruč nad
Sázavou; Křesťanská společnost
Nový Život, o.s., Veleslavínova
14, 400 11 Ústí nad Labem;
Český rybářský svaz, sad Míru
791, 285 22 Zruč nad Sázavou;
Svaz postižených civilizačními
chorobami, Ke Ctiborkám 1014,
285 22 Zruč nad Sázavou; Svaz
tělesně postižených v České republice, o.s. – místní organizace,
5. května 401, 285 22 Zruč nad
Sázavou; TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou, Topolová 1030, 285
22 Zruč nad Sázavou; Český
svaz včelařů, o.s., základní organizace Zruč nad Sázavou, Na
Pohoří 794, 285 22 Zruč nad Sázavou; Občanské sdružení Život
90, Zruč nad Sázavou; sad Míru
789, 285 22 Zruč nad Sázavou;
Zručská desítka, o.s., Píšť 21,
396 01 Humpolec a pověřuje
starostu podpisem smluv
schvaluje uzavřít smlouvy o
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partnerství k projektu „Turistická stezka Zručí nad Sázavou
a jejím blízkým okolím“ s těmito
partnery: MAS Lípa pro venkov,
o.s., 285 21 Zbraslavice 7; Klub
českých turistů, Archeologická
2256, 155 00 Praha 5 - Lužiny;
Tůmův
Chabeřický
mlýn,
Chabeřice 18, 285 22 Zruč nad
Sázavou, Ing. Jiří Marhan, Nová
963, 285 22 Zruč nad Sázavou,
Český svaz ochránců přírody,
o.s., Michelská 5, 140 00 Praha
4; Obec Horka II, Zámek č. p.
1, 285 22 Zruč nad Sázavou; I.
ZŠ Zruč nad Sázavou, Na Pohoří
575, 285 22 Zruč nad Sázavou a
pověřuje starostu podpisem smluv
schvaluje přijetí dotací z Ministerstva kultury na akci „Český
videosalon 2009 – postupová
kola filmové tvorby“ ve výši 25.
000 ,-Kč a na akci: „V. festival
leteckých amatérských filmů“ ve
výši 5. 000,- Kč.
schvaluje uzavřít smlouvu o
dílo na servis výtahu na zámku
s firmou VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r. o., Pivovarská
542, 686 01 Jarošov a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
schvaluje uzavření smlouvy o
dílo s firmou TEDOM ENERGO, s. r.o., Výčapy 195, 674 01
Třebíč na akci: „Úprava měření
plynu – plynová kotelna Wekto
Zruč nad Sázavou“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
schvaluje uzavření smlouvy o
vytvoření uměleckého výkonu
(kytarového recitálu) s Pavlem
Steidlem, 270 42 Skryje 78, dne
4. 6. 2009 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
na základě zveřejnění záměru na
prodej části pozemku parcely č.
2335/1 v lokalitě Na Pohoří v k.ú.
Zruč nad Sázavou doporučuje
předložit prodej tohoto pozemku
do jednání zastupitelstva
schvaluje řád preventivní údržby
pro kontrolu a údržbu energetických zařízení a bere na vědomí
hodnocení provozu LDS (lokální
distribuční soustava) města Zruč
nad Sázavou z technického hlediska
ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení z 22. zasedání ZMě č.
25/2009 (podpis dohody o poskytnutí dotace z Regionálního odboru SZIF ve výši 246. 121,- Kč
na opravu dětského dopr. hřiště)
ukládá splnit panu Dolákovi
usnesení z 22. zasedání ZMě
č. 29/2009 (udělení výjimky z
pravidel prodeje bytového fondu
pro pana Jindřicha Kratochvíla)
ukládá splnit panu Dolákovi
usnesení z 22. zasedání ZMě č.
30/2009 a 31/2009 (zveřejnění
záměru na prodej 7 bytů + 2 volných bytů)
ukládá splnit Ing. Růžičkovi
usnesení z 22. zasedání ZMě
č. 32/2009 (žádost o změnu
územního plánu – informovat
Kovářovi)
ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení z 22. zasedání ZMě č.
33/2009 (informovat MěÚ Kutná
Hora o záměru pořídit úpravu
územního plánu)
schvaluje poptat na výběr zpracovatele úpravy územního plánu
sídelního útvaru Zruč nad Sázavou tyto architekty s autorizací:
Ing. arch. Dana Jirovská, Na
Spravedlnosti 472, 280 02 Kolín
II / Ing. arch. Iva Schwarzmannová, Smetanova 266, 280 02
Kolín III / Ing. arch. Jarmila Cetkovská, Fučíkova 425, 284 01
Kutná Hora. Poptávku zašle SÚ.
ukládá splnit p. Malému usnesení z 22. zasedání ZMě č.
35 – 38/2009 (směna pozemků
p.č. 125/1 za 2863, prodej části
pozemků p.č. 125/1)
ukládá splnit p. Malému usnesení
z 22. zasedání ZMě č. 39/2009
(podání žádosti a následný úplatný převod pozemkové parcely
číslo 767)
ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení z 22. zasedání ZMě č.
40/2009 (příprava projektu „Turistická stezka Zručí nad Sázavou
a jejím blízkým okolím“)
ukládá splnit Bc. Jelínkové usnesení z 22. zasedání ZMě č.
41/2009 (2. úprava rozpočtu na
rok 2009)
ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení z 22. zasedání ZMě č.

42/2009 (smlouva na bezplatný
převod majetku – zámková
dlažba v areálu objektu plynové
kotelny Wekto)
• ukládá splnit p. Malému usnesení
z 22. zasedání ZMě č. 43/2009
(prodej části p.p.č. 2112 dle KN
v k. ú. Zruč nad Sázavou – Krutilovi, Průšovi)
• ukládá splnit Mgr. Hujerovi
usnesení z 22. zasedání ZMě
č. 44/2009 (příprava projektu
Zručské parky ožívají – I. etapa“
a „Zručské parky ožívají – II.
etapa“)
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Rada města na
68. zasedání, konaném
dne 11. 06. 2009 ...
projednala žádost Vlastimila
Roflíka o technickou podporu při
pořádání pátého ročníku hudebního festivalu Zámekfest dne
5. 7. 2009 u restaurace Pallasit
a schvaluje dočasné uzavření
Průmyslové ulice od 12:00 do
1:00 hodin v den konání akce za
podmínky, že pořadatel bude informovat podnikatele této lokality
a bude jim umožněn mimořádný
vjezd do firem, dále schvaluje
zapůjčení deseti laviček, deseti
odpadkových košů, posečení
louky naproti restauraci Pallasit těsně před konáním akce,
možnost spolupráce s MěP po
ukončení akce a hodinu ukončení
akce dle předložené žádosti.
Žadatele bude informovat KS.
schvaluje žádost Křesťanské
společnosti Nový Život o
výpůjčku dětského hřiště v areálu
školní jídelny dne 13. 6. od 10.00
do 12:00 hodin pro uspořádání
VIII. ročníku akce „Otvírání
prázdnin“ bezplatné vyvěšení
plakátů a pomoc při zajištění upomínkových diplomů. Žadatele
bude informovat KS.
schvaluje žádost NZDM Kotelna
o prodloužení doby trvání festivalu NZDM Kotelna v areálu
restaurace Pallasit dne 15. 8.
2009. Žadatele bude informovat
KS.
schvaluje žádost městské policie
o pomoc při zajištění turnaje v
malé kopané O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA ZRUČE NAD SÁZAVOU, a to zapůjčením laviček,
materiálu na stavbu pódia, bezplatným vyvěšením plakátů a
po slavnostním ukončení turnaje
předáním cen představiteli města
a povolení ukončení akce dle
požadavků žadatele. Žadatele
bude informovat KS.
doporučuje předložit na jednání
ZMě návrh na odpis pohledávky
ve výši 25. 000,- Kč, vystavené
na odběratele - Jiří Flekal, Říční
125, 285 22 Zruč nad Sázavou
schvaluje poptat tyto odborné
firmy na zhotovitele osvětlení a
nákup mobilní buňky pro sportovní areál za I. ZŠ: Elektro –
Petr Novotný, Vodova 32, 612
00 Brno / Abatec CZ, s.r.o.,
Hrnčířská 31, 602 00 Brno / Linhart, spol. s r.o., Lhotecká 820,
250 01 Brandýs nad Labem. Poptávku zašle KS.
schvaluje
objednat
šlapací
autíčka, tříkolky a koloběžky
u firmy Direkt Media, s.r.o.,
Špitálka 8, 602 00 BRNO na dopravní hřiště. Objednávku zašle
KS.
schvaluje předložit seznam
neplatičů poplatků za odpady
k vymáhání společnosti REALBOHEMIA, a.s. (nejdříve
bude zveřejněno ve Zručských
novinách, jako poslední výzva
neplatičům)
schvaluje předložit do jednání
zastupitelstva návrh na směnu
pozemků mezi městem a panem
Františkem Hudíkem, Budovatelů
973, Zruč nad Sázavou
na základě doporučení bytové
komise
schvaluje
pořadník
uchazečů o obecní byt a seznam
uchazečů o obecní byt na období
od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010. KS
zajistí zveřejnění pořadníku.
schvaluje předložit do jednání
zastupitelstva návrh na prodej
uvolněného bytu v Poštovní ulici
čp. 640 (1+1)
na základě doporučení bytové
komise
schvaluje
doplnění
zásad při přidělování bytů do
DPB, DPS: žadatel o byt s
pečovatelskou službou může
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pouze 1x nabídnutý byt odmítnout, jinak bude ze seznamu
vyřazen
souhlasí s výjimkami z „Pravidel
prodeje bytového fondu města
Zruč nad Sázavou – IV. etapa“
pro paní Kandráčovou, Poštovní
ulice č.p. 642, Zruč nad Sázavou
a souhlasí s předložením návrhu
na přímý prodej uvedeného bytu
paní Kandráčové do jednání
ZMě
jmenuje členy otevírací a hodnotící komise na prodej bytových
jednotek, která proběhne dne 3.
7. 2009 v 10:00 hodin: Lubomír
Dolák, Jarmila Domanská, Ludmila Vlková, náhradníky: Mgr.
Martin Hujer, Petr Malý, Ing. Ivo
Novák. Jmenování zašle KS.
schvaluje uzavření smlouvy o
partnerství s firmou MCV Plast,
s.r.o., Újezd 40/450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana na projekt:
„Rekonstrukce místní komunikace Průmyslová“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
schvaluje uzavření nájemních
smlouvy s firmou Jiří Maryška
– Trend, nám. MUDr. Svobody 60, Zruč nad Sázavou na
umístění reklamního poutače na
čelní stěně Zručského dvora a
umístění billboardu pod firmou
ASMO CZECH, s.r.o. a pověřuje
starostu podpisem nájemních
smluv. Smlouva zajistí SÚ.
schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidel s ČSOB
Pojišťovna, a.s., člen holdingu
ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, 532
18 Pardubice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
na základě zveřejnění záměru
města a jediné předložené žádosti
schvaluje pronájem části dílny
instalatérů v Energocentru Sázavanu firmě Elektro Martínek,
s.r.o., Kolín za zveřejněných
podmínek a nabídky žadatele
a pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy
schvaluje vybrat firmu Stavební
poradna, spol. s r.o., Průběžná
48, České Budějovice jako zpracovatele výběrového řízení na
akce: „Kotelna – centrum sociálních služeb“ a „Rekonstrukce
Základní umělecké školy Zruč
nad Sázavou“. Firmu bude informovat KS. ukládá řediteli ZUŠ
panu Jiřímu Fremlovi připravit
pro zřizovatele školy návrh na
zřízení konzultační (školské)
rady při ZUŠ Zruč nad Sázavou
(Rada ZUŠ).
Rada ZUŠ bude šestičlenná –
dva členy jmenuje zřizovatel.
Ředitel Jiří Freml připraví
návrh volebního řádu Rady
ZUŠ a po schválení volebního
řádu zřizovatelem zajistí volbu
dvou zástupců pedagogických
pracovníků školy v Radě ZUŠ
a volbu dvou členů Rady ZUŠ,
kteří budou zastupovat nezletilé
žáky (případně zletilé žáky a studenty).
Rada města ukládá řediteli školy
zpracovat návrh jednacího řádu
Rady ZUŠ a předložit ho ke schválení Radě města. Rada ZUŠ
bude nejméně dvakrát ročně
předkládat zřizovateli zprávu o
činnosti.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

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

•

•

•

•

Zastupitelstvo města na
23. zasedání, konaném
dne 22. 06. 2009 ...
schvaluje celoroční hospodaření
města a závěrečný účet města
Zruč nad Sázavou za rok 2008 s
výhradou a ukládá Ing. Novákovi učinit potřebná opatření k
nápravě zjištěných nedostatků
bere na vědomí závěrečný účet
dobrovolného
svazku
obcí
,,Mikroregion Posázavský kruh‘‘
za rok 2008
schvaluje přijetí dotace z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední
Čechy ve výši 12. 215 270,65
,-Kč na akci ,,Kotelna – centrum
sociálních služeb‘‘ a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
pro NUTS II Středočeský kraj
schvaluje
spolufinancování
projektu „Kotelna – centrum
sociálních služeb“ (registrační
číslo CZ.1.15/3.2.00/26.00464).
Celkové způsobilé náklady pro-

•
•

jektu z rozpočtu města činí 13.
205 698,- Kč.
schvaluje vyčlenění částky 3.301
425 ,-Kč, odpovídající 25 %
celkových způsobilých výdajů
projektu „Kotelna – centrum sociálních služeb“ z rozpočtu města
na předfinancování projektu
souhlasí s poskytnutím garance
udržitelnosti projektu „Kotelna
– centrum sociálních služeb“ formou notářského zápisu. Městu
Zruči nad Sázavou vyplývají
ze smlouvy o poskytnutí dotace na projekt registrační číslo
CZ.1.15./3.2.00/26.00464, název:
„Kotelna – centrum sociálních
služeb“ povinnosti týkající se
zajištění udržitelnosti projektu
po dobu pěti let od data ukončení
projektu. Město Zruč nad Sázavou se v této souvislosti zavazuje, že udrží provoz zařízení
„Kotelna – centrum sociálních
služeb“ po dobu udržitelnosti
projektu.
pověřuje starostu města Zruče
nad Sázavou Mgr. Martina Hujera
k podpisu notářského zápisu k tomuto usnesení ve výše uvedeném
znění (označené kurzivou)
zrušuje usnesení č. 16/2009
přijaté na 21. zasedání zastupitelstva města dne 16. 3. 2009
schvaluje převzetí úvěru od
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., Jeruzalémská
964/4, 110 00, IČ: 44848943 z
Regionálního rozvojového fondu
(RRF) ve výši 15 mil. Kč na rekonstrukce místních komunikací
a veřejného osvětlení
pověřuje podle zákona č.
128/2000 Sb. starostu města
Mgr. Martina Hujera jako osobu
oprávněnou k podpisu smluvních
dokumentů k úvěru z RRF s
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou
schvaluje odpis pohledávky ve
výši 25.000 ,-Kč, faktura variabilní symbol 480200, vystavena
dne 1. 9. 2004, odběratel Flekal
Jiří, Říční 125, 285 22 Zruč nad
Sázavou
zrušuje usnesení č. 23/2008 z
28. dubna 2008, ve kterém ZMě
schválilo koupi p. p. č. 2626/12 a
2626/14 dle KN v k. ú. Zruč nad
Sázavou za cenu 300 Kč/m2 a
koupi oplocené části p. p. č. 766
dle PK za 300 Kč/m2
souhlasí se směnou pozemků
města za pozemky pana Františka
Hudíka, Budovatelů 973, Zruč
nad Sázavou na základě geometrického plánu 1410-152/2008,
zhotoveného
geodetickou
kanceláří L. Hudcová. Do vlastnictví města přejdou: díl „b“ o
výměře 504 m2, díl „g“ o výměře
247 m2, díl „j“ o výměře 70 m2,
p. p. č. 2626/12 o výměře 8 m2,
p. p. č. 2626/14 o výměře 7 m2,
celkem 836 m2, dosud vlastněné
panem Františkem Hudíkem.
Město převede na pana Františka
Hudíka své pozemky: díl „c“ o
výměře 486 m2, díl „e“ o výměře
388 m2, celkem 874 m2. Směna
pozemku je ekvivalentní a rozdíl
ve výměrách se nebude doplácet.
Poplatek za registraci kupní smlouvy zaplatí město Zruč nad
Sázavou.
schvaluje prodej části pozemku
p.č. 2335/1 dle KN v k. ú. Zruč
nad Sázavou (výměra cca 2,7 tis.
m2, bude upřesněno geometrickým plánem) určeného pro výstavbu čerpací stanice pohonných
hmot a mycí linky pro osobní a
dodávkové vozy v lokalitě Na
Pohoří do vlastnictví společnosti
VARIEL, a.s, Zruč nad Sázavou, IČ: 45148287 za těchto
podmínek: - cena 850 Kč za
m2, náklady spojené s převodem
hradí kupující; / - kupující vybuduje v uvedené lokalitě do 30
měsíců čerpací stanici pohonných hmot a mycí linky pro osobní a dodávkové vozy na své
vlastní náklady; - podklady ke
kupní smlouvě zajistí kupující;
/ - kupující doloží vyjádření o
existenci inženýrských sítí a
vyjádření správců sítí k plánovanému převodu vlastnictví u
části parcely
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí kupní
smlouvě
schvaluje záměr města prodat
uvolněný byt č. 32 v domě č. p.
640 v souladu s „Pravidly prodeje bytového fondu města – IV.
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etapa“ a stanovuje minimální nabídkovou cenu 10. 000 Kč/m2
souhlasí s výjimkami z „Pravidel
prodeje bytového fondu města
Zruč nad Sázavou – IV. etapa“
pro paní Kandráčovou (Poštovní
ulice, č. p. 642, byt číslo 11, 285
22 Zruč nad Sázavou) a souhlasí
s přímým prodejem uvedeného
bytu paní Kandráčové za cenu
5.000,- Kč za m 2 podlahové
plochy jednotky (40,17 m2) a
1.300,- Kč za m2 podlahové plochy balkónu/lodžie (5,80 m2),
celkem za částku 208.390,- Kč.
schvaluje použití prostředků
získaných prodejem emisních
povolenek na akce v tepelném
hospodářství dle předloženého
záměru
schvaluje 3. úpravu rozpočtu
města na rok 2009 navýšením
příjmů a výdajů o 272 tis. Kč.
schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy
o municipálním úvěru č. 20081224-MA s Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou a
pověřuje starostu podpisem výše
uvedeného dodatku
------------------------------------
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Rada města na
69. zasedání, konaném
dne 29. 06. 2009 ...
ukládá Ing. Novákovi splnit usnesení z 23. jednání zastupitelstva č. 45/2009 (učinit potřebná
opatření k nápravě zjištěných
nedostatků v závěrečném účtu
města za rok 2008)
ukládá Mgr. Hujerovi splnit usnesení z 23. jednání zastupitelstva č. 47/2009 (podpis smlouvy
o poskytnutí dotace na akci:
„Kotelna – centrum sociálních
služeb“)
ukládá Mgr. Hujerovi splnit usnesení z 23. jednání zastupitelstva č. 49/2009 (podpis notářského
zápisu na udržitelnost projektu
„Kotelna – centrum sociálních
služeb“)
ukládá Bc. Jelínkové splnit usnesení z 23. jednání zastupitelstva č. 52/2009 (odpis pohledávky
ve výši 25.000 Kč – Jiří Flekal)
ukládá Ing. Novákovi splnit usnesení z 23. jednání zastupitelstva č. 54/2009 (směna pozemků
– p. Hudík)
ukládá Ing. Novákovi splnit
usnesení z 23. jednání zastupitelstva č. 55/2009 (prodej části
pozemku p. č. 2335/1 firmě Variel + smlouva o budoucí kupní
smlouvě)
ukládá p. Dolákovi splnit usnesení z 23. jednání zastupitelstva č. 56/2009 (prodej uvolněného
bytu č. 32 v domě č. p. 640)
ukládá p. Dolákovi splnit usnesení z 23. jednání zastupitelstva č. 57/2009 (výjimka z
pravidel prodeje bytového fondu
města – pí Kandráčová)
ukládá Bc. Jelínkové splnit usnesení z 23. jednání zastupitelstva č. 59/2009 (3. úprava rozpočtu
města na rok 2009)
ukládá Mgr. Hujerovi splnit usnesení z 23. jednání zastupitelstva č. 60/2009 (podpis dodatku
č. 2 smlouvy o úvěru s ČMZRB)
schvaluje žádost Českého svazu
chovatelů o výpůjčku školní
jídelny ve dnech 15. 9. – 19. 9.
2009 na uspořádání tradiční 30.
výstavy drobného zvířectva a
bezplatné vyvěšení plakátů na
tuto akci, která se koná dne 19.
9. 2009. Žadatele bude informovat KS.
schvaluje žádost TJ Jiskra o povolení hudební produkce dne 11. 7.
2009, které se uskuteční na sportovním hřišti za sportovní halou
a povolení ukončení produkce
dle žádosti, bezplatné vyvěšení
plakátů, zapůjčení přístřešku, deseti stolů a dvaceti lavic. Žadatele
bude informovat KS.
schvaluje žádost pana Josefa
Nádvorníka o bezplatný výlep
plakátů na koncert, který se
uskuteční v Ledči nad Sázavou
dne 3. 7. 2009. Žadatele bude informovat KS.
projednala
záměr
zakoupit
traktorbagr a schvaluje poptat
následující firmy: MANATECH
CZ s.r.o., Vodníkova 900, 396
01 Humpolec / Josef Mrkva,
Hutník 1422, 698 01 Veselí nad
Moravou / PHOENIX-ZEPPELIN, spol. s r.o., pobočka Praha,
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Lipová 72, 251 79 Modletice
/ KUHN – Bohemia a.s. KOMATSU, Jeremiášova 947, 155
00 Praha 5 / SOME Jindřichův
Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/
II, 377 01 Jindřichův Hradec /
Pekass zem. a komunální technika, Areál VOD Zdislavice, 257
64 Zdislavice / SAP spol. s r. o.
Loket, Snět 24, 257 68 Dolní
Královice / Auto MAKAR s.r.o.,
Stará Ovčárna 2146, 356 01
Sokolov - Vítkov
projednala
záměr
zakoupit
zametací vůz pro město a schvaluje poptat následující firmy:
Unikont Praha s.r.o., Služeb 609,
108 00 Praha 10 / HANES s.r.o.,
Strojírenská 259, Areál Volta
Real, 155 21 Praha 5 Zličín /
A-TEC servis s.r.o., Příborská
2320, 738 01 Frýdek Místek /
Simed s.r.o., Slovany 140, 544 01
Dvůr Králové nad Labem / Croy,
Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník / ROAD-TEC, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno /
SAP spol. s r. o. Loket, Snět 24,
257 68 Dolní Královice / KOBIT, spol.sr.o., Konecchlumská
1100, 506 01 Jičín / KHK Auto
s.r.o. Praha, Průmyslová 1497/A,
198 00 Praha 9 / NEVA Západní
Čechy s.r.o., Průmyslová zóna
Mexiko, 330 23 Nýřany
na základě poptávky na akci:
„Sportovní areál za ZŠ – dodávka
osvětlení a kontejnerů“ schvaluje
vybrat na tuto zakázku nabídku
č. 1 firmy Linhart spol. s r.o.,
Lhotecká 820, 250 01 Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav, na
druhém místě nabídku č. 3 firmy
Ing. Petr Novotný, Vodova 32,
612 00 Brno, na třetím místě
nabídku č. 2 firmy Abatec CZ,
s.r.o., Hrnčířská 31, 602 00 Brno
a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s firmou umístěnou na
prvním místě. Uchazeče bude informovat KS.
schvaluje
objednat
jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební řízení a
provedení stavby na akci: „Rekonstrukce části školní jídelny
ve Zruči nad Sázavou na jedno
oddělení MŠ“ u firmy PROJEKT
SVĚTLÁ v.o.s., Havířská 616,
582 91 Světlá nad Sázavou. Objednávku zašle SM.
schvaluje uzavřít mandátní smlouvu s firmou Bohemia VZ,
s.r.o., Praha 7 – Holešovice,
Tusarova 1152/36, 170 00 na
zajištění přípravy a průběhu
veřejné zakázky „Svoz komunálního odpadu“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
schvaluje vyplněné dotazníky
s názvy: Investiční aktivity a
výstavba, Modernizace a rekonstrukce místních komunikací do
ROP
schvaluje objednat u firmy EVČ
s. r. o., Arnošta z Pardubic 676,
530 02
Pardubice přeložku
teplovodu v místě demolice
výměníkové stanice na Slunném
Vrchu u čp. 784. Objednávku
zašle SM.
schvaluje vybrat na zpracování dokumentace pro provádění
stavby „Kotelna – centrum sociálních služeb“ firmu Ing. Věra
Kadlečková, AZ PROJEKT – V,
U Křižovatky 608, 280 02 Kolín
IV a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
schvaluje ceník za půjčování vybavení dětského hřiště: šlapací
autíčko jednomístné za 10 Kč,
dvoumístné za 20 Kč, tříkolka
velká za 15 Kč, koloběžka,
kolo, malé šlapací autíčko za 5
Kč. Ceny jsou stanoveny na 30
minut. Ceník zajistí a vyvěsí na
dopravním hřišti TS.
projednala petici za okamžité
odvolání pana Jiřího Fremla z
funkce ředitele ZUŠ Zruč nad
Sázavou, která byla předložena
panem Mgr. Bohuslavem Žáčkem
na jednání zastupitelstva dne 22.
6. 2009 a ukládá Ing. Novákovi
odpovědět ve smyslu usnesení č.
226/2009 – 228/2009 přijatých
na 68. jednání RMě dne 11. 6.
2009
schvaluje předložit do jednání
ZMě smlouvu o poskytnutí
účelového finančního příspěvku
z rozpočtu svazku obcí EKOSO
ve výši 170.500 Kč.
schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou Indal&EE, s. r. o.,
Barrandova 409, 143 00 Praha 4

•

•

•

•

•

•

na věcný dar (dva ks paravanů)
v hodnotě 10.000 Kč a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
schvaluje uzavření dohody o
odpovědnosti za škody a způsobu
úhrady škody ve výši 54.000
Kč a dohody o zřízení dočasné
přístupové cesty a její užívání k
odvozu kalamitního dřeva z lesa
s firmou AGRO PERTOLTICE,
a.s., se sídlem Zruč nad Sázavou
čp. 331 a pověřuje starostu podpisem dohod
na základě návrhu změny přílohy
servisní smlouvy na výtahy
města od pana Jaroslava Kučaby,
zámečnictví, Okružní 700, Zruč
nad Sázavou schvaluje změnu
této přílohy č. 1 a pověřuje starostu jejím podpisem
na základě návrhu dodatku servisní smlouvy na výtahy města od
firmy VVS – české výtahy s.r.o.
schvaluje změnu přílohy č. 1 této
smlouvy a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku servisní
smlouvy
schvaluje uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo na akci
Zruč nad Sázavou – „C“ oprava
chodníků a komunikací ze dne
4. 5. 2009 s firmou COLAS CZ,
a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
9 a pověřuje starostu podpisem
dodatku
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na akci Zruč nad Sázavou
– „A“ oprava chodníků a komunikací ze dne 28. 4. 2009 s firmou
Silmex s.r.o., Dukelských Hrdinů
583, 280 02 Kolín a pověřuje
starostu podpisem dodatku
schvaluje uzavření dvou podnájemních smluv a dodatků č. 1
k těmto smlouvám mezi nájemcem - I. ZŠ Zruč nad Sázavou a
podnájemcem - ZUŠ Zruč nad
Sázavou (část pavilonu C) a
pověřuje starostu podpisem za
pronajímatele

Prodej bytů

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.

Další část městského úřadu přemístěna
Koncem června byla přemístěna část městského úřadu
do 3. nadzemního podlaží severní části zámku.
Jedná se o tyto odbory:
kancelář starosty, tajemník, odbor vnitřních věcí,
pokladna a správce počítačové sítě.
Telefonní kontakty na výše uvedené odbory
zůstávají zachovány.

Oznámení o zákazu vstupu
do sportovního areálu
Z důvodu rekonstrukce sportovního areálu
za I. ZŠ Zruč nad Sázavou je do odvolání
vstup zakázán do tohoto areálu (včetně skateparku).

Upozornění na rozšíření bolševníku
Na několika místech našeho města se objevila
velmi toxická rostlina s názvem BOLŠEVNÍK.
Tato rostlina je nebezpečná již při dotyku.
Technické služby zajišťují likvidaci bolševníku.

Město Zruč n. S.
na základě usnesení
zastupitelstva a v souladu
se schválenými
„pravidly“
prodává
obsazené i volné byty.
Bližší informace Vám
budou podány
v Kanceláři starosty.

Ztráty a nálezy
Nalezené věci odevzdávejte v Kanceláři starosty (u pí Vlkové).
Na webových stránkách města www.mesto-zruc

Infomail

je zprovozněna rubrika ZTRÁTY A NÁLEZY.

Přihlašte se na webo-

Na ztracené věci se můžete

vých stránkách města

také doptat v kanceláři starosty u pí Vlkové.

k bezplatnému odebírání infomailů. Přímo
do Vašich emailových
schránek Vám budou
zasílány informace, které
se hlásí městským rozhla-

Místní rozhlas v rekonstrukci

sem, např. o chystaných
kulturních a sportovních
akcích, oznámení ČEZ o
přerušení dodávek energie, nabídky zaměstnání
různých firem, pozvání
na jednání zastupitelstva
a další informace.

V důsledku rekonstrukce rozhlasu na bezdrátový nebude do
konce letošního roku zajištěno hlášení místním rozhlasem.
Doporučujeme občanům, kteří mají tu možnost, aby se na
webových stránkách města přihlásili k odebírání infomailů.
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Lidé dlužící za odpady spláčou
nad výdělkem !

Od roku 2002 město Zruč nad Sázavou na základě zákona vybírá poplatek za svoz komunálního odpadu. Ke konci roku 2005 město eviduje
celkovou dlužnou částku 115. 333,- Kč a více jak 70 dlužníků. Všem
dlužníkům byly řádně doručovány upomínky a každoročně se jim prodlužovala lhůta splatnosti dlužné částky.
Vymáhání poplatku za roky 2002 až 2005 se intenzivně připravuje a
bude předáno k exekučnímu řízení. Dlužníci budou muset uhradit navýšení poplatku /50% z dlužné částky/ a v případě exekučního řízení ještě
nemalé náklady spojené s exekucí. Relativně malý dluh za odpady se tak
může zvětšit o několik tisíc korun a dlužníkovi budou obstaveny mzda,
účty v bankách, nemovitý majetek, a tak podobně. V nejbližší době město připraví k vymáhání i dluhy za odpady z let 2006 až 2008.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec
zvýšit až na trojnásobek, což je stanoveno v „ Zákoně o místních poplatcích 565/1990 Sb. a také v „Obecně závazné vyhlášce města Zruče nad
Sázavou č.2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů“.
----------------------------------------------------------------------------Upozorňujeme dlužníky, že posledním datem, kdy je možné před předáním k vymáhání zaplatit dlužné poplatky za odpady, je 30. září 2009.
Město nechce vydělávat na dlužnících, ale také nemůže donekonečna
odsouvat exekuční vymáhání dluhů.
----------------------------------------------------------------------------Úhrady můžete zasílat na účet č. 19-0443549369/0800 vedený u České spořitelny, variabilní symbol podle poštovní poukázky, která Vám
byla zaslána. Zaplatit můžete i v pokladně městského úřadu. Pokud došlo ke ztrátě složenky, bude Vám kdykoliv vystavena nová. Při jakékoliv
nejasnosti se obracejte na kancelář starosty, infocentrum /průjezd zámku/, paní Martina Vavřičková, tel. 327 531 329, e-mail: infocentrum@
mesto-zruc.cz.
Děkujeme všem občanům, kteří místní poplatky vůči městu zaplatili
řádně a včas.
Za MěÚ Ing. Ivo Novák, Martina Vavřičková

Úřad
práce
informuje
Na konci měsíce května letošního roku evidoval Úřad
práce v Kutné Hoře celkem
3.105 uchazečů o zaměstnání
– o 92 osob méně něž v předchozím měsíci. Míra registrované nezaměstnanosti činila
7,9 % (před rokem 4,64 %).
Evidováno bylo 292 volných
míst (před rokem 2. 098).
Na dávkách státní sociální
podpory bylo v průběhu měsíce května vyplaceno 23,8
mil. Kč. Na podporu v nezaměstnanosti celkem 10,1 mil.
Kč.
Z města Zruče nad Sázavou
bylo k 31.5.2009 evidováno
227 uchazečů. Míra nezaměstnanosti 9,14%.
Do projektu „Vzdělávej se!“
– určeného pro zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční a hospodářské
krize musejí omezit výrobu
se na okrese zapojilo již 13
zaměstnavatelů a 633 zaměstnanců. Jednotlivé kurzy jsou
zaměřeny do různých oblastí,
např. kvalita a jakost výroby,
certifikáty ISO, obsluha CNC
strojů, svařování, obsluha vysokozdvižných vozíků, nové
technologie, účetnictví, marketing, obchodní jednání,
archivační systémy, znalosti
PC, obchodní a technická angličtina a podobně. Příspěvky
na kurzy vzdělávání a náhrady mezd účastníků činily již
4,9 mil. Kč.
Upozornění: Lékařská posudková služba přesídlí od
1.7.2009 na Okresní správu
sociálního zabezpečení Kutná Hora, Lorecká 667. Telefon 327 583 111.
Na konci prvního pololetí
letošního roku evidoval Úřad
práce v Kutné Hoře celkem
3.147 uchazečů o zaměstnání.
Míra registrované nezaměstnanosti činila 7,95 % (před
rokem 4,73 %). Evidováno
bylo 262 volných míst (před
rokem 1.848).
Na dávkách státní sociální
podpory bylo v průběhu měsíce června vyplaceno 23,3
mil. Kč. Na podporu v nezaměstnanosti celkem 9,5 mil.
Kč.
Z města Zruče nad Sázavou
bylo k 30.6.2009 evidováno
232 uchazečů. Míra nezaměstnanosti 9,30 %.
Václav Hüttner

Řádková inzerce
* Prodám kola: dámské,
pánské a pro invalidy. Zn.:
levně. Tel.: 327 534 548.
(Beztekurová)
* Pronajmu na rok a více
byt 2 + 1 v Poštovní ulici,
částečně vybavený. Tel.: 603
195 313, 603 817 715.
* Pronajmu byt 3 + 1, ve
Zruči n. S., cihlový 3. patro
i s balkonem, cena dohodou.
Tel.: 775 609 500.
* Potřebujete peníze, je tu
pro vás Smart půjčka od
5.000 do 50.000 ,-Kč, nově
od 100.000,- Kč. Volejte
obch. zástupce tel.: 604 968
861.
* Koupím historické fotografie a dokumenty s motoristickou tématikou, okolí
Zruče ale i jiné, literaturu
auto, moto, servisní manuály, ale i celý motocykl a jeho
různé díly. Děkuji. tel.: 604
729 134.
* Prodám byt 2+1 ve Zruči
n. S., v osobním vlastnictví,
velmi pěkné prostředí, zateplený. Cena dohodou. Tel.
777 019 657.
* Prodám garsonieru s balkonem v osobním vlastnictví. Tel.: 732 327 063.
* Prodám garáž ve Zruči
nad Sázavou, ul. Pardidubská, vedle střelnice. V případě zájmu kontaktujte na
čísle 720 242 416.
* Pronajmu byt 2+1 o 52
m 2, ve Zruči n. S., ve 3. patře ze čtyřech, s balkonem,
bez výtahu, od 1. 8.2009 za
6.500,- Kč, včetně poplatků.
RK nevolat.. Tel.: 774 229
654.
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.
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Aktuálně slovem i obrazem
Nové sociálky ve školní jídelně

Na konci školního roku začala rekonstrukce sociálního zázemí ve
školní jídelně. Práce budou ukončeny v měsíci srpnu. Město vyčlenilo
na tuto akci ze svého rozpočtu 800 tisíc korun.

Rekonstrukce v ZŠ

Prázdninové opravy v naší základní škole vylepší sociální zařízení v
pavilonu B a F. Rekonstrukce si vyžádá 2,5 mil. korun.

Nové veřejné osvětlení

Nové lampy veřejného osvětlení svítí v Želivci a v Kutnohorské ulici.
Práce pokračují v ulici 5. května, Osvobození a v Pardidubské ulici.

Vodorovné dopravní značení

Odborná firma obnovila vyznačení přechodů pro chodce a parkovacích míst na našich náměstích v plastovém provedení.

Slavnostní předávání vysvědčení a šerpování žáků I. Základní školy - třídy 9.A

Chodníky

Opravy našich chodníků proběhly v sadu Míru, v Lipové ulici a v Nádražní ulici. Práce započaly v ulici Okružní a Jabloňová.

Slavnostní předávání vysvědčení a šerpování žáků I. Základní školy - třídy 9.B

Nad Ovčínem – 26 parcel pro rodinné domy

Práce na zasíťování nové lokality ( nad Novou ulicí ) pro výstavbu
domů vrcholí. Během dvou měsíců budou připraveny stavební parcely
pro výstavbu 26 rodinných domů. Součástí přípravy území je nová komunikace, veřejné osvětlení a městský rozhlas.

Dopravní hřiště

Na dopravním hřišti byl položen asfaltový koberec a instalována nová
vrata u garáží. V další etapě se opraví střecha a podlaha garáží a zakoupí se nová šlapací auta.

Slavnostní předávání vysvědčení a šerpování žáků I. Základní školy - třídy 9.C
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Zručské děti své policisty znají ... více na straně 8

Jiřina Janatová: Country tanec na Festivalu panenek a medvídků
Eda Janovský: Turnaj v malé kopané ... více na straně 13

Eda Janovský: Stavební práce na zručském zámku

Tak skončila jízda vozidlem Audi ... více na straně 8 v rubrice HZS

Lenka Říhová: mezinárodní kytarová soutěž - Koncert kytarového dua Siempre Nuevo ... více na straně 11

Nadupané stroje opět v akci

Veteráni z Nesměřic v akci ... více na straně 7

Lenka Říhová: Plenér - pokus o nasnímání animovaného filmu ... více
na straně 11

Na webových stránkách Města
jsou ke stažení Zručské noviny
od ledna roku 2001.
www.mesto-zruc.cz
Eda Janovský: Turnaj mladších žáků v házené ... více na straně 13

18. 7. 2009 se uskutečnil v Průmyslové ulici 4. ročník motorkářských
her, který byl poznamenán celodenní průtrží mračen. I přesto se našlo
deset odvážných mladých mužů na báječných létajících strojích, kteří se
během nevlídného sobotního dopoledne přihlásili do závodu. Kdo zvolil
mokré pneumatiky, neprohloupil. Na vozovce bylo místy několik centimetrů vody, čehož se dalo takticky využít. V zatáčkách to příjemně
klouzalo a vytrvalý déšť bičoval vše živé i neživé v okolí závodní dráhy.
Po tradiční spanilé jízdě městem, během níž jednomu jezdci selhal stroj
a jednomu povinná výbava, se konečně mohlo začít závodit na ostro. Ve
14.00 vyzval moderátor, Václav Wendy Veselý, první čtveřici závodníků na start, kde je přivítaly sličné hostesky a startér Václav Cibulka.
Všichni jezdci se utkali dvakrát každý s každým v osmi rozjížďkách,
které určily, kdo se stane jedním ze čtyř finalistů, a kdo bude bojovat o
páté až osmé místo.
Vítězem se, po tuhém boji, stal Jiří Bakula st., těsně před Jiřím Rozehnalem ml., třetí dorazil do cíle Martin Lejnar. Ceny všem promočeným
jezdcům jsme předali ve vytopené resturaci Pallasit za asistence hostesek, radní Andrei Pacalové a mne, slova chváli sponzorům pěl Čochtan
a DJ Vojta přidal sem tam pěknou písničku. Bylo to celkem příjemně
strávené letní odpoledne.
Za Moto Debil‘s boys: Cína - praesident, foto: Jaroslav Bouma
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ČSOP Vlašim

V Záchranné stanici ve Vlašimi mají v těchto dnech plno. Doslova
z každé místnosti se ozývá pípání či pískání mláďat. Není se co divit,
zrovna v této době vrcholí v přírodě období mláďat, a tak se často stává, že lidé naleznou mládě, o kterém si myslí, že potřebuje pomoc a
donesou jej do záchranné stanice. Většinou se jedná o ptáčata, která
nezvládla svůj první let a narazila do nějaké překážky, anebo je ulovila
kočka či pes. Některá mláďata zase přišla o svou matku a měla alespoň
to štěstí, že je někdo objevil dříve, než by uhynula vyhladověním. Minimálně ale polovina mláďat se v záchranné stanici ocitá zcela zbytečně.
Na vině je lidská neinformovanost a snaha pomáhat i tam, kde lidská
pomoc není zapotřebí.
„Lidé nám sem často nosí srnčata nebo malé zajíčky v domnění, že
jsou opuštění. Nevědí, že je zcela normální, když malé srnče nebo zajíček leží v tiše trávě a jeho matka není nablízku. Srny a samice zajíců
záměrně nezůstávají u svých mláďat, aby na ně svým pachem neupozornily predátory. Přibližují se ke svým mláďatům pouze na dobu kojení,
což je jednou za několik hodin. Proto pokud lidé objeví v trávě zajíčka či
malé srnče, měli by je nechat tam a co nejrychleji se vzdálit, aby zbytečně neplašili jejich matky, které jsou někde v blízkém okolí,“ uvádí Mgr.
Šárka Tlustá, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy Českého svazu
ochránců přírody Vlašim.
Podobně lidé často zbytečně „zachraňují“ mláďata ptáků, která vylétla
ze svých hnízd. Většině ptáčat totiž trvá ještě několik dní, než se naučí
létat. Po tu dobu poskakují po zemi nebo po větvích stromů a keřů a
žadoní potravu od rodičů. Ti se o ně pečlivě starají, krmí je a upozorňují
je na nebezpečí. Je tedy chybou takováto mláďata chytat a snažit se jim
pomoci. Pokud nejsou zraněná, tak jim nic nechybí a potřebují pouze
čas, aby se naučila létat.
Úplně jiná je ale situace u ptáčat, která z hnízda vypadla předčasně,
anebo kterým hnízdo zničila kočka. Tato mláďata, často jen málo opeřená, nejsou schopná přežít mimo hnízdo a potřebují urychleně lidskou
pomoc. A tady zase lidé dělají často tu chybu, že se jim bojí pomoci.
„Lidé se často bojí, že když se ptáčete dotknou, tak ho jeho rodiče již
nepřijmou. To ale není pravda, neboť ptáci mají špatný čich a nepoznají,
zda s mládětem někdo manipuloval. Pokud lidé tedy znají hnízdo, odkud ptáče vypadlo, mohou ho tam bez obav dosadit. Pokud ale hnízdo
není nalezeno, je nezbytné mládě co nejrychleji předat do odborné péče
záchranné stanice. Bez lidské pomoci dlouho nepřežije,“ uvádí Mgr.
Šárka Tlustá.
„Od začátku jara jsme již přijali 73 mláďat. Většina z nich má dobrou
šanci na návrat do přírody, ale některá se do přírody již nevrátí. Na
vině jsou především kočky a psi, kteří neobratným mláďatům způsobují
vážná zranění. Nebezpečná jsou pro mláďata i auta, neboť mláďata nejsou dostatečně rychlá na to, aby před nimi utekla,“ dodává Mgr. Šárka
Tlustá.
A co je nejlepší udělat, pokud člověk nalezne v přírodě mládě a není
si jistý, zda mládě potřebuje pomoc či nikoliv? „Pokud mládě není viditelně zraněné a pokud nepíská či hlasitě nenaříká, je nejlepší nedělat
nic a zavolat do nejbližší záchranné stanice a poradit se s tamějšími
odborníky. Neuváženou manipulací totiž lidé mnohdy mláďatům spíše
uškodí než pomohou,“ radí vedoucí Záchranné stanice pro živočichy ve
Vlašimi. Pohotovostní telefon na vlašimskou záchrannou stanici je 777
800 460.
Ing. Zuzana Pokorná, PhD.
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 tel. Záchranné stanice pro živočichy: 777 800 460 (nonstop)

V. Nesměřické slavnosti

Tradičními slavnostmi přivítali nesměřičtí hasiči léto. Již pátý ročník slavností se uskutečnil v Nesměřicích v těsné blízkosti přehrady. V
sobotu 27. 6. se sem sjely sbory dobrovolných hasičů, aby se utkaly „O
pohár starosty města Zruč nad Sázavou“. Pohár v hlavní kategorii mužů
si odvezlo družstvo SDH Snět (bezkonkurenční čas 29 vteřin), druhé
místo vybojovali pro svou obec místní hasiči s časem 36 vteřin a na třetím místě s časem 39,1 se umístili dobrovolní hasiči ze Zruče nad Sázavou. Ze sedmi ženských družstev bylo nejúspěšnější družstvo z Horky
s časem 40,12, druhé místo obsadily hasičky z Nesměřic (čas 47) a na
třetím místě skončily mladší ženy z Hulic s časem 50. Velmi vyrovnané
výkony předvedla nejmladší generace hasičů. Zvítězilo starší družstvo
dětí z Horky s časem 22,3, pohár za druhé místo si odvezly děti ze Zruče
nad Sázavou (čas 23) a třetí místo obsadilo mladší družstvo z Horky s
časem 24. Letošní novinkou byla soutěžní kategorie veteránů, ve které
dostali šanci soutěžící nad 35 let. Za mohutné podpory všech diváků
odstartovali nesměřičtí veteráni. Ti byli sice jediní ve své kategorii, ale
předvedli suverénní výkon - celý hasičský útok zvládli za 39 vteřin.
Poháry a další ocenění předal soutěžícím družstvům člen městské rady
Ing. Ivo Šimek a starosta SDH Nesměřice Jindřich Šťastný. Po skončení soutěže pokračovaly slavnosti hudebním programem. Odpoledne
zahrála místní hudební skupina Nesbend a večer ji na pódiu vystřídala
vlašimská kapela ProMěNY. Všichni se už mohou těšit na další ročník
nesměřických slavností, protože jeho součástí budou oslavy 80. výročí
založení SDH Nesměřice.
Lenka Křížová
SDH Nesměřice děkuje sponzorům, kteří podpořili V. Nesměřické
slavnosti: Město Zruč nad Sázavou, Technické služby města Zruče nad
Sázavou, Polysan, s. r. o. – František Smrž, Kovomont, s. r. o. – Jiří
Přenosil, Pokrývačství – Jiří Kufrer, Radek Jelínek – Prodej a montáže
satelitní techniky, Stavebnictví – Josef Vlček, Spojstav, s. r. o., Studio
Sharm – Markéta Přenosilová.

Soutěž v Roztěži

Dne 9. května jsme na pozvání místního SDH přijeli na netradiční
hasičskou soutěž do Roztěže u Malešova. Soutěžilo se ve dvou kolech,
prvním byla štafeta, kde za každý sbor soutěžili 4 hasiči. První a třetí
museli zdolat krátkou překážkovou dráhu, druhý a čtvrtý museli v běhu
vzít prázdný hasicí přístroj a o několik metrů dále ho postavit na určené
místo, aniž by spadl.
Po tomto kole jsme se usadili v čele, ale vzhledem k tomu, že trať
byla krátká, časové rozestupy mezi družstvy byly minimální. Druhým
kolem byl požární útok, při kterém se sálo z jezírka a hadice se musely
nosit a rozhazovat, což jsme do té doby nikdy nedělali. I tak jsme dosáhli druhého nejlepšího času - 55 sekund.
V součtu obou kol jsme se umístili na krásném druhém místě, o dvě
sekundy za hasiči ze Suchdola a určitě jsme Zruči neudělali ostudu.
Za SDH Zruč.n. S.: Petr Klatovský

Okrsková hasičská soutěž

V sobotu 13. června se za velmi slunného počasí konala na louce vedle
Tesca „Okrsková hasičská soutěž v požárním útoku“. Je tomu již mnoho
let, co mohli naši spoluobčané shlédnout tento úžasný sport přímo v
našem městě, což se podepsalo na velké návštěvnosti.
O pohárová místa se přijelo utkat jedno družstvo mladších žáků, dvě
družstva starších žáků, tři družstva žen a jedenáct družstev mužů.
Soutěžilo se dvoukolově a jako první se šly na základnu připravit ženy
z Horky II.V prvním útoku se jim ale jedna z členek zranila, proto do
druhého kola již nenastoupily. Svým jediným, avšak bezchybným pokusem, si ve své kategorii po zásluze vybojovaly první místo. Po zkrácení tratě přišly na řadu děti. Domácí, ve složení: Matouš Švec-velitel
družstva, Michal Škornička, Vojtěch Lépeš, Eva Melicharová, Lukáš
Hoskovec, Štěpán Filip a Marek Hluchý, si po fantastickém výkonu,
při své premiéře, odnesly pohár za první místo.V nejmladší kategorii
se předvedla Horka II, která se o své vítězství nemusela strachovat.
Všechny děti byly za svou dovednost v tomto nelehkém sportu odměněny bouřlivým potleskem od přítomných diváků. Nakonec se šli o pohár
utkat muži. Po prvním kole se na nejvyšší příčce usídlil domácí sbor ve
složení: Jan Sixta-velitel družstva, Jaroslav Svoboda, Jan Čech, Martin
Lejnar, Luboš Drbal, Petr Klatovský a Martin Hejl a „zůstal tam až do
konce“. Asi největší radost z pohárového umístění měl za třetí místo
sbor z Čejtic, který na stupně vítězů čekal již řadu let a velice nás těší, že
se jim podařilo vybojovat bronzovou příčku právě v našem městě.

Závěrem bych chtěl poděkovat technickým službám, HZS Zruč nad
Sázavou, SDH Chabeřice, paní Vlkové, panu Jelínkovi, Studničkovi a
Petrusovi, rozhodčím, všem, co se podíleli na organizaci soutěže a také
divákům za vytvoření skvělé atmosféry.
Za SDH Zruč n. S.: Jan Sixta
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Plzeňáci dobyli saloon
u poštovní stanice

Jaro se pomalu překulilo do léta. No, na tom není nic divného. Taková
metamorfóza k červnu holt patří. Jenže nezačalo to, jak jsme tady zvyklí. Den co den se totiž nad Zručí blýská a hromy divo bijú. Den co den
všechno paralyzuje vedro, aby pak déšť o to důrazněji bubnoval svoje
staccato. Den co den řeka vypadá, jako kdyby Melechov a jiné kopce
tam nahoře někdo rovnou zbavil ornice.
S divokým tancováním přírodních živlů obstojně srovnává kroky i
naše hudebka. I tam to blýská a hromy divo bijú. Hudebkáři se pustili do
sebe jak pitbulové na zakázaném psím zápase. Vše vypadá jako neodbytný průser. Zatím bojují převážně slovem. Sepisují se petice, tisknou
se články, najatí inspektoři plodí impotentní zprávy. Našinci to možná
přijde divné. Nevidí do toho a svobodný tisk, alias Kutnohorský deník
mu servíruje jen absurdní křeče, například tu s městskou policií. Světlo
na konci tunelu zatím v nedohlednu. Vypadá to, že vleklé bolístky základní umělecké školy se letos rozhnisaly do skoro dokonalé sepse.
A do toho všeho přijeli „Joe Blow“. Jindřich Pustka, producent, folkový zpěvák a milovník vídeňské operety, v této zjitřené atmosféře uspořádal právě u nás jejich koncert.
„Joe Blow“ to je plzeňská formace mladých muzikantů. Chlapci si vybrali za frontmana Dalibora Kaplana. Všichni ho známe. Učil u nás na
hudebce. Roztomile si zavzpomínal: „Učil jsem na FKŠ, tedy na Fremlově kytarové školce“. Kromě Dalibora v kapele hrají, Honza Kaňka,
Jirka Auermuller, Jan Auermuller, Pavel Blažek, Martin Jančík, Jarda
Minář.
Přijeli všichni, a tak v pátek, šestadvacátého června, se terasa baru
„Na Poště“ rozdrnčela synkopami, které pronásledoval vřískot trubek a
saxofonu. „Joe Blow“to rozjeli hezky od podlahy.
Co hrají?
Nedají se jen tak nahemovat do nějaké škatulky. Něco možná napoví jejich krédo: „Víno, ženy, zpěv“. V písničkách jako ozvěnu slyšíme
pozdní Beatles, Pražský výběr, nebo klasiku R&B, všechno pak zahušťují jazzové improvizace žesťových nástrojů. Interpretační úroveň kapely je velmi vysoká. Chlapci jsou skutečně dobří hráči. Dalibor navíc
dovede navázat kontakt s domácím publikem. Pro našince si například
připravil píseň s názvem „Jiří Freml“ .
„Joe Blow“ nepřijeli sami. Provázeli je HPB , skupina big beatového
ladění. Hráli o poznání syrovější muziku. I starořeckého Anakreona si
upravili po hipísácku : „ Sex, drogy, rokenrol“. S letitým flákem „Heart
of the gold“ amerického folkáče Neila Younga vystoupil dokonce i Jindřich Pustka, hlavní pořadatel.
Na koncertě se to hemžilo Fremlovými odpůrci a asi i příznivci. Magistr Beránek se obsadil do role fotodokumentaristy a Bohuslavu Žáčkovi dali do rukou mikrofon k moderování.
Fremlovi fans byli až podezřele zticha. Nikdo si například nedovolil
zařvat: „Vždyť až nouze naučila Dalibora housti“. Pokojné shromáždění
lidiček, jež sjednotila volba „Joe Blow“ a co opilí tančili před poštou,
se tak obešlo bez incidentu. Městská policie neměla ten večer tudíž nic
na práci.

Byl to kulturní zážitek, na který se nezapomíná. Kluci z „Joe Blow“
určitě zverbovali několik budoucích fanoušků. Mohlo by jich být ještě
více. Proč nepřišli? Asi také kvůli počasí. Třeba se někdo styděl, že až
zmokne bude muset tancovat nahatý v bahně jako ve Woodstocku.
V srpnu se koná folkový festival „Zručská vrátka“. I zde se předpokládá, že dojde ke svobodě projevu. Všechny zveme. Přijďte si poslechnout
zase něco veselého, ale možná i poučného!
Vladimír Radil

Dětské rybářské závody 2009

Nesměřičtí hasiči si odnesli tři trofeje: muži za 2. místo, ženy za 2. místo, veteráni za 1. místo

Jako každý rok, tak i letos proběhly na revíru Sázava (U lodiček) dětské rybářské závody. Zřejmě díky předpovídanému špatnému počasí se
závodů zúčastnilo pouze 5 mladých rybářů, kteří by ale svými výkony i
zkušené „vydry“ strčili do vezírku. Celkem nachytali 7,27 kg převážně
bílé ryby, ale i kapr uvízl na háčku. Počasí nakonec celkem přálo a mladí
rybáři se těšili z hodnotných cen, které pro ně místní organizace ČRS
připravila díky sponzorům a grantu města Zruče nad Sázavou.
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HZS - stanice Zruč nad Sázavou

Městská policie Zruč nad Sázavou

Policie ČR

04.06.2009… požár lesní hrabanky, to byl důvod výjezdu zručských hasičů do Hulic. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o zahoření
lesního odpadu v nevelké ploše. K likvidaci ohně stačilo nasazení
jednoho „C“ proudu.
05.06.2009… v ranních hodinách byl nahlášen požár v objektu AGRO Pertoltice. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o ranní
startování nákladního automobilu a dým vycházející z kouřovodu
vyvedeného na fasádě budovy navodil v oznamovateli zdání požáru.
Hasiči na místě tedy nezasahovali, ale lépe vyjet několikrát zbytečně, než jednou k nenahlášenému požáru.
Operační důstojník OPIS vyslal jednotku na požár krajnice na D1.
Na místě se však ukázalo, že zde pracovníci stavební firmy pálí pytle
od cementu.
07.06.2009… hasiči likvidovali následky dopravní nehody v ulici
Vlašimská. Zde se při jízdě z kopce uvolnil nákladnímu automobilu
kardanový hřídel a prorazil palivovou nádrž. Při nehodě vyteklo cca
200 l nafty na vozovku. Hasiči zamezili úniku nafty z nádrže pomocí
těsnícího tmelu z havarijní sady.Vyteklá nafta byla jímána sorbetem
ECO-DRY. Po likvidaci následků dopravní nehody bylo místo předáno SÚS Kutná Hora.
08.05.2009… hasiči pomáhali záchranné službě se snesením pacienta v ulici Školní.
09.05.2009… následky dopravní nehody likvidovali hasiči na 52
km D1, směr Praha. Zde řidič vozidla Škoda Octavia nezvládl řízení
a narazil do svodidel. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, hasiči na místě
provedli protipožární opatření a pomocí sorbetu z povrchu dálnice
odstranili ropné látky.
15.05.2009… řidič osobního vozidla PEUGEOT 407 narazil do
zadní části nákladního automobilu na 70 km D1- směr Brno. Hasiči
na místě řidiče z vozidla vyprostili a ten byl RZS ošetřen a následně
převezen do nemocnice v Benešově. Po úklidu vozovky a standardních opatřeních, které znemožňují vznik požáru na havarovaných
vozidlech, hasiči místo předali PČR.
17.05.2009… k požáru skládky trávy vyjeli hasiči do ul. Okružní.
Zde na starou trávu kdosi vysypal žhavý popel. Následně došlo ke
vznícení trávy a požár se rozšířil do okolí a vyžádal si tak zásah
hasičů. K lokalizaci a následné likvidaci ohně postačilo nasazení
vysokotlakého zařízení. Vzhledem k podezření, že na místě vzniká
černá skládka, byla hasiči informována městská policie.
18.05.2009… na oznámení občanů, vyjeli hasiči na likvidaci včelího roje do ulice Spojovací. Na místě byla situace zhodnocena spolu
s některými obyvateli a všichni přítomní se shodli na tom, že včely
nikoho přímo neohrožují, a je proto zbytečné proti nim zasahovat.
To se nakonec ukázalo jako nejlepší řešení, protože v podvečerních
hodinách roj odletěl.
19.5.2009… na pomoc s transportem pacientky do Centrinu vyjeli
hasiči v dopoledních hodinách. Pacientka byla ve vakuových nosítkách snesena z pátého patra až do sanitního vozu.
22.05.2009… vyprostit zraněného řidiče vyjeli hasiči do Nového
Samechova. Zde po nehodě Citroenu C5 zůstal jeho zraněný řidič
zaklíněn ve vozidle a na místě bylo nutné pomocí akumulátorové pily
vyříznout přední sklo automobilu. Po vyproštění byl řidič na místě
ošetřen RZS a následně převezen do nemocnice v Kutné Hoře.
25.5.2009… na základě oznámení obyvatele ul.Vlašimská vyjeli
hasiči k ověření údajného úniku plynu. Na místě bylo zjištěno, že s
největší pravděpodobností se v tomto případě jedná o planý poplach
a zápach, který je na místě cítit, je z kanalizační sítě. Přesto bylo
místo předáno hlídce městské policie, která zajistila kontrolu od pracovníků rozvodné společnosti.
26.05.2009… OPIS vyslalo jednotku na požár dodávky na D1-56
km - směr Praha. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o poruchu
motoru, jeho přehřátí a následné zakouření. Hasiči pomohli majiteli
vozidla s ochlazením motoru a naložením na odtahovou službu.
28.05.2009… k dopravní nehodě osobního automobilu na D1, došlo
tentokrát na 72 km směr - Brno. Na místě byly dvě lehce zraněné
osoby v péči lékaře. Na místo se dostavili i kolegové z Humpolce
a protože událost se stala v jejich obvodu, celou věc si převzali.
29.05.2009… operační důstojník OPIS vyslal jednotku na dopravní
nehodu Škody Octavia na D1-41 km, směr Praha. Řidič osobního
vozidla nedobrzdil a zezadu narazil do nákladní Scanie. Při nehodě
byl řidič Škodovky lehce zraněn, po ošetření lékařem RZS zůstal na
místě. Hasiči likvidovali vyteklé provozní náplně na vozovce sorbetem ECO-DRY. Vzhledem k velké vzdálenosti místa nehody, jednotka nečekala na příjezd odtahové služby a stáhla se na základnu.
30.05.2009… řidička ze Zruče havarovala se svým osobním automobilem na 54 km D1 - směr Brno. Při havárii došlo k přetočení
auta na střechu mimo dálnici, řidička naštěstí nebyla zraněna, hasiči
obrátili vozidlo na kola a vytáhli jej na dálnici. Po příjezdu odtahové
služby pomohli hasiči s naložením auta.
06.06.2009… jednotka byla povolána na likvidaci následků dopravní nehody v Souticích. Zde došlo ke střetu Peugeotu 406 a Fordu
Tranzit. Zranění jednoho z řidičů si vyžádalo příjezd RZS. Hasiči na
místě učinili protipožární opatření a do příjezdu PČR usměrňovali
provoz vozidel.
07.06.2009… hasiči byli vysláni na hořící strom v lese u Starého
Samechova. Na místě bylo zjištěno, že se nejedná o požár, ale že
větrem vyvrácená lípa zkratovala elektrické vedení a následné výboje navodily zdání požáru. Po přerušení dodávky el. proudu byl
strom hasiči rozřezán a odklizen, aby mohla být dodávka proudu
obnovena.
08.06.2009… SOPIS vyslalo jednotku na likvidaci oleje vyteklého
z automobilu na dálnici D1, 63. km, směr Praha. Na místě byla zjištěna olejová skvrna na vozovce odstavného pruhu. Na likvidaci oleje
použili hasiči jedno balení sorbetu ECO-DRY.
10.06.2009… na likvidaci následků dopravní nehody vyjeli hasiči
na 52. km D1, směr Praha.
Zde došlo k nehodě tahače zemních strojů MAN. Ten po smyku narazil do středových svodidel a zůstal stát napříč dálnicí. Při nehodě
byla proražena palivová nádrž, ze které vyteklo cca 150 l motorové
nafty. Ta byla hasiči jímána pomocí šesti 20 kg balení sorbetu ECODRY. Pro blízkost zdroje pitné vody Želivky se na místo dostavili i
zaměstnanci odboru životního prostředí městského úřadu ve Vlašimi. Ke kontaminaci vodního zdroje naštěstí nedošlo, všechna nafta
byla zachycena v záchytném kanalizačním systému kolem dálnice.
11.6.2009… odklidit spadlý strom přes vozovku vyjeli hasiči za
Hodkov. Strom byl rozřezán motorovou pilou a odklizen z vozovky.
Podobný zásah si vyžádal i strom na silnici u Horky nad Sázavou a
tři stromy u Dolní Pohledě.
12.06.2009… jednotka vyjela k vyproštění osoby zavalené traktorem. Na místě byla již osádka vozu ZS, kterou bylo bohužel zkonstatováno, že zranění při nehodě nejsou slučitelná se životem. Hasiči na
místě asistovali výjezdové skupině PČR Kutná Hora.
13.06.2009… SOPIS vyslalo jednotku na požár osobního vozidla
na 68. km, směr Brno. Na místě byla již jednotka hasičů z Humpolce
a kolegy bylo zjištěno, že se nejedná o požár, ale technickou závadu

21.05.2009 … V dopoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení od občanů o včelím roji, který se usadil v keři před vchodem
činžovního domu ulice Na Výsluní. Roj byl následně odchycen za
pomoci místního včelaře.
24.05.2009 … Volně pobíhající psi v ul. Nové se stali důvodem
oznámení skutečnosti na MěP. Na místě byli strážníky zjištěni dva
psi, z nichž jednoho se podařilo hlídce odchytit. Tento byl převezen
a umístěn do kotce v TS. S majitelem, který se následně k psovi
přihlásil, byla věc jako porušení obecně závazné vyhlášky města
projednána uložením pokuty v blokovém řízení.
25.05.2009 … Na žádost operačního důstojníka PČR se hlídka MěP
dostavila do ulice Malostranské. Zde došlo k vážné dopravní nehodě
cyklisty. Strážníky byl na místě uskutečněn dohled nad bezpečností
provozu v místě dopravní nehody.
26.05.2009 … Se žádostí o pomoc se na hlídku MěP obrátil personál pošty, kde se před vchodem do provozovny na nám. Míru usadil
pes většího vzrůstu. Hlídka MěP se dostavila na místo, kdy se po
chvíli podařilo tuláka přimět nastoupit do služebního vozu městské
policie. Dle známky na obojku byla poté kontaktována majitelka dezertéra, s kterou byla věc projednána blokovou pokutou.
28.05.2009 … V nočních hodinách bylo hlídkou MěP nalezeno v
prostoru k odkládání vozíků na zboží u obchodního domu Tesco horské jízdní kolo. Provedeným šetřením byl strážníky zjištěn majitel
nálezu, kterému bylo v následujících dnech kolo předáno.
29.05.2009 … Přítomnost hlídky MěP na místě si vyžádal personál
obchodního domu Tesco. Zde byl v dopoledních hodinách přistižen
při krádeži zboží v hodnotě 33,-Kč muž ze sousední obce. Strážníky
byla věc na místě klasifikována jako přestupek proti majetku a projednána uložením pokuty v blokovém řízení.
01.06.2009 … V časně ranních hodinách přijala hlídka MěP oznámení o vloupání do provozovny třídírny odpadů A.S.A. ve Zruči nad
Sázavou. Strážníky bylo místo činu zajištěno a skutečnost oznámena
PČR, která si případ převzala k dalšímu šetření.
06.06.2009 … Na žádost operačního důstojníka PČR se hlídka
MěP dostavila do hotelu Baťov, kde byly hlášeny problémy s cizími
státními příslušníky. Po příjezdu na místo bylo strážníky zjištěno,
že v místě ubytovaní vietnamští dělníci se po pod vlivem alkoholu chovali dle ostatních ubytovaných dosti nepřístojně. Hulákali po
chodbách a kopali do dveří ostatních ubytovaných. Souběžně došlo
k potyčce skupinky Vietnamců s personálem hotelové restaurace.
Hlídka MěP na místě asistovala hlídce PČR při zajišťování místa,
svědků a při prošetřování celé události.
09.06.2009 … O asistenci byla hlídka MěP v dopoledních hodinách
požádána hlídkou PČR. Strážníkem byla vykonána jako nezúčastněnou osobou přítomnost u vykázání z bytu místního občana.
10.06.2009 … O pomoc byla hlídka MěP požádána pracovnicí pečovatelské služby při MěÚ ve Zruči nad Sázavou. Tato se nemohla
dozvonit ani dobouchat na klientku Humanitárního sdružení Život
90, které nesla oběd. Skutečnost byla konzultována s vedoucím sdružení a operačním střediskem, kdy bylo zjištěno že by se jmenovaná
neměla nacházet mimo domov. Nakonec se ještě před realizací otevření bytu klíči ze zásahové karty Život 90 podařilo na paní dozvonit. Tato se těšila dobrému zdravotnímu stavu, pouze tvrdě usnula.
16.06.2009 … V odpoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení od operátora Humanitárního sdružení Život 90 o tísňovém volání klienta ve Zruči nad Sázavou. Tomuto se spustila z nosu krev a
krvácení nemohl zastavit. Současně byl na místo sjednán i výjezd
RZS. Strážníky bylo realizováno otevření bytu klíči ze zásahové
karty, kdy byl jmenovaný nalezen v jednom z pokojů. Po nezbytném
ošetření byl tento převezen RZS do nemocničního zařízení v Kolíně.
O zjištěných skutečnostech byl zpětně informován operátor sdružení
Život 90.
20.06.2009 … Krátce po půlnoci přijala hlídka MěP oznámení od
občanů, že někdo pravděpodobně spadl do výkopu na kanalizaci v
ulici Revoluční. Strážníci se dostavili na místo, kde byli ve výkopu
nalezeni dva muži. Jeden z mužů měl krvácející ránu na hlavě a druhý si stěžoval na bolest v zádech. Hlídkou MěP byla na místo přivolána RZS a za účelem vyproštění zraněných HZS. Po vyproštění byli
oba muži transportováni RZS do nemocničního zařízení.
(Pavel Antoš - MěP)

Policisté dbají na bezpečnost svých občanů ... V rámci uzavřené
koordinační dohody mezi Policií ČR a Městským úřadem Zruč nad
Sázavou se dne 9.6.2009 v odpoledních hodinách na zručském policejním oddělení sešli zástupci obou stran. Za policii ČR zde byl npor.
Libor Koleček z kutnohorského dopravního inspektorátu s npor. Bc.
Miloslavem Zikmundou, vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR
Zruč nad Sázavou a vedoucí zdejší městské police Pavel Antoš, aby
společně vyhodnotili bezpečnost silničního provozu na teritoriu tohoto města se zaměřením zejména na úseky, kde řidiči často nedodržují
maximální povolenou rychlost. Společně se pak vydali, takříkajíc „do
terénu“ a osobně se seznámili s konkrétními úseky, které mohou označit v této souvislosti za problémové. Bezpečnost účastníků silničního
provozu a poklidný život místních občanů je policistům prioritou.
Zručské děti své policisty znají ... Dne 23. 6. 2009 se v dopoledních
hodinách věnovali policisté ze zručského obvodního oddělení dětem
z místní základní školy.

na motoru s následným únikem páry. Jednotka ze Zruče na místě nezasahovala.
14.06.2009… na dopravní nehodu motocyklu a osobního vozidla vyjeli hasiči do Nesměřic. Zde po střetu obou vozidel došlo ke zranění
motorkáře a jeho zdravotní stav si vyžádal převoz do nemocnice. Po
vyšetření dopravní nehody PČR hasiči odstranili havarovaný motocykl ze silnice a uklidili povrch vozovky.
17.06.2009… na požár kamionu vyjela zručská jednotka na D1. Zde
na sjezdu v Lokti došlo k zahoření kabiny nákladního vozidla DAF.
Požár byl uhašen jednotkou hasičů z Humpolce, kteří na místo dojeli
dříve. Případ si také převzali a zruští hasiči se vrátili na základnu.
19.6.2009.. výjezd si vyžádali zabouchnuté vchodové dveře v Bohdanči. Po cestě na místo však byla jednotka stažena zpět na základnu,
dveře se majitelům bytu mezitím podařilo otevřít.
20.06.2009… dvě osoby z výkopu kanalizace v ulici Revoluční vyprošťovali hasiči v nočních hodinách. Dva muži procházeli v místě
stavebních prací na nové kanalizaci a spadli do výkopu, který je zde
hluboký cca 3 metry. Pád z výšky bohužel nezůstal bez zranění a osoby musely být z výkopu vyproštěny na nosítkách a po žebřících. Následně je převezla záchranná služba do nemocnice.
22.06.2009… OPIS vyslal jednotku k otevření vchodových dveří bytu do ulice Poštovní. Protože na místě vzniklo podezření, že za
zamčenými dveřmi bytu je osoba s vážnými zdravotními problémy,
museli být dveře hasiči násilím otevřeny. V bytě se nacházela paní,
která po neúspěšném pokusu o sebevraždu byla ve velmi vážném zdravotním stavu. Paní byla na místě ošetřena lékařem záchranné služby a
po transportu do sanitky byla převezena do nemocnice v Kutné Hoře.
Případ je nadále v šetření PČR.
23.06.2009… na dopravní nehodu na D1 vyjeli hasiči na 71. km, směr
Brno. Zde došlo k nehodě osobního vozidla, jehož řidička nezvládla
řízení a po smyku narazila do středových svodidel. Nehoda se obešla
bez zranění a zručská jednotka společně s kolegy z Humpolce pouze
likvidovala následky a obnovila průjezdnost místem nehody.
25.06.2009… hasiči otevírali byt, v němž se nacházela duševně nemocná osoba. Na místě zasahovala záchranná služba a městská policie.
30.06.2009… společně s kolegy z Humpolce vyjeli zruští hasiči na
75. km D1, směr Praha. Zde došlo ke zranění řidiče, jehož vozidlo sjelo
z dálnice a zůstalo ležet na střeše. Zraněného ošetřila RZS a místo bylo
zajištěno pracovníky SaÚD.
Námětové cvičení proběhlo ve firmě A.S.A. Toto námětové cvičení
mělo za úkol seznámit příslušníky s provozem firmy a s prostory se
zvýšeným požárním nebezpečím.
pprap.Martin Bezděk - stanice HZS Zruč nad Sázavou

V devět hodin se dostavilo osmnáct žáků ze 4.B se svou třídní učitelkou Mgr. Zuzanou Vackovou a v deset hodin pak dvacet čtyři žáků třídy 4.A s třídní učitelkou Mgr. Marií Šrachtovou. Dětem se ochotně věnoval přímo vedoucí tohoto oddělení npor. Bc. Miloslav Zikmunda a
jeho zástupce npor. Martin Šťastný společně s dalšími policisty stržm.
Bc. Hanou Petráčkovou, stržm. Bc. Markétou Šmejkalovou a nstržm.
Milošem Zajícem. Zájem byl zejména o pracoviště policistů, o jejich
služební výstroj, výzbroj a další pomůcky potřebné pro výkon tohoto
povolání. Děti měly jedinečnou možnost se formou hry seznámit se
zajištěním veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu.

Akce, kterou pro děti policisté sami připravili, měla velký úspěch. Policisté sami dobře vědí, že vyčlení–li si ve své, nejen časově náročné
službě, prostor pro prezentaci své práce veřejnosti, bude je tato vnímat opravdu jako někoho, na koho se může nejen v tíživých situacích
spolehnout.

Zloděj byl zřejmě oslněn mědí ... Celkem 55 kilogramů měděných
drátů odcizil neznámý zloděj v areálu firmy ve Zruči nad Sázavou v
ulici Průmyslová. Pachatel v době od 30. 5. 2009 do 1. 6. 2009 rozlomil vložku vstupních vrat, vniknul do vnitřních prostor budovy a ze
skladu pro barevné kovy odcizil měděné lesklé dráty. Celková škoda
je odhadnuta na 3.500,- Kč.
Dlouho spravedlnosti neunikal ... Společným úsilím policistů ze
Zruče nad Sázavou a kutnohorských kriminalistů se podařilo objasnit
vloupání do rychloobčerstvení ve Zruči nad Sázavou v ulici MUDr.
Josefa Svobody z konce května tohoto roku, o čemž jsme již informovali. Z trestného činu krádež je v této souvislosti podezřelý třiatřicetiletý muž ze Zruče nad Sázavou.
Vloupání do sklepní kóje ... Ve Zruči nad Sázavou v ulici Okružní se
v noci na 18. 6. 2009 někdo vloupal do sklepní kóje. Zatím neznámý
pachatel odstranil visací zámek z oka petlice a ze sklepní kóje odcizil
křovinořez červené barvy v hodnotě 9.500,- Kč.
Pro pětistovku napáchal citelnou škodu ... Víc poškodil, nežli odcizil, neznámý zloděj, který se na 23. 6. 2009 vloupal do prodejny květinářství ve Zruči nad Sázavou. Pachatel rozbil sklo vstupních dveří,
vniknul do prodejny, kterou prohledal a vypáčil kasu u pokladny. Z té
odcizil finanční hotovost 501,- Kč, ovšem poškozením napáchal škodu za 17.000,- Kč. Případ šetří policisté ze Zruče nad Sázavou.
Zloděj kradl v kočárkárně ... Ve Zruči nad Sázavou v ulici Poštovní se někdo v noci na 28. 6. 2009 vloupal do kočárkárny. Neznámý
zloděj prošel neuzamčenými dveřmi do panelového domu, rozlomil
cylindrickou vložku dveří do kočárkárny, ze které odcizil dvě jízdní
kola. Poškozený majitel z tohoto domu odhadnul škodu, která přesahuje 19.000,- Kč.
(por. Mgr. Vendulka Hanzlová, nprap. Votroubek Daniel)
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KULTURA, SPOLEČNOST, ŠKOLSTVÍ
PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Zasloužený dík
Asi není velkým
tajemstvím, že koncem prázdnin z našeho města a z našeho
kostela Povýšení sv.
Kříže odchází Páter
MgA Jaroslav Konečný. Přestože většina
z nás nepatří k těm,
kteří kostel navštěvují pravidelně, přesto jsme si zcela jisti,
že jeho odchod pocítí
všichni kulturně založení lidé. Budou nám
chybět nádherné koncerty, které připravoval, vánoční půlnoční mše, při kterých
mnozí neváhali stát
až venku, protože
kostel byl zaplněn do
posledního místečka.
Útočiště zde hledali
mladí začínající hudebníci a téměř vždy
se setkali s pochopením a pomocí.
Každý, kdo má v
paměti vzhled kostela
před příchodem Pátera MgA Konečného,
dokáže ocenit změny,
ke kterým v kostele
za jeho působení došlo. Skutečně obdivuhodný kus dobře
odvedené práce. Páter Konečný se zapsal velkým písmem
na pomyslné stránky zručské
kultury, za což zasluhuje velký obdiv a upřímné poděkování. Díky. A přejeme mnoho
dalších úspěchů v novém působišti.
Za Sdružení rodáků a přátel
Zruče nad Sázavou a okolí:
Jiřina Janatová
16. ročník turnaje
v malé kopané se vyvedl
Byl jsem účastníkem turnaje v malé kopané, který pořádá městská policie ve Zruči
nad Sázavou. Byla to skvělá
sobota, ke které se přidalo i
počasí bez deště. Je ale potřeba vyzdvihnout nejen výkony
hráčů. Za skvělé pořadatelství
patří dík zvlášť panu Pavlu
Antošovi. Dík patří i ostatním,
kteří se podílejí na bezchybné
organizaci (p. Vrzáček, p.
Bezděk, atd.). Již 16. ročník
tohoto prestižního turnaje opět
ukázal, že je to jeden z nejlépe
pořádaných turnajů asi nejen v
našem kraji.
Za mužstvo Černý Boty
Petr Kubálek
Vítáme prázdniny
V sobotu 20. června se ve
Zruči uskutečnila akce s názvem „Vítáme prázdniny“.
Na fotbalovém stadionu, kde
se akce konala, byl zajištěný
program hlavně pro děti, ale
také pro dospělé. Sportovní
den zahájil v 9 hod. fotbalový
turnaj přípravek a mladších
žáků, kterého se zúčastnilo
celkem osm týmů z blízkého
i vzdálenějšího okolí (Kutná Hora, Poděbrady, Rataje,
Vrdy, Jiřice, Dolní Kralovice,
Zruč 2x).
Zručské týmy obsadily 2. a
3. místo. Všem zúčastněným
patří dík za vzorný přístup k
záležitostem turnaje.
V době od 10 do 14 hod. byly
pro děti připraveny soutěžní
stanoviště, na kterých si za své
výkony „vydělávaly“ žetonky,
které potom mohly vyměňovat
za různé drobnosti – od klaunských nosů a hopíků až po
oblíbené finger skaty a trička.
Komu se nedařilo při sportov-

ních aktivitách, mohl získávat žetonky také za správné
odpovědi na otázky z oblasti
pohádek nebo sportu (některé
mladší děti toho věděly více,
než by se dalo očekávat od
starších). Mlsné jazýčky potěšila domácí bublanina a vanilkové rohlíčky.
Součástí tohoto dne bylo
freestylové vystoupení Luďka Jankovského a Martina
Mareše. Na mobilní rampě
předváděli různé skoky a „psí
kousky“ na pitbike mini FMX.
Adrenalinová podívaná, nadšení diváci a nespoutaní jezdci! První vystoupení se uskutečnilo dopoledne, ale druhé
odpolední bohužel zmařila
dešťová přeháňka. Divákům
patří omluva, i když počasí
nelze ovlivnit. Oba motorkáři
ve svém stánku rozdávali podpisy, odpovídali na všetečné
otázky a v závěru fotbalového
turnaje předávali ceny vítězům. Také losovali vítěznou
vstupenku, jejímuž majiteli
poté předali jízdní kolo.
Během dne mohli zájemci
usednout na židli vedle tatéra
Dr. Kalicha, který jim fixem
namaloval na tělo ornament
dle výběru. V malé a velké
tombole bylo možné zkusit
štěstěnu, lákaly zajímavé ceny,
mezi nimi knihy se sportovní
tematikou, kosmetika, in-line
brusle, cyklistická helma a
jiné.
Hlad a žízeň bylo možné zahnat v místním občerstvení a
zdraví a pohodu sledoval
zdravotní dozor, který ošetřil
jen jednu naraženou končetinu
malého fotbalisty.
Poděkování za možnost realizace celé akce patří městu
Zruč nad Sázavou, které přispělo grantem, všem sponzorům, Mateřskému centru
Setkání a rodičům, kteří akci
věnovali svůj volný čas.
J. Kovářová, L. Nováková
Je to dobou nebo to je vše v
lidech?
V posledních týdnech se s
nemocným tatínkem pohybuji
často po zdravotnických zařízeních, což samo o sobě není
nic veselého. A pak, řekla
bych, že dosud nevyřešené
problémy v našem zdravotnictví dopadají svým způsobem
na všechna zdravotnická zařízení, a tím pádem i na personál, který to pak dává okolí
dost „vychutnat“. Zpočátku
mi to hodně vadilo, protože
právě ve zdravotnictví bych
očekávala ten nejlidštější přístup. Časem člověk ale otupí
a bere to tak, že nervozita do
tohoto sektoru prostě patří a je
třeba se proti ní obrnit.
O to větší překvapení mi
způsobila návštěva jednoho vlašimského autoservisu,
kam jsem se nedobrovolně se
svým autem dostala. Ochotné
a milé přijetí. A jak jsem tak
byla předtím obrněna, neuměla jsem se s vlídností vypořádat, pořád jsem od příjemných
tváří čekala nějakou zradu! A
představte si, ona se nekonala a ještě mi byly poskytnuty
služby přímo nadstandardní.
Byla bych moc ráda, kdyby se tyto řádky dostaly do
rukou někoho z těch, kterým
bych chtěla ještě jednou touto
cestou poděkovat. Podle mého
jdou skvělou cestou, takto by
služby měly vypadat a takto
by se k sobě lidé měli chovat.
Hned by byl svět mnohem
hezčí.

Stalo se před 10 lety ...

červenec-srpen 1999
Červenec byl dosti deštivý a červenec ještě zachmuřenější a deštivější. Střední Čechy navíc trápí ještě silný vítr. Na Kolínsku dokonce zemřela žena po pádu silné větve, která jí vážně poranila břicho.
Ve východních Čechách a na severní Moravě stouply hladiny řek a
rozlévaly se po březích. Voda zaplavovala dvorky, sklepy, zahrádky
a poškozovala asfaltové silnice, u nichž se trhaly kraje. O zlepšení
počasí lze hovořit až ve druhé polovině měsíce, kdy vystoupaly i
teploty. Vlhké a poměrně teplé počasí července způsobilo zvýšený
výskyt klíšťat, zejména v některých lokalitách. Bohužel do těchto
lokalit spadalo i Posázaví.
Uzavřena byla příjezdová komunikace do Vlastějovic (směr od
Pertoltic). Uvolňovaly se totiž kameny ze skály a padaly na vozovku. Vedení obce povolalo horolezce, aby prozkoumali rozsah statických poruch skalního masívu a dle jejich výzkumu bude případně
vybrána firma, která skálu zajistí.
28. června byly zahájeny pravidelné prohlídky zručského zámku.
Zajišťovalo je oddělení kultury MěÚ. Od července pak byla otevřena výstava fotografií členů zručského Fotokroužku.
Na tuto letní sezonu našel hotel PERUN u nádraží, po dlouhých letech, novou nájemkyni. Hned 2. července zde byl uspořádán country večer. A účast byla poměrně hojná.
Diskotéky se konaly v hotelu Baťov, kde je nový provozovatel p.
Zdeněk Voslář a v rekreačním objektu
V Rákosí.
10. července pořádala Městská policie na házenkářském hřišti již
6. ročník turnaje v malé kopané.
Ve druhé polovině července byl zahájen prodej v prodejním středisku Na Pohoří U Studničků. Nabídka: maso, potraviny, zelenina a
cukrářské výrobky. Otevřen byl i denní bufet a večerní bar.
21. července se konalo další zasedání ZMě. Na programu byly prodeje pozemků, žádosti občanů o půjčky z Fondu rozvoje bydlení a
případný nákup Energocentra v bývalém Sázavanu.
24. a 25. července vystoupil v našem městě Cirkus Berousek
Grand.
23. 7. se na řece Sázavě uskutečnila Neckyjáda. Netradiční plavidla
startovala u mostu na Domahoři a pokračovala do cíle u restaurace
Pallasit ve Zruči n. S. Večer v cíli vyhrávala skupina SEMTEX.
V minulých letech byly opraveny kapličky sv. Josefa u BENZINY, hřbitovní kaple sv. Jakuba Většího a kaplička v Želivci. Nyní
se město, lépe řečeno prostřednictvím p. Vosyky z Dubin, pustilo
do dalších oprav, a to do opravy kapličky na Dubinách a kapličku
sv. Anny v Jiřické ulici. Křížek sv. Jana Nepomuckého v ulici Říční
opravili bratři Marasové.
Od srpna 1999 vzrostla průměrná penze z 5.565,- Kč na 5.856,Kč.
11. srpna došlo k zatmění Slunce.
Po 12 hodně polední se pozvolna začalo stmívat, kolem 12.40 již
bylo zvláštní přítmí a naprostý, až zarážející, klid, nelétali a nezpívali ptáci. Jako kdyby se zastavil čas…
Pak se začalo zase pozvolna opět rozjasňovat a za několik minut se
život vracel do normálu. Byl to opravdu neopakovatelný zážitek.
17. 8. zasáhlo ničivé zemětřesení Turecko. Nejvíce postiženo bylo
město Izmit. Podle odhadů si toto zemětřesení vyžádalo více než 40
tisíc obětí. Vyslána byla i pomoc z naší republiky.
Vzhledem k výstavbě nového mostu museli řidiči nadále jezdit po
mostě provizorním. Často však docházelo k nekázni některých řidičů, zvláště velkých vozidel, kteří nedbali objížďky vedené přes
Horku-Buda. Docházelo k zatarasování náměstí ve Staré Zruči, tím
pádem i ke zpomalování celé dopravy. Městská policie musela často
zasahovat. Takto došlo i k poškození železničního mostku nacházejícího se před provizorním mostem.
Dobře si vedlo naše A mužstvo házené ve 45. ročníku Turnaje házené mužů.
V době od 30. srpna do 3. září probíhala rekonstrukce železničního přejezdu na trati Zruč – Kácov. Po dobu výluky byly vlaky
nahrazeny autobusy.
Zrekonstruovaný přejezd se nachází v těsné blízkosti nově stavěného mostu. Rekonstrukcí přejezdu a otevřením nového mostu se
zrychlí doprava směrem k dálnici.
Jiřina Janatová

Jiřina Janatová

Jiřina Janatová: Celkový pohled - foto z minule zmiňované akce
„Festival panenek a medvídků“

Nízkoprahový klub - kotelna

Brzy vypukne Kotelnafest

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kotelna, jehož provozovatelem je O.s. Prostor, pořádá, za podpory Nadace Vodafone a města
Zruč nad Sázavou, svoji první kulturní
akci pro veřejnost – hudební festival Kotelnafest.
Nízkoprahový klub, kam mohou mladí
lidé ze Zruče a okolí zajít pro radu a pomoc, aniž by museli vystoupit ze
své anonymity, kde mohou řešit svůj životní styl s jistotou, že dostanou
praktické informace namísto napomenutí a mravokárných ponaučení,
místo, kde mohou zábavně a zároveň užitečně trávit volný čas, to vše je
Kotelna. Letos vznikl v hlavách „kotelníků“ nápad uspořádat hudební
festival a zapojit klienty do realizace projektu.
15. 8. tak v areálu Pallasit odstartuje pestrý mix živé hudby, o jejíž výběr
se postarali především samotní návštěvníci klubu. Na dvou pódiích se
během celého dne vystřídají zástupci stylů punk, hardcore, metal, drum
and bass nebo hip-hop. Konkrétně se pak můžeme těšit např. na kapely
Lahar, Stolen Lives, Rhapsod, RV4, Propaganda, Vostuda Společnosti a
své umění předvedou také Quatrospeqtive Djs.
Vybraní klienti budou přímo na místě pověřeni prodejem vstupenek,
technickou asistencí na pódiu, obsluhou stánků s občerstvením, distribucí propagačních materiálů a samozřejmě se nevyhnou ani úklidu
po skončení celé akce. Získají tak cenné zkušenosti nejen v oblasti
veřejné činnosti, ale hudebně aktivní klienti mohou díky komunikaci s
účinkujícími kapelami získat nové kontakty či dále rozvíjet svůj talent.
Jak již bylo výše naznačeno, kromě hudební produkce čekají na
příchozí nezbytné stánky s občerstvením, opomenuti nebudou ani vegetariáni, což stále ještě není na podobných akcích zcela běžné. Dále zde
bude možnost získat informace o fungování klubu, o nízkoprahových
službách nebo o činnosti O.s. Prostor, který své jednotlivé programy
představí vtipnou formou krátkých divadelních scének.
Výtěžek bude použit na dovybavení klubu Kotelna tak, aby mohl ještě
lépe uspokojovat potřeby klientů.
„Těšíme se na hojnou účast nejen našich známých klubáků, ale i jejich
kamarádů a rádi přivítáme i zcela nové tváře, které se přijdou pobavit
a třeba zjistí, že je jim filozofie Kotelny blízká a chtěly by se přidat.“,
připojuje pozvání Dan Horyna, vedoucí klubu.
Tato akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci Nadace Vodafone,
města Zruč nad Sázavou a ostatních partnerů, kterým tímto srdečně
děkujeme za vstřícnost a chuť podpořit užitečnou věc.
Petr Steklý

Jiřina Janatová: Kosmická fantazie - foto z minule zmiňované akce
„Festival panenek a medvídků“

k a l e n d á ř

a k c í

Pokud budete pořádat jakoukoliv akci,
nenechávejte si to pro sebe.
Informujte své spoluobčany nejen
vlastními plakáty, ale i pomocí přehledu
v novinách, 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,
kultura@mesto-zruc.cz,
fax: 327 532 856.
Aktuální přehled naleznete také na
webových stránkách:
www.mesto-zruc.cz
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KULTURA, SPOLEČNOST, ŠKOLSTVÍ
I. ZŠ
Kopie učitelů

ZŠ Okružní

Po dokončení se jednotlivé kopie instalovaly na místa, kde mají dotyční učitelé dozor. Svůj účel zjevně plnily svědomitě, zvláště figurka
z kresleného seriálu zvaná „Flanders“. Tu žáci rafinovaně nainstalovali
hned za dveře do pavilonu, kde je knihovna, takže lekala nejen žáky,
ale i učitele.
Jak těžký je dozor na chodbách, dobře ilustrovala kopie učitele výtvarné výchovy. Kopii se na dozoru nejprve podlomila kolena a druhý den
se i vyvrátila hlava, takže musela být nahrazena originálem. To ovšem
není nic oproti kopii jednoho z členů učitelského sboru, který po sabotérském zásahu některého z žáků změnil pohlaví.
Že ale záleží hlavně na charakteru, dokládá kopie pana školníka, která
nekompromisně stráží beze změny svůj pavilon dále.
Mgr. Jan Kopřiva, výtvarná výchova

Zájezd na Slovensko

Kopie Mgr. Karla Šrachty

Jako každý rok pro nás škola uspořádala výlet do zahraničí. Tentokrát
se stal naším cílem sousední stát, Slovensko. Byla to vlastně poslední
společná akce devátých tříd. Ale teď hlavně o tom, co se tam vlastně
celé ty tři dny dělo. Ve čtvrtek 11. června ve 2 hodiny ráno si pro nás
přijel Na Pohoří autobus, v doprovodu rodičů jsme se k němu připlazili
a rozespale pozdravili náš dozor: p. uč. Jelínkovou, p.uč.Starého a p.
uč. Nulíčka. Pěkně jsme se usadili a poslechli si úvodní slovo k výletu
od pana průvodce. Cesta ubíhala sice pomalu, ale zato byla celkem příjemná. Někdo dospával, jiný svačil, další vesele konverzoval se svým
spolusedícím. Profrčeli jsme českými dálnicemi a asi kolem šesté,
sedmé ranní nás uvítaly hranice Slovenské republiky. Cesta začala být
ještě zajímavější než předtím. Pan průvodce nám popisoval historické
a politické události, co se kdy na Slovensku staly a ke každé památce,
kterou jsme míjeli, měl nějakou zajímavou poznámku. Naše první zastávka byla na salaši. Někteří spolužáci si velmi rozuměli s tamějšími
zvířátky, proto asi sklidili takový úspěch, téměř každý se vyfotil tu s
oslíkem, telátkem nebo ovečkami. Nakonec jsme ochutnali místní ovčí
sýr a nastoupili do autobusu. Další zastávkou byl krásný Oravský hrad.
Vyskákali jsme z autobusu a už pomaleji se šourali do kopečka na hrad
s poznámkami, že nás bolí nohy a proč se vlastně ty hrady stavěly na
kopcích…? Nakonec se před námi objevila první brána, kde nás uvítala
příjemná průvodkyně. Při vstupu do pevnosti nás rozesmála cedulka s
nápisem ,,Zákaz fajčiť‘‘ a potom už jsme jen napjatě poslouchali výklad
slečny průvodkyně. Hrad nebyl zrovna malý, taky nás šokovalo zjištění,
že máme v nohách asi 500 schodů. Poté následovalo rozloučení s hradem
a samozřejmě foto, seběhli jsme dolů, nastoupili a vyjeli do skanzenu v
Zuberci. Mezitím nám začalo trošku pršet, ale nikomu to nějak zvlášť
nevadilo. Procházka skanzenem byla velmi zajímavá a celkem i dlouhá,
například nám tam jeden pán ukazoval, jak si vyrobit prstýnky z drátků.
Nakonec nás čekalo osvěžení v místní krčmě v podobě halušek, hranolků a limonády. Skanzen byl poslední zastávkou tohoto dne, už zbývalo
jen dojet k našemu penzionu Stará škola v Terchové a tam si pořádně
odpočinout. Noc utekla jako voda a bylo tu ráno. V půl osmé nás čekala
snídaně a poté další výlet, který směřoval k Demänovským jeskyním.
U vchodu na nás čekala rázná paní průvodkyně s jednou slovenskou
školou, ke které jsme se přidali. Jeskyně nás ohromila krápníkovým
bohatstvím, kterým oplývala. Cesta měla pokračovat na Chopok, ale
kvůli deštivému počasí se změnil program, tak jsme nakonec jeli na
letní bobovou dráhu, která se nám opravdu líbila. Pak následovala zajížďka do Kauflandu, kde jsme si dokoupili nutné zásoby a v půl třetí
jsme měli objednanou projížďku na vorech po řece Oravě. Když jsme
na vory nastupovali, překvapila nás prudká dešťová přeháňka. Rychle
jsme se vrátili do autobusu a za dvacet minut jsme si to zopakovali.
Pak už nás čekala asi hodinová plavba k Oravskému hradu, při které
nám voraři vyprávěli různé historky a skvěle nás bavili. A po přistání
už jen frrr k penzionu. Večer každý trávil po svém, ale většinou vedly
návštěvy na pokojích a hraní fotbalu s místními kluky. O půl jedenácté
nás nahnali učitelé do pokojíčků a my sladce spali až do rána. Třetí
den nás čekal velmi nabitý program, všemu předcházelo balení, protože jsme se už do penzionu večer nevraceli. Autobus drkotal silničkami
údolím Vysokých Tater a nás čekal nejvyšší bod naší cesty, a to Skalnaté pleso pod Lomnickým štítem. Nejdříve se hlasovalo o tom, jestli se
půjde dolů pěšky, nebo to bude stejné jako nahoru, tedy lanovkou. Samozřejmě vyhrála verze nahoru i dolů lanovkou. Nahoře nás překvapilo
chladné počasí, hustě poletoval sníh a celou dobu byla hora v mracích.
Hodně lidí šlo posedět do místní restaurace a nás pár odvážlivců spolu
s učiteli prošlo okolo ledovcového jezera. Bohužel rozhled jsme skoro
žádný neměli. Lanovka nás potom svezla dolů a my se šli občerstvit do
stánku. Následoval program, na který se většina z nás asi nejvíce těšila,
a to termální koupaliště v Bešeňové. Tam na nás teprve čekalo pořádné
vyřádění, které trvalo dvě hodiny, střídavě jsme skákali do teplých nebo
ještě teplejších vnitřních a venkovních bazénů. Aquapark byl poslední
program zájezdu. Nakonec nám zbyl ještě čas na to, abychom koupili
domů nějaké sýry, a pak jsme už jen nastoupili do autobusu a vydali se
na cestu do naší krásné České republiky. Aby nám cesta rychleji ubíhala, připravila si pro nás cestovní kancelář vědomostní otázky, které se
týkaly výletu, abychom si otestovali, co nám utkvělo v paměti. Nejlepší
si mohli vybrat sladkou odměnu. Na zbytek cesty jsme si nechali od
pánů řidičů pustit film. Kolem půlnoci nás konečně uvítalo naše město
- Zruč nad Sázavou. Utahaní, ale spokojení jsme s rodiči popadli batohy
a tašky a vydali se dospat ten zbytek noci, co nám ještě zbýval. Inu, jak
se říká: „Všude dobře, doma nejlépe“. Děkujeme naší základní škole a
pedagogickému dozoru za zorganizování posledního výletu devátých
tříd. Myslím si, že se opravdu povedl. Nesmíme zapomenout poděkovat
i cestovní kanceláři Školní zájezdy, panu průvodci a báječným řidičům,
se kterými jsme se dobře bavili.
Johana Růžičková, 9. A

Kopie Mgr. Vladimíra Radila

Plavba po řece Oravě na vorech

Kopie Mgr. Romana Starého
Naše ZŠ se nechala inspirovat policejními praktikami některých západních států, které u krajů silnic instalují modely policejních aut, a
dokonce i dopravních policistů. Cíl těchto instalací je jasný - odstrašit
řidiče od dopravních přestupků.
Se stejným cílem (alespoň původně) vytvořili žáci devátých tříd pro
své mladší kamarády kopie učitelů v životní velikosti. Vedla je k tomu
snaha ulehčit svým oblíbeným kantorům jejich těžké povolání.
Učitel, který by byl svým dvojníkem na dozoru nahrazen, by totiž
mohl přestávku věnovat činnostem, na které obvykle čas nezbývá (dojít
si na záchod, udělat si kávu, či prostě přestat na chvíli mluvit).
V průběhu tvorby se ale na dvojnících velmi zřetelně začaly ukazovat
některé rysy, které by se daly, eufemicky řečeno, označit jako ironické.
Jeden člen učitelského zboru se změnil ve zvíře, další dokonce ve figurku z kresleného seriálu. Posuďte sami, jak zdařile se povedlo žákům
vystihnout charakter jednotlivých učitelů…

Jak se vaří v naší školní jídelně?

Představte si velkou hostinu. Spousta dětí a dospělých, každý před
sebou vrchovaté talíře těch nejlepších jídel. A domácích! To máte například domácí buchtičky s pudinkem, nejrůznější omáčky, přílohy, oblohy
a vynikající polévky.
Takhle nějak si žijeme my, ze ZŠ v Okružní ulici ve Zruči nad Sázavou. Ne, že bychom docházeli do nějaké vyhlášené restaurace na
obědy… Prostě navštěvujeme zdejší školní jídelnu, kde nám takovéto
dobrůtky denně vaří.
Proto chceme jménem nejen naším, ale jistě i jménem všech spokojených strávníků všem paním kuchařkám moc a moc poděkovat.

Také ve Zruči žijí Dobří lidé

Naše velké poděkování patří manželům Kočovým, kteří rok co rok
nezapomínají na to, že mezi námi rostou a vzdělávají se děti s nejrůznějším handicapem. S laskavým přispěním těchto skutečně Dobrých lidí
uskutečnila Základní škola v Okružní ulici exkurzi do Prahy s cílem
projít s dětmi Pražský hrad, Nerudovu ulici, Malostranské náměstí,
Karlův most a Kampu. Někteří ze žáků byli na Pražském hradě poprvé
a z hradní vyhlídky se zájmem pozorovali panorama Prahy. Plánovanou
trasou jsme skutečně prošli a sice znaveni, ale obohaceni o nové zážitky,
se vraceli zpátky do Zruče.
Žáci a učitelky ze ZŠ v Okružní ulici

Turnaj v malé kopané o stříbrný pohár Kutné Hory

Dne 8. 6. 2009 se starší žáci Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 zúčastnili turnaje v malé kopané o stříbrný pohár města Kutné

Hory. Jedinou porážku utrpěli od žáků z Kolína, ostatní 3 družstva z
Kutné Hory porazili a získali pěkné 2. místo.
Mgr. Jana Marečková

Fotoklub Zruč nad Sázavou
vyhlašuje již 7. ročník fotosoutěže

Zveme Vás k účasti na této oblíbené soutěži pro všechny, které baví fotografovat. Již v roce 1998 vznikl ve fotoklubu nápad takovouto soutěž
pořádat. Přesto trvalo další dva roky, než se podařilo sehnat generálního
partnera a dát dohromady vše potřebné pro organizování takového projektu. Po všech jednáních se podařilo v roce 2000 vyhlásit 1. ročník. Již
v prvních letech se soutěž setkala se zájmem v obou kategoriích. Jak do
15-ti let (dosud se zúčastnilo 233 autorů a zaslali 574 snímky), tak i nad
15 let (207 autorů a poslali 880 snímků). Všechny snímky byly vystaveny a úroveň zaslaných snímků každým rokem vzrůstala. Porota neměla
snadnou úlohu určit jen ten jeden nejlepší snímek. Bohužel v roce 2006
hlavní partner soutěže náhle ukončil činnost v ČR. Přes velkou snahu se
nepodařilo zajistit náhradu. Až v letošním roce jsme spojili síly a díky
podpoře města Zruče nad Sázavou, MAS Lípa pro venkov, firmám FOTOŠKODA a Forest Gamp můžeme pozvat Vás všechny k účasti.
Soutěž je vyhlášena pro občany regionu Posázaví a okolí.
1. Soutěže se nesmí zúčastnit profesionální fotografové ani členové fotografických klubů a sdružení.
2. Téma fotografií : 1) volné téma a 2) Zruč a okolí
3. Fotografie mohou být černobílé i barevné bez pasparty.
4. Rozměr fotografií : minimálně 10x15cm, maximálně 30x40cm na
fotopapíře
5. Soutěží se ve dvou kategoriích: A – do 15-ti let, B – nad 15 let.
6. Maximální počet fotografií od jednoho autora je 5 kusů celkem. Fotoseriály a cykly se do soutěže nepřijímají.
7. Fotografie musí být na rubu označeny nalepeným štítkem, na kterém
bude uvedeno: jméno a příjmení autora, celá adresa, bydliště, věk autora, soutěžní věková kategorie (A/B), číslo tématu (1/2) a název snímku.
(Nepopisujte přímo fotografie).
8. Autorské právo zůstává zachováno autorovi. Dopisování týkající se
soutěže není možné.
9. Hodnocení fotografií provede porota jmenovaná Fotoklubem Zruč n.
S. Její rozhodnutí je nenapadnutelné a konečné.
10. Ceny: v obou kategoriích bude hlavní cenou digitální kompaktní
fotoaparát v hodnotě více než 4.000 Kč. Dále budou uděleny poukázky na výběr zboží v celkové hodnotě 5.000.-Kč ve Fotocentru Škoda a
další věcné ceny bez udání pořadí. Bude udělena zvláštní věcná cena v
tématu 2 (Zruč a okolí).
11. Autoři budou vyrozuměni a výsledky soutěže zveřejněny v regionálním tisku a na internetu.
12. Pořadatelé si vyhrazují právo fotografie a jména autorů publikovat
v tisku a na internetu.
13. Ze všech soutěžních fotografií bude uspořádána výstava ve Zruči
nad Sázavou. Na vernisáž výstavy budou pozváni všichni autoři.
14. Fotografie do soutěže předejte osobně v infocentru v průjezdu zámku, nebo zašlete řádně zabalené na jednu z těchto adres:
- odbor kultury MěÚ, paní Janatová, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.
- Vladimír Vyšohlíd, Poštovní 640, 285 22 Zruč nad Sázavou
15. Pokud autor požaduje vrácení fotografií poštou, musí k nim přiložit
řádně ofrankovanou a nadepsanou obálku odpovídajícího rozměru. Fotografie si bude možno také po skončení výstavy vyzvednout osobně ve
zručském infocentru v průjezdu zámku.
16. Uzávěrka soutěže : 30.10.2009 / Vyhodnocení : listopad 2009 /
Vyhlášení výsledků a výstava: listopad, prosinec 2009 / Vrácení fotografií autorům: leden-únor 2010
17. Svou účastí v soutěži autor souhlasí s výše uvedenými podmínkami.
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KULTURA, SPOLEČNOST, ŠKOLSTVÍ
ZUŠ
Mezinárodní kytarová soutěž “Zruč nad Sázavou 2009“

Ve dnech 4. – 7. června městečko Zruč nad Sázavou ožilo. Před základní uměleckou školou se tísnila auta účastníků s nejrůznějšími státními poznávacími značkami. Prostory budovy byly vytíženy od rána
do večera. Soutěžní sál ladil se sváteční atmosférou i skvělými výkony
mladých kytaristů. V době konání soutěže byl zajištěn prodej notových
materiálů hudebního nakladatelství SCHOT MUSIC PANTON, prodejní výstava kytarových pevných pouzder IKA, GUITAR CENTRE a
firmy PRAHA MUSIC CENTER
Na soutěž přijelo celkem 86 mladých kytaristů. V první, nejmladší
kategorii jich soutěžilo 22. Nejsilněji obsazena byla kategorie druhá, do
níž se přihlásilo 28 kytaristů. V třetí kategorii soutěžilo 26 kytaristů a
ve čtvrté kategorii 10.
O tom, že soutěž byla opravdu mezinárodní, svědčí mezinárodní složení řad soutěžících i porotců: Z Polska k nám přijeli zahrát tři soutěžící, ze Slovenské republiky pět, ze Slovinska tři, z Rakouska pět a
z Ruska jeden. O výsledcích rozhodovala porota v této sestavě: Milan
Tesař (ČR), Iwona Bodziak (Polsko), Ján Labant (SR), Vladislav Bláha
(ČR) a předseda poroty Štěpán Rak (ČR).
Soutěž probíhala od pátku do neděle v sále budovy základní umělecké
školy a byla přístupná veřejnosti. Zručští občané však navštěvovali spíše večerní koncerty v kostele Povýšení sv. Kříže.
Díky podpoře představitelů našeho města, Ministerstva kultury ČR,
Středočeského kraje, Nadace Život umělce, hudební nadace OSA, sponzorů a hlavně zásluhou kolektivu ZUŠ měla tato akce vysokou úroveň a
vše probíhalo podle stanoveného harmonogramu. Odměnou za vynaložené úsilí byla pochvalná slova hostů i pěkné výkony zručských kytaristů (M. Drahokoupil - 3. cena, J. Drahokoupil – 5. cena, K. Nulíčková
– 5. cena). Vít Dvořáček (SZUŠ Universum, s.r.o., Brno) se stal nakonec
absolutním vítězem - laureátem soutěže a převzal z rukou mistra kytaráře Petra Matouška mistrovskou kytaru v hodnotě 3. 000 EUR.

polovina výtvarníků. Navíc jsme se kochali obilnými lány, vlčími máky
a chrpami, zpěvem ptáků, východy měsíce a západy slunce, vůní borové
smůly na slunci. A pochutnali jsme si na třešních kolem cest.
A byla tu i další vrstva prožitků. Počasí nám zprvu nepřálo, a tak jsme
si prožili bouřku a vichřici ve stanech (z nichž to jedno iglú nevydrželo).
My, co jsme rozmazlení teploučkými postýlkami, jsme to neměli lehké.
Celkem snadno se to pak ale spravilo u kachlových kamen.
Děti prokázaly smysl pro soudržnost, půjčovaly promočeným kamarádům své věci a vůbec byly fajn.
Po jídle po sobě každý myl své nádobí, úplně v pohodě a bez řečí,
na každou práci, kterou bylo třeba udělat, se ihned našli dobrovolníci
(zejména na hřebelcování koně – tolik hřebelcování najednou asi ještě nezažil), dokonce se dokázaly moudře vypořádat s chlapcem, který
opravdu hodně zlobil a napadal je. Daly mu najevo, že si přejí, aby byl
součástí kolektivu, ale je nutné, aby dodržoval určitá pravidla.
Nakonec se všichni omluvili sobě navzájem a kluk se nevídaně zapojil
do všech aktivit. Kdyby tohle zvládali naši politici! Asi bychom je měli
pozvat mezi naše děti. Stejně moudře většina dětí reagovala na soutěž
paní Královcové, ve které se dozvěděly vše potřebné o právech dětí a
jejich rodičů při pobytu v nemocnici.
Suma sumárum, byla to zkušenost k nezaplacení. Učili jsme se všichni
navzájem, děti od dospělých, dospělí od dětí. A hlavně – byli jsme dobrá
parta a byli jsme nefalšovaně SPOLU. Věřím, že to byl nezapomenutelný zážitek pro všechny.

Malíři v plenéru, začátek tradice

Výtvarný obor zručské ZUŠ právě zahájil jednu tradici, které do budoucna věštím velký úspěch. Děti ze Zruče, Trhového Štěpánova, Kralovic a Čechtic se ve dnech 11.-14.6. vydaly tvořit do přírody. Konkrétně
do Malejovic, kde pro ně obětavci z nadace Klíček postavili týpí a podsadové stany.

Lenka Říhová: Malování v polích
Jelo nás celkem 29 – 26 dětí, 2 kantoři (Lenka Říhová, Jan Kopřiva)
a 1 maminka (moje maličkost). A musím Vám říct, opravdu jsem si to
užili.
Tvořilo se radostně, zaujatě a hojně. Posuďte sami: vytvořili jsme keramické mističky na čaj zdobené sklem, ze kterých jsme po vypálení na
konci pobytu skutečně čaj pili, na procházkách v lese se mohutně fotilo (někteří fotografové přitom v zájmu žádoucího výsledku zaujímali
takřka akrobatické pozice) a sbíraly se přírodniny, ze kterých jsme pak
vyrobili papírové lampičky-lampióny na čajové svíčky, ba i „domovní
znamení“ a lapače snů, děti kreslily a malovaly kostely i chalupy, krajiny i náhrobní kameny, luštily nápisy vytesané ve starém pískovci (a
dělaly jejich frotáže), zúčastnily se soutěže o malejovickou kozu (ale
kreslily taky poníka, oslíka, psy, kočky a fantastická zvířata), nasnímaly si vlastní animovaný film.
O výtvarnu se hovořilo i teoreticky na výstavě koláží pana Kopřivy v
Uhlířských Janovicích a bylo nesmírně příjemné poslouchat, jak moudře a vnímavě umějí děti k dílu přistoupit.
Kromě čistě výtvarných akcí se naskytly mnohé další radovánky, ať
už to byla cesta vláčkem, výstup na rozhlednu, táborový oheň se zpěvem a kytarou (uhlíky z něj posloužily následujícího dne ke kreslení)
nebo noční hra, při které nikdo nikoho nestrašil – ona stačí i ta tma v
lese – místo toho se skládal z hvězdiček Velký vůz, přiřazovaly se názvy bylinkám a určoval se tajemný cizí jazyk. Taky jsme se vykoupali v
bazénu, a ač to z počátku vypadalo, že do něj vlezou jen čtyři odvážní,
nakonec se ukázalo, že příklady táhnou a rázem se v něm vystřídala

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci červenci oslavují narozeniny, zvláště pak: Anně Kabátové, Marii Chovánkové,
Karlu Klepetkovi, Vlastě Červené, Věře Benčatové, Josefu Vaněčkovi, Růženě Samkové, Boženě Dvořákové, Miluši Bezpalcové z
Dubin, Julii Pavlové, Jaroslavě Vesecké, Marii Blažíčkové, Werneru
Prokoschovi, Marii Táborské, Josefu Kociánovi, Jiřímu Rajdlovi,
Miroslavu Šteffkovi, Haně Čepkové, Ladislavu Stejskalovi, Jarmile
Drahokoupilové, Gertrudě Horáčkové, Milanu Bínovi, Pavlu Kakosovi, JUDr. Evě Koberleové, Růženě Lenhartové, Haně Briknerové
a Vladimíru Vávrovi.
Samozřejmě blahopřejeme i těm srpnovým, a to zvláště: Ladislavu Paušovi, Boženě Kovářové, Marii Dlouhé, Růženě Dvořákové,
Bohuslavě Králové, Veronice Edrové, Marii Zemanové, Markétě
Schmutzerové ze Želivce, Ludmile Volfové, Anně Jelínkové, Dagmar Koluchové, Albíně Hulmanové, Františku Jantačovi, Miloslavě Komárové, Miluši Baťkové, Marii Maxové, Josefu Fraňkovi z
Nesměřic, Marii Zajíčkové, Vlastě Klčové, Anně Andělové, Alence
Mezerové, Marii Macháčkové, Jarmile Prokopové, Boženě Fridrichové z Nesměřic, Marii Melicharové, Miloslavě Škaredové, Jiřímu
Mlezivovi, Heleně Samkové, Štěpánce Veselé, Magdě Křížkové,
Mgr. Jiřímu Drahokoupilovi, Marii Šubrtové, Pavlu Augustovovi,
Petru Hickovi, Josefu Jírovi, Janě Dragounové a Ivaně Dastychové.
Výše jmenovaným z července a srpna i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a letního sluníčka.
Děkuji všem kamarádům, přátelům a známým, kteří se přišli
rozloučit s mým manželem, panem Mirkem Mrzenou. Děkujeme
tímto všem také za květinové dary a slova útěchy. Manželka, děti
a vnoučata

A na závěr se sluší poděkovat lidem, kteří nám to všechno umožnili –
rodině Královcových, která nám věnovala mnoho svého času, pozornosti, námahy a řidičského umění, paním kuchařkám (mňam!), panu Nohálovi, který o nás pečoval od časných ranních do pozdních nočních hodin
a jako Ferda Mravenec prováděl práce všeho druhu a panu Kristínovi,
který nás odvezl a přivezl a přitom absolvoval vysokou školu trpělivosti.
Všem Vám patří náš VELIKÝ DÍK!
Lenka Matysková

Poděkování patří P. MgA. Mgr. Jaroslavu Konečnému, faráři ve Zruči
nad Sázavou za poskytnutí prostor kostela Povýšení sv. Kříže ke konání
večerních koncertů.
Jiří Freml

Blahopřání

Poděkování

Lenka Říhová: Před odjezdem

Laureát Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2009 – Vít
Dvořáček (ZUŠ Brno)

Společenská kronika

Červen v ZUŠ

Zatímco dětem se poslední týdny před prázdninami zdají být nekonečné, učitelům obvykle aktivit přibývá a čas se zrychluje…
V ZUŠ v červnu střídala jedna akce druhou a brzy dojde i na tu poslední s názvem „Vítání prázdnin“.
Nejprve se škola stala mezinárodním střediskem kytaristů juniorů od
4. do 7.června v době konání Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad
Sázavou 2009.
V pondělí 8.června začala v prostorách ZUŠ závěrečná výstava prací žáků výtvarného oboru, absolventů zejména. Letos ukončila druhý
stupeň VO Veronika Bečvářová a v prvním stupni absolvovali: Tereza
Koubská, Monika Zedníčková, Jakub Ronovský a Ondřej Srb.
Začátkem června byli tři žáci VO – Petr Novák, Šárka Říhová a Vojtěch Vesecký oceněni čestným uznáním v mezinárodní výtvarné přehlídce Lidice 2009 za své práce s tematikou vesmíru.
Ve středu 10.června připravili Radek Bělohradský a Jana Pinkasová
výchovný koncert pro ZŠ. Představil se pěvecký sbor, jednotliví žáci
pěveckého oddělení, skupina ISTA a prezentaci bicích nástrojů předvedl
pan učitel Pavel Pečenka.
Ve čtvrtek 11.června mělo v sále ZUŠ třídní přehrávku klavírní oddělení Petry Zíkové.
Ve čtvrtek vyrazili také na svůj historicky první plenér žáci výtvarného oboru ze tříd Lenky Říhové a Jana Kopřivy. 26 dětí ze Zruče,
Dolních Kralovic, Trhového Štěpánova, Čechtic a Kácova strávilo krásné čtyři dny v prostředí stanového tábora při hospicu nadace Klíček v
Malejovicích. (Více o průběhu této akce v článku L.Matyskové „Malíři
v plenéru“.)
V úterý 16.června byl v ZUŠ Den otevřených dveří. Na ZUŠ v provozu mohli zavítat všichni zvídavci i noví zájemci o studium v některém
z oborů. Žáci, kteří nestihli využít tuto příležitost k podání přihlášky
ke studiu, mají možnost přihlásit se ještě v týdnu od 24. do 31.srpna v
kanceláři ZUŠ (informace na tel. : 736 610 014; 604 120 067).
Večer v sále ZUŠ zakončilo tuto sezonu pěvecké a violoncelové oddělení přehrávkou pro rodiče. Jana Pinkasová a Jitka Schůrková kromě
programu připravily se svými žáky pro rodiče i voňavé pohoštění, a tak
koncert probíhal ve velmi pěkné atmosféře.
Ve čtvrtek 18.června uskutečnili učitelé, Jana Pinkasová, Radek Bělohradský, Petra Zíková a Lukáš Patera se svými žáky vystoupení pro
MŠ Na Pohoří.
V úterý 23.června proběhlo v Kongresovém sále Centrinu závěrečné absolventské vystoupení tanečního oboru. Vystoupení bylo vlastně
průřezem činností celého TO, ale vrcholem programu se stal tanec absolventek, Denisy Dubinové, Martiny Jiříkové, Pavly Pajerové a Petry
Pokorné na mix písní M. Jacksona. Představení se svými žákyněmi nacvičila Dagmar Živnová.
Ve středu ráno 24. června - hned po rozdání vysvědčení zahrála ve
vchodovém vestibulu I. ZŠ kapela ISTA prázdninám na uvítanou. Z
Čechtic jim přijela posila v podobě kapel Vysoké napětí a Exploze. Kupodivu tentokrát žáci ze školy nepospíchali a většina jich vyčkala do
konce programu.
Po prázdninové odmlce nás čeká náročný školní rok, ve kterém bude
zahájena kompletní rekonstrukce celého areálu ZUŠ. Takže je nejvyšší
čas uvítat prázdniny a na změny se dobře připravit…
Za kolektiv ZUŠ Lenka Říhová

Dvojnásobné poděkování našim občanům ... Město Zruč nad Sázavou obdrželo prostřednictvím oddělení kultury a infocentra hned
dvě poděkování. První přišlo od DIAKONIE Broumov. Vzhledem
k tomu, že letos neměli k dispozici velký kamion, ale pouze skříňovou Avii, museli přijet celkem 3x, aby odvezli věci sesbírané v
našem městě. Protože jim v Broumově před nedávnem vyhořel jeden ze skladů, navézt nové zásoby potřebovali více než kdy jindy.
Proto děkují všem občanům našeho města. A my taky, i když jsme
si při nakládce pěkně mákli! Druhé poděkování jsme obdrželi od
organizace UNICEF, kam jsme zaslali 87 panenek a 3.600,- Kč za
panenky, které se nám podařilo prodat. Moc nás těší, že se do šití
pustily i děti z obou zručských základních škol, aby pomohly svým
kamarádům ze vzdálených zemí. A pro vaši informaci, akci jsme
neukončili a pokud máte chuť dál šít, nic vám nebrání. KS –odd.
kultury a infocentrum
Občanské sdružení rodáků a přátel města Zruč nad Sázavou vyslovuje poděkování panu Jiřímu Maryškovi za citlivou opravu průčelí
domu čp. 60 na náměstí MUDr. Josefa Svobody s cílem zachovat
historizující prvky a původní barevné řešení fasády. Jen tak dál.

Nenechte si ujít zájezd
do Českého Krumlova

Město Zruč nad Sázavou pořádá 28. srpna 2009 zájezd do Českého
Krumlova. Přes den prohlídka města, od 20,30 hodin představení „Cikánský baron“, které se uskuteční na otáčivém hledišti. Odjezd autobusu ze Zruče bude v ranních hodinách, návrat po skončení představení v
nočních hodinách. Cena zájezdu 850,-Kč.
Zbývá posledních několik volných vstupenek, které si můžete zajistit
na odd. kultury u p. Janatové (v průjezdu zámku), tel.: 327 531 194.

Festival Zručská vrátka

Festival Zručská vrátka se už nezadržitelně blíží. V sobotu 29. srpna
se v kempu V Rákosí sejdou milovníci country, folku , bluegrassu a
trampské muziky na již čtvrtém ročníku tohoto festivalu. Jak jsme vás
již informovali v předchozích číslech, hlavní hvězdou tohoto setkání
bude plzeňská skupina COP. Ale i další účinkující jistě zaujmou a potěší. Pravidelným návštěvníkům festivalu jistě nemusíme představovat
báječné hudební seskupení od Berounky, skupinu Ponožky pana Semtamťuka, o které jeden z diváků minulého ročníku prohlásil, že to není
hudební skupina, ale přírodní úkaz. Milovníci folku se mohou těšit na
třebíčskou kapelu H-Quartet. Úplně jinou muziku hraje kapela Rusty
Strings, která představí bluegrass v té nejtradičnější podobě stylově
nejen repertoárem, ale i hraním na jeden mikrofon.
Pořadatelé mají radost, že na festivalu vystoupí skupina Hluboké
nedorozumění, jejíž členka Eliška Zachariášová ze Zruče pochází. Repertoár této skupiny tvoří především trampská a folková muzika. Domácí barvy bude hájit velmi zajímavý umělec R.OneCzech, vlastním
jménem Radek Vaněček, který představí své nevšední písničky. Účast
přislíbili i další Zručáci – Jindřich Pustka a skupina Mirasův Kartáč.
Občerstvení je zajištěno, táboření je možné, takže nic nebrání tomu,
abychom vás 29. srpna od 15.hodin přivítali ve Zruči v kempu V Rákosí.
Jindra Kozlíková

Historie Zručských novin

V srpnu roku 1991 vyšlo ve Zruči nad Sázavou nulté číslo městských
novin. Byly formátu A4, měly 12 stran a vyšly beze jména s neúplnou
hlavičkou. Čtenáři byli tehdy vyzváni, aby si název a hlavičku navrhli
sami. Další zářijové číslo tedy už neslo název Zručské noviny, které
měly i podobu úvodní stránky, a to podle autorů vítězných návrhů paní
Marie Plesníkové a pana Pavla Pulkerta. Až do konce roku pak noviny
vycházely pravidelně každý měsíc. V dalším roce se z nich stal občasník
a takto vycházely několik dalších let. Měsíčník se opět ze Zručských
novin stal až v roce 1998 a v tomto intervalu vychází dodnes. Do konce roku 2004 měly Zručské noviny formát A4, poté dostaly současný
rozměr A3.
Jiřina Janatová

Navštivte webové stránky města
Zruč nad Sázavou

www.mesto-zruc.cz
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SPORT
Fotbal

MŠ Na Pohoří
Jdeme do finále

1..6.

Oslava MDD – Karneval

4.6.

Návštěva předškoláků v I.třídách

9.6
12.6.
15.6.

Výprava za koníčky do stájí v Řendějově
Popletené pohádky – loutková pohádka
Sportovní dopoledne „Olympiáda“

Besídky v jednotlivých třídách.

21.5.

Výlet do ZOO Praha

Zprávičky z fotbalu
Skončila fotbalová sezona, a proto jsme pro vás připravily malou rekapitulaci, jakých výsledků dosahují zručští hráči TJ Jiskry – týmy přípravky a mladších žáků v okresním přeboru a také, jak reprezentovali
město na různých turnajích.
Hráči přípravky se posunuli na žebříčku okresního přeboru o jedno
místo výše, celkově se umístili na pěkném 4. místě. V odehraných zápasech vybojovali tři vítězství, další čtvrté vyhráli kontumačně a třikrát
utrpěli porážku: Uhl.Janovice-Zruč 5:2, Rataje-Zruč 4:0, Zruč-Křesetice 4:1, KutnáHora-Zruč 5:2, Zruč-Sázava 2:1, Červené Janovice-Zruč
2:7, kontumačně vyhráli nad Malešovem.
Na turnaji E-ONu v Kutné Hoře, který se konal 8.5., vybojovali 5.
místo z dvanácti týmů, což byl obrovský úspěch.
Mladší žáci sehráli v okresním přeboru osm zápasů se třemi celky.
Umístili se na 2. místě.
Žleby-Zruč 5:1, Rataje-Zruč 4:0, Zruč-Potěhy 11:1, Zruč-Žleby 5:3,
Zruč-Rataje 0:2, Potěhy-Zruč 1:17, Žleby-Zruč 1:4, Rataje-Zruč 6-1.
1.5.se zúčastnili turnaje v Sázavě, kde se utkali se silnými soupeři
Viktorií Žižkov, Čáslaví, Horními Měcholupy a FK Kavalier Sázava.
V silné konkurenci se probojovali k poslední čtvrté příčce, byla to pro
kluky velká zkušenost. Turnaj v závěru navštívil hráč pražské Slavie
Vladimír Šmicer, který klukům vyprávěl o svých fotbalových začátcích
a ochotně odpovídal na všechny dotazy. Zájemcům rozdával autogramy
a kluci se s ním mohli také vyfotografovat.
20. června se na místním fotbalovém stadionu konala akce s názvem
„Vítáme prázdniny“. Její součástí bylo, kromě jiného, také pořádání
fotbalového turnaje přípravek a mladších žáků.
Přípravka vybojovala 2 .místo. Turnaje se v této kategorii zúčastnilo 5
týmů, které se v celkovém pořadí umístily takto:
1.Poděbrady-nejlepší hráč týmu L.Lylo
2.Zruč-hráč týmu L.Martinák
3.Vrdy-hráč týmu M.Dolešický
4.Jiřice-hráč týmu M.Eremiáš
5.D.Kralovice-hráč týmu L.Krejčí
Nejlepším střelcem turnaje v kategorii přípravek se stal L.Kovář ze
Zruče, nejlepším hráčem turnaje V.Uher z Poděbrad a nejlepším brankářem turnaje R.Ghanem, také z Poděbrad.
Mladší žáci za konečné účasti pouhých tří týmů obsadili poslední
příčku.
1.Rataje-hráč týmu A.Beneš
2.K.Hora-hráč týmu M.Štěpánek
3.Zruč-hráč týmu V.Nikodim
Nejlepším střelcem turnaje se stal I.Danyi-K.Hora, nejlepším hráčem
turnaje R.Tancer-Rataje
a nejlepším brankářem turnaje M.Danko.
Tímto turnajem jsme se rozloučili s jarní sezonou. Novou zahájíme v
srpnu. Děkujeme fanouškům za jejich přízeň a přejeme všem krásné a
pohodové léto.
Za fanklub TJ Jiskra minižáci J.Kovářová, L.Nováková

Na webových

18.6.
27.5.

Vystoupení ZUŠ v naší školce

stránkách Města

Představení „Jedeme na Safari“

jsou ke stažení

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.

Zručské noviny

Výrazně ji lze snížit díky slevám za opakovaný tisk.

od ledna roku 2001.

Formulář objednávky je možné stáhnout z webových stránek MěÚ - www.mesto-zruc.
cz, případně vyzvednout v oddělení kultury u paní Janatové.

www.mesto-zruc.cz

29.5.

Prezentace Rychlé záchranné služby

19.6.
Polodenní výlet „Stopovaná“ s plněním úkolů a opékáním
špekáčků
23.6.
Rozloučení se školním rokem – diskotéka na školní zahradě
Zdeňka Valíková

Pro bližší informace volejte
na 777 088 878 (Martin Beneš)
nebo pište na noviny@mestozruc.cz.
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Házená

Malá kopaná

Volejbal

Mladší žáci

16. ročník turnaje v malé kopané
O putovní pohár města Zručce nad Sázavou

Turnaj tří povrchů 2009

Výborný výsledek zručských žáků
Vynikajícího výsledku dosáhli žáci oddílu házené na národním finále
náborových soutěží žáků 5.-7. tříd 38. ročníku Novinářského kalamáře
2009 a 9. ročníku Memoriálu Václava Síče. Za účasti nejlepších třinácti
týmů celé ČR obsadili skvělé 4. místo, a potvrdili tak příslušnost k absolutní špičce v této kategorii.
Jednotlivé týmy byly nalosovány do čtyř skupin. Naše družstvo se ve
své skupině nejprve utkalo se ZŠ Plzeň a s pozdějším vítězem celého
turnaje prohrálo 19:12. V klíčovém zápase o postup ze skupiny poté
naši jasně přehráli ZŠ Praha 6 reprezentovanou Duklou Praha 24:4 a
postoupili do semifinálové skupiny společně s týmy Brna a Zubří. S brněnskými odehráli naši hráči výborné utkání, měli vývoj celého zápasu
jasně pod kontrolou a zvítězili 16:8. Se Sportovní školou Zubří v utkání
o druhé místo ve skupině, a tedy i postup do semifinále zvítězila naše
základní škola po urputném boji 8:6, a překvapivě se tak kvalifikovala
mezi nejlepší čtyři týmy republikového finále.
V prvním semifinálovém zápase přehrála Plzeň Kopřivnici až na sedmimetrové hody, když utkání skončilo v normální hrací době 12:12.
Ve druhém semifinále nestačila naše ZŠ na tým Frýdku- Místku a
odešla poražena 5:12. Byl to nejslabší zápas našich hráčů na turnaji. V
utkání o třetí místo naše družstvo podlehlo sportovní škole z Kopřivnice 13:20. V dramatickém finále se opět přiklonilo štěstí na stranu Plzně.
Za nerozhodného stavu 10:10 byli plzeňští úspěšnější při střelbě 7 m
hodů proti Frýdku - Místku a stali se celkovými vítězi.
O tento úspěch se zasloužili tito hráči: brankáři David Vinc a Martin
Toman, dále hráči (branky): Matouš Švec 20, Mikuláš Černý 18, Michal
Hodek 18, Radim Švanda 11, Matěj Havlíček 5, Vladimír Červinka 3,
Michal Brecko 2 a Ladislav Birka 1.
Velká škoda, že se turnaje nemohli zúčastnit Jiří Dolejší a Marek Fiala, kteří navštěvují ledečské gymnasium. Turnaje se zúčastnili tyto
týmy: Plzeň, Praha 6, Nové Veselí, Zubří, Brno, Frýdek –Místek, Praha-Zárubova, Hranice na Moravě, Kopřivnice, Dobrá Voda u Českých
Budějovic, Dvůr Králové, Lovosice a náš tým.
Žákům Jiskry jen těsně unikla medaile
O víkendu se ve Zruči n.S. uskutečnil turnaj mladších žáků v házené,
kterého se zúčastnili vítězové jednotlivých krajů celé ČR. Turnaj byl
uspořádán pod názvem „Pohár krajských vítězů“ a bylo to neoficiální
mistrovství ČR v házené mladších žáků. Akci podpořil hejtman Středočeského kraje MUDr. Rath a k vidění byla skvělá házená. Domácí
Jiskra Zruč n.S. se v nabité konkurenci neztratila a obsadila vynikající
4. místo, když medaile jim doslova proklouzla mezi prsty.
Během dvoudenního zápolení se odehrálo 28 zápasů, ve kterých se
osm týmů střetlo každý s každým. Jiskra zahajovala program turnaje
zápasem s vítězem střední Moravy – celkem Zlína. I když domácí nepodali ideální výkon, ve kterém byla znát nervozita z úvodu turnaje,
zvítězili 15:11. Bylo to dobré vykročení do těžkého víkendu. Ve druhém
utkání čekal Zručáky obhájce bronzových medailí z loňského ročníku –
tým Lovosic. Zruč n.S. však nedala soupeři šanci, předčila ho ve všech
směrech a zaslouženě zvítězila 17:10. Ani ve třetím utkání s vítězem
Jihočeského kraje, družstvem Strakonic, Jiskra nezaváhala a přehrála
svého soupeře 19:13.
V posledním utkání sobotního dne narazila Zruč n.S. na obhájce loňských zlatých medailí – tým Karviné. Domácí žáci podali dobrý výkon,
ve kterém však byl znát respekt ze silného soupeře. Zruč utrpěla svou
první porážku 12:19.
Nedělní ráno však mladší žáky Jiskry nezastihlo v dobré pohodě.
Utkání s Brnem odehráli ve vlažném tempu bez bojovnosti a nasazení.
Za remízu 16:16 „vybojovali“ pouze 1 bod, což se později ukázalo jako
osudové zaváhání v bojích o medaile.
V zápase s Ostravou žáci Jiskry Zruč n.S. předvedli mimořádný výkon. Po celé utkání praktikovali házenou na hranici svých možností a
udržovali si mírné vedení. Celá hala, včetně všech týmů, mocně povzbuzovala domácího outsidera a takovou atmosféru by záviděla i extraligová družstva. Favorizované Ostravě se podařilo poprvé vyrovnat
až 20 sekund před koncem utkání ( v tu dobu brala zlato Plzeň, Karviná stříbro a Ostrava bronz ). Domácí Jiskra chtěla využít nečekanou
příležitost a pokud si chtěla ještě udržet teoretickou šanci na medaile,
musela vyhrát. Proto žáci Zruče n.S. podnikli rychlý výpad do rozvrácené obrany Ostravy. Bohužel neúspěšný, když v přemíře snahy kluci
udělali technickou chybu a přišli o míč. Do konce zápasu chybělo 6 vteřin a Ostrava si vzala time-out na taktickou poradu, jak zahrát závěr.
Po rozehrání se Jiskře ještě jednou podařilo soupeře přerušit, ale ani to
nestačilo.
Závěr utkání totiž hrubě ovlivnili rozhodčí. Ti nechali tým Ostravy rozehrát v rozporu s pravidly a už po čase si ostravští ještě vytvořili šanci
zahrávat sedmimetrový hod. Severomoravané rozhodčími nabídnutou
šanci ze sedmimetrového hodu využili a mohli se radovat z vítězství
14:13. Touto porážkou Jiskra přišla i o teoretickou šanci na zisk cenného
kovu.
V posledním utkání turnaje čekal Zručáky souboj s vynikající Plzní.
A aby nebylo o dramatické momenty nouze, Jiskra zasáhla do rozdělování medailí podruhé. „Jiskřičky“ předvedly další fantastický výkon a
potvrdily, že předchozí utkání nebyla náhoda. Po celé utkání si domácí Zruč n.S. udržovala mírný náskok, který plzeňští ne a ne srovnat.
Zručáky mohutně povzbuzovali nejen domácí diváci, ale i početná skupina fanoušků z Karviné. Jejich kluci by totiž v případě úspěchu Zruče
n.S. „brali“ zlato. Naopak Ostrava fandila Plzni, protože by v případě
jakékoliv bodové ztráty Plzně o zlato přišla. Celá hala byla na nohou a
na hřišti se odehrával nádherný souboj. S blížícím se koncem zápasu
Plzeň pochopila, že jí z rukou mizí stříbrné medaile a objevuje se bronz.
Jiskra na vlně nadšení dokázala porazit Plzeň 18:14 a alespoň částečně
si spravila náladu z předchozího zápolení.
Nejvíce však slavila Karviná, které do klína nečekaně spadlo zlato.
Stříbrné medaile si ze Zruče n.S. odvezla Ostrava a bronz se stěhuje na
západ Čech, do Plzně. Domácí Jiskře stejně jako loni zůstaly oči pro
pláč. Na víc jak čtvrté místo bodový zisk nestačil. Na dalších místech
se umístily celky: 5.Lovosice, 6. Zlín, 7. Brno Bohunice a 8. Strakonice.
I týmy hůře umístěné však předváděly dobrou házenou a potvrdily, že
právem patří ke špičce v této kategorii. Kromě týmových ocenění pořadatelé vyhodnocovali i nejlepší jednotlivce.Trenéři jednotlivých týmů
vybrali All stars team, do kterého se prosadili: brankář Hrdlička z Lovosic a hráči do pole – Varmuža a Janoš z Ostravy, Šťastný a Drzyzga z
Karviné, Vrána z Plzně a domácí Jirka Dolejší.
Sestava a branky Jiskry : Dolejší 42, Černý 26, Hodek 18, Fiala 7,
Červinka 6, Birka 6, Havlíček 5, Brecko a brankář Toman.
„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem
pomohli se zajištěním bezproblémového chodu turnaje. Nesmím zapomenout ani na bouřlivé fanoušky a poděkování patří i Středočeskému
kraji za podporu této akce. Je potěšitelné, že se tyto špičkové týmy rády
vrací do Zruče n.S., a proto budeme v takto kvalitních turnajích pokračovat i do budoucna.“
Jiří Dolejší, starší

Již tradičně poslední červnovou sobotu se do Zruče nad Sázavou sjeli
příznivci malé kopané, aby se na házenkářském hřišti Tj. Jiskra utkali
v rámci 16. ročníku turnaje v malé kopané O putovní pohár města Zruče
nad Sázavou.
Turnaj se uskutečnil za účasti dvanácti mužstev, která byla rozlosována do třech základních skupin, do dvou semifinálových skupin postoupila první dvě mužstva z každé skupiny. Ve finále se pak utkali
vítězové semifinálových skupin. Jednotlivá utkání rozhodovala dvojice
rozhodčích a to p. Rathan Jaromír z Vlašimi , p. Špička Petr z Kladrub.
Turnaj byl zahájen rozlosováním do základních skupin, kam byla přímo
nasazena tři nejúspěšnější družstva z loňského ročníku.
Skupinu A podle předpokladů vyhrály Chabeřice, které do semifinále
doprovodilo mužstvo CF Černý Boty. V průběhu utkání Internacionálové: Rangers Zruč n./S. byla v čase 12,50 vstřelena 1000 branka turnaje.
Ihned po utkání si cenu od pořadatelů odnesl autor branky Jiří Sedláček z mužstva Internacionálů. Překvapením skupiny B byly výkony
mužstva FC Horka n./S. Naopak za očekáváním zůstal loňský finalista
Sportklub Soutice, který ve skupině obsadil až třetí příčku. Vítězství
ve skupině C si vybojoval Krokodýl, který prošel skupinou bez ztráty
bodu a bez inkasované branky. Druhým postupujícím se stali Šošoni. Za
očekáváním určitě zůstala družstva Polipes a Hasičů, která v dlouhodobých tabulkách patří k nejúspěšnějším účastníkům turnaje.
Podle předpokladů si postup do finále ze semifinálové skupiny E vybojoval obhájce prvenství Chabeřice star. Účast v zápase o 3. místo si
vybojovali Šošoni, kteří porazili Pacifik 2:1. Suverénem semifinálové
skupiny F se stalo mužstvo Černých Bot. Finálovou účast si zopakovalo
po 5 letech.
Během zápasů o umístění proběhlo vyhlášení tipovací soutěže. V
osudí se sešlo šest správných tipů na složení finálové dvojice. Všichni
správně tipující byli pořadateli oceněni. Hlavní cenu termoelektrický
chladící box, věnovaný firmou Hella, získal Peroutka Josef z Chabeřic.
Celkové pořadí:
1. Chabeřice star /Kladiva Jiří – Januš Jan C, Borek Saša, Petrů Lukáš,
Petrů Kamil, Mikula Jan, Lapáček Martin, Havlíček Jan, Černohlávek
Milan/
2. CF Černý Boty /Srb Karel – Sochůrek Radek, Měšťánek Luboš, Kubálek Petr C, Procházka Ladislav, Jelínek Lukáš, Jouza Ondřej, Kučera
Petr Peroutka Václav, Černý Josef, Houdek Jaroslav/
3. Šošoni /Svoboda Stanislav, Vyhnánek Michal – Janata František C,
Havránek Michal, Turek Martin, Matouš Jan, Plaščák Pavel, Kohout
Jan, Boček Josef, Kulhánek Leoš, Musil Miloslav/
4. Krokodýl, 5. FC Horka n./S., 6. 1FC Pacifik, 7. Internacionálové, 8.
Sportklub Soutice, 9. Ajax Polipsy, 10. AC Hasiči, 11. MFC Kelevras,
12. Rangers Zruč n./S.

Vítězné družstvo - Leninova Pleš
Volejbalový oddíl Tj Jiskra Zruč nad Sázavou uspořádal 21.6. 2009
již 4. ročník turnaje ve volejbale žákyň, Turnaj tří povrchů. Turnaj se
uskutečnil za účasti sedmi družstev z Benešova, Kladna a Zruče nad
Sázavou. Družstva byla rozlosována do dvou základních skupin, kde
se střetla systémem každé s každým. První dvě družstva z každé skupiny postoupila do finálové skupiny a družstva na třetích a čtvrtých
místech do skupiny o 5.-7. místo. Vzhledem k rekonstrukci sportovního
areálu za školou byl turnaj odehrán pouze na dvou hřištích s písečným
povrchem. Celkové pořadí: 1. Leninova Pleš /Zruč/ Vrzáčková Adéla,
Daňková Daniela, Dubinová Denisa; 2. Bilbíňáci /Benešov/ Kučerová Lucie, Hynková Šárka; 3. Aquilky /Benešov/ Pecháčková Natálie,
Kuchařová Veronika, Hanšová Kateřina; 4. Missis Tatranka /Benešov/
Houštěková Lucie, Peterková Aneta, Dvořáková Eliška; 5. KBK /Benešov/ Dvořáková Klára, Maťhová Kateřina, Gregorová Barbora; 6. ELA
/Zruč/ Roubová Adéla, Vavřinová Eliška, Kafková Lucka; 7. Bobýci
/Kladno/ Frašková Alena, Pánková Veronika, Dluhošová Petra.
Pavel Antoš

Turnaj neregistrovaných v beachvolejbalu

Martin Beneš: Medailové trojice

Eda Janovský: Obhájci prvenství - Chabeřice star
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč - Kučera Petr /CF Černý Boty/
Nejlepší brankář - Hašek Jakub /AC Hasiči/
Nejlepší střelec - Cudlín Tomáš /1FC Pacifik/ 7 branek
Nejrychlejší branka - Jouza Ondřej /CF Černý Boty/ 0,20 min.
Cena Fair play – pro nejslušnější mužstvo - AC Hasiči
Pořadatelé by touto cestou chtěli poděkovat všem kteří se podíleli na
přípravách a organizaci turnaje a sponzorům 16. ročníku:
potraviny Happy, Variel, ZOO-market, N+N, stavebniny Kolumbus,
Polysan, Sanjet, Trend,
Benzina, HT – CZECH, potraviny Sázavanka, Hella, město Zruč nad
Sázavou, obuv Černý Josef, lékárna U Anděla, autoopravna Kotouček
Roman, autodoprava Šimánek Jiří, zámečnictví Tvrdík Petr, Tvrdík
Luboš, MUDr. Pletichová Libuše, Styl-železářství, drogerie u Maxů,
papírnictví Bronx, pivnice U Krokodýla, restaurace U Studničků, autodoprava Bělina Kamil, Městská policie Zruč n./S., Auto Mojžíš, autoslužby Janata František, Spojstav, bar Na Poště, autoopravna Louda
Zdeněk, Fibeko, truhlářství Jan Řimnáč, Proisl Pavel.
Pavel Antoš

Eda Janovský: Z házenkářského turnaje mladších žáků

V sobotu 20.6. se na beachvolejbalových hřištích za sportovní halou
uskutečnil již 5. ročník neregistrovaných trojic v plážovém volejbalu.
Zúčastnilo se dvacet týmů, což je největší počet v historii tohoto turnaje. Akce byla výjimečná i tím, že se poprvé hrálo na třetím hřišti, které
bylo dobudováno, v rámci výstavby sportovního areálu, v pátek před
turnajem. V 9:00 hodin byla organizátory přestřižena slavnostní páska,
hřiště pokřtěno dvěma lahvemi šampaňského a turnaj začal. Kromě
Zručáků se zúčastnila družstva nebo jedinci z Prahy, Čáslavi, Zbraslavic, Třebíče, Úval a dalších měst. Vítězný pohár si odvezl pražský tým
s názvem MUTANTI, který ve finále porazil domácí MAVA 2 ve složení
Martina Fialová a Václavové Herout a Černohlávek. Na třetím místě
skončil namixovaný tým domácích a jednoho „Moraváčka“ s názvem
NIC MOC MIX ve složení Radka Smutná, Jaromír Kazatel a Radek
Stýblo. Všichni účastníci, kteří vydrželi až do večerních hodin, byli odměněni grilovanou kýtou, hrála reprodukovaná hudba, zpívalo se, tančilo, no prostě vládla skvělá nálada! Více fotek z tohoto turnaje najdete
na: http://foto.marben.cz.
Lída Vlková

Zručské beachvolejbalové léto 2009

Již tradičně po dva víkendy ožily pískové volejbalové kurty. 11.-12.07.
se konal dvoudenní turnaj smíšených trojic, kterých letos bylo 24 a celkem se odehrálo neuvěřitelných 89 zápasů. Zlatou si ze Zruče odvezlo
náchodské „A je to“, druhé byly Jupí Štoky a třetí příčku obsadila trojice
„Frouci“, ve které byl i jeden z domácích. Počasí sice místy zazlobilo, ale
to nebylo nic proti tomu, co čekalo plážové volejbalisty další víkend.

V sobotu 18.07. se hrály mužské dvojice. Po několika ústupech před
dešťovou sprchou se opustilo od přerušování hry a místy zápolení připomínalo spíše vodní pólo. Z třinácti družstev se nejvíce z míčem i vodou vypořádalo „Cuore Sportivo“ z Kolína, když ve finále přemohlo
zručsko-příbramské „Bílé čupky“. Pomyslný bronz pak putoval díky
„Kamikadze“ do Vlašimi.
Nedělní počasí bylo přece jen mírně příznivější a mraky neodradily
celkm jedenáct ženských dvojic. „Konečná vystupovat“ z Liberce byla
ve finále úspěšnější než „Slabivlk“ smíchaný ze Zruče a Prahy. Třetí se
umístila čistě domácí „to stojí“.
Nezbývá, než se těšit na další ročník a doufat, že plážová hřiště budou
připomínat spíše kalifornské pláže, než-li deštné pralesy.
Martin Beneš
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