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Květen – máj, lásky čas
Máme tady další květen. Měsíc,
o kterém říkáme, že je nejkrásnější v roce a s nímž vždy spojujeme i lásky čas. Je zkrátka
máj.
Měsíc je to opravdu krásný i
letos, všude kolem nás je plno
jarních barev, hlavně žlutě od
řepky a pampelišek, takže není
divu, když mnozí slzí a z nosů
teče jak z okapů.
Taky se hraje hokej a v nás se
zase po dlouhé době probouzí,
kromě jara, na chvíli národní
hrdost. Po hospodách se pěje
hymna, auta jsou vyzdobena
vlaječkami, národní barvy si
dokonce někteří nanáší na obličej. V době psaní těchto řádků
totiž naši hokejoví chlapci skutečně válí, na jejich konto je přičítáno jedno vítězství za druhým. Škoda, že hokejová klání
za chvíli skončí, politici nám k
národní hrdosti moc vyhlídek
nedávají a média už vůbec ne.
Půjde-li to takhle dál, tak naše
generace vychovaná na ruštině
přestane zcela rozumět, protože
náš rodný jazyk bere valem za
své. Místo hygieny pitvoří krásky na televizní obrazovce ústa
a padají z nich něco jako „hajdžín“, nebo tak nějak a spousta
dalších jazykolamů a nových
českých hitů je jako šafránu.
Páni buditelé se musí zákonitě
v hrobech obracet. Budiž jim
útěchou, že to není na věčné
časy. Nedovolila bych si narážet
na změnu v uspořádání světa,
ale hokej se jistě bude hrát i v
příštích letech a věřme, že naši
chlapci budou stejně dobří. A
zase budeme aspoň na čas hrdými Čechy!
Je pořád květen a ten byl vždy
spojován se státními svátky.
Bohužel letos přišlo veliké
zklamání, oba totiž vyšly na
neděli tak, že se žádný prodloužený víkend ani kratší pracovní
týden nekonal. Zřejmě proto
se letos ani moc neslavilo, i
když věnce se u Památníku
obětí obou válek objevily, což
je chvályhodné. Horší už je
ale stav místa skutečného posledního spočinutí obětí obou
válek na místním hřbitově. Na
místní oběti vzpomínají blízcí,
ale hrob italského vojína padlého v 1. světové válce už zanikl
zcela a nyní je na podobné cestě
i hrob jednoho z rudoarmějců.
Z náhrobku odpadla deska se
jménem a hrob se stává neidentifikovatelným.
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Návštěva poslankyně

Dorostenci vyhráli 2. ligu

Dne 11. 4. navštívila naše město poslankyně, místopředsedkyně parlamentu České republiky za politickou stranu Věci veřejné paní Kateřina
Klasnová se svojí poradkyní Kateřinou Veselou.
Návštěva byla uskutečněna v rámci založení klubu Věci veřejné ve
Zruči nad Sázavou. Program její návštěvy měl být naplněn setkáním s
veřejností a měl být spojený s diskusí. Paní Klasnová si prohlédla náš
zámek, kterým ji provedla paní Janatová. Prohlídka zámku, jak se později svěřila, se jí líbila.

Foto: Na fotografii je paní Šedivá Marie, Janáková Zdena a Žižlavský
Aleš s poslankyní za Věci Veřejné, Kateřinou Klasnovou.
Protože se nikdo nedostavil , poseděli jsme v cukrárně u hotelu. Paní
Klasnová byla velmi příjemná, na setkání s občany se těšila. Moc ji ale
neudivil nezájem občanů. Rozhovořili jsme se, jak těžce se straně VV
pracuje se stranami, které nechtějí opustit zaběhnutý režim velkého
podniku zvaného parlament.
Za VV ve Zruči nad Sázavou Aleš Žižlavský

Foto Eda Janovský: Vítěz 2. ligy - Zručské házenkářské družstvo mladšího dorostu v nových dresech od
firmy Puloplastics ve složení - horní řada zleva - vedoucí družstva Josef Vrzáček, David Vinc, Matouš Švec,
Matěj Vrzáček, Lukáš Lefner, Marek Fiala, asistent trenéra Jiří Dolejší st., trenér družstva Pavel Vrzáček.
Spodní řada zleva - Matěj Havlíček, Ladislav Birka, Jiří Dolejší, Martin Toman, Michal Hodek, Michal
Brecko. Více na straně 12 ...

Foto Jiřina Janatová:
Hrob Michaila Bačila
Je máj, lásky čas. A láska má
spoustu podob. Někdy je slepá,
někdy sobecká, někdy neopětovaná, ale některá je i plná pokory a úcty. Možná by stálo za
to, aby se každý z nás zamyslel,
jakou lásku umí dávat.
Jiřina Janatová

Uzávěrka příštího čísla: 10.06.2010 | Vydáno 23.05.2011 ve Zruči nad Sázavou

ZÁMEKFEST 2011:

HVĚZDOU BUDE KATAPULT

Každý rok se pořadatelé, dnes již tradičního, zručského festivalu Zámekfest snaží, aby přivezli o něco
větší hvězdu či o něco bohatší
program. Letos se podařilo pro
vystoupení na akci získat legendární skupinu Katapult. „Kapela
Katapult, která chytla, díky jejímu frontmenovi Oldovi Říhovi,
druhý dech, bude sice hvězdou
festivalu, ale příležitost dostanou
i dvě regionální kapely.
Tak, jak je každý rok zvykem,“
říká hlavní pořadatel Vlasta Roflík a dodává, „Na pódiu, které
bude letos o chlup větší než v minulých letech, budou sekundovat
také skupiny Alkehol a Tři sestry
Banditos, které již patří ke koloritu akce.
Čekáme také rekordní návštěvu,
už co do ohlasů na našich internetových stránkách.“ Zámekfest se
bude konat jako vždy 5. července
a start je naplánovaný na 14:00.
Předprodej zajišťuje zručské infocentrum, ale lístky budou k
dostání také v cykloprodejně ve
Zručském dvoře nebo v restauraci
Na Pohoří.
Více informací získají všichni příznivci kvalitní muziky na
internetových stránkách www.
zamekfest.cz, anebo se mohou aktivně připojit na facebookových
stránkách „Zámekfest“.
Vlastimil Roflík
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Rada města na svém
13. zasedání, konaném
dne 02.05.2011 ...
schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace z Operačního
programu Životního prostředí
v rámci OPŽP na akci „Systém
shromažďování bioodpadů a
intenzifikace sběru obalových
odpadů“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
schvaluje žádost Vlastimila Roflíka o technickou podporu při
zajištění akce Zámekfest, která
se uskuteční 5. 7. 2011: posečení
louky před restaurací Pallasit,
zapůjčení 30 ks laviček, 10 ks
odpadkových košů + zajištění
odvozu po akci, uzavření
průmyslové zóny, monitoring
městskou policií a umístění dopravní značky se zákazem vjezdu
po dobu konání akce. RMě schvaluje ukončení akce dle návrhu
žadatele. Žadatele bude informovat KS.
schvaluje udělení licence na provozování zvláštní osobní linkové
vnitrostátní dopravy pro linku
200992 Vlašim – Zruč nad Sázavou. Krajský úřad Středočeského
kraje bude informovat KS.
schvaluje
žádost
Terezy
Svatošové-Kronesové
o
výpůjčku části zámeckého parku
o rozměru 2 m x 1,5 m za účelem
instalace prodejního stánku s
ručně vyráběnými šperky během
turistické sezony. Žadatele bude
informovat KS.
schvaluje výpůjčku výstavního
sálu zámku ve dnech 7. 6. a
20. 9. 2011 za účelem pořádání
schůzí místní organizace KSČM.
Žadatele bude informovat KS.
schvaluje žádost pana Tomáše
Neuberga o vyštěrkování cesty p.
č. 1628/1 v k. ú. Nesměřice. Akci
zajistí TS.
neukládá zveřejnit záměr města
na prodej části pozemku p. č.
2335/1 dle KN v k. ú. Zruč nad
Sázavou. Žadatele bude informovat SÚ.
neukládá zveřejnit záměr města
na prodej části pozemku p. č. 324
dle KN v k. ú. Zruč nad Sázavou.
Žadatele bude informovat SÚ.
schvaluje příkaz tajemníka pro
zajištění plateb z hospodářské a
jiné činnosti města
schvaluje směrnici stanovující
postup při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu (§ 12,
odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb. ,
o veřejných zakázkách v platném
znění) a o zveřejňování výsledků
veřejných zakázek na webových
stránkách města
schvaluje změnu článku č. VII.
týkající se nájemného, a to jak
v “Provozním řádu domu s
pečovatelskou službou”, tak i ve
“Vnitřním předpisu pro dům s
podporovanými byty” a ukládá
tuto změnu projednat s nájemníky těchto domů včetně poskytnutí 50 % slevy do 1. 7. 2012 při
uzavření dohody o výši nájemného dle této změny
na
základě
vypsaného
výběrového řízení na akci: “Rekonstrukce veřejného osvětlení
ve Zruči nad Sázavou etapa 2011”
schvaluje, jako nejvýhodnější
pro město, nabídku č. 1 firmy
RAISA, s. r. o. , Havlíčkova 822,
280 02 Kolín IV. , na druhém
místě nabídku č. 3 firmy Elektro
Martínek, s. r. o. , Polepská 351,
280 02 Kolín IV. , na třetím místě
nabídku č. 2 firmy Spojstav, s. r.
o. , Magistrů 16, 140 00 Praha
4 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s firmou umístěnou na
prvním místě. Uchazeče bude informovat KS.
schvaluje cenovou nabídku firmy
PROJEKT SVĚTLÁ, v. o. s. ,
Havířská 616, 582 91 Světlá nad
Sázavou na dodávku koncepční
studie využití Zručského dvora,
na dodávku projektové dokumentace “Rekonstrukce části
objektu na malometrážní byty”
v areálu Zručského dvora a na
dodávku jednostupňové projektové dokumentace pro stavební
řízení a provedení stavby na
akci: “Stavební úpravy hasičské
klubovny v Nesměřicích” a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
schvaluje objednat stolky do
šatny ZUŠ Zruč nad Sázavou
v rámci akce: “Rekonstrukce
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základní umělecké školy” u firmy
VETO CAC, s. r. o. , Příborská
12/1585, 738 01 Frýdek-Místek.
Objednávku zašle KS.
schvaluje
vypsat
výběrové
řízení na zhotovitele na akci
„Parkoviště a chodníky 2011“ a
poptat následující firmy: Silmex,
s. r. o. , Dukelských hrdinů č.
p. 583, 280 02 Kolín IV, IČ:
48951081 / Silnice Čáslav –
Holding, a. s. , Zbraslavice č.
p. 331, 285 21, IČ: 25261282 /
Spojstav, spol. s r. o. , Jordana
Jovkova 3251, 143 00 Praha 4,
IČ: 48589039 / COLAS CZ, a.
s. , Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
9, IČ: 26177005 / BES, s. r. o. ,
Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ:
43792553
souhlasí s předloženým návrhem na jmenování členů a
náhradníků hodnotící komise na
toto výběrové řízení: člen komise
(náhradník člena komise) - Mgr.
Martin Hujer (JUDr. Alena Hajská), Ing. Ludmila Plášilová
(Ing. Roman Výborný), Ing. Milan Růžička (Mgr. Jiří Klatovský). Jmenování zašle KS.
schvaluje vypsat výběrové řízení
na akci: „Chodník podél ulice 1.
máje“ a poptat následující firmy:
SATES ČECHY, s. r. o. , Radkovská 252, 588 56 Telč / Silmex,
s. r. o. , Pražská tř. 495/58, 370
04 České Budějovice / SILNICE
ČÁSLAV - HOLDING, a. s. ,
285 21 Zbraslavice 331 / STRABAG, a. s. , odštěpný závod Praha, Lidická 802, 266 01 Beroun /
COLAS CZ, a. s. , Ke Klíčovu 9,
190 00 Praha 9
souhlasí s předloženým návrhem na jmenování členů a
náhradníků hodnotící komise na
toto výběrové řízení: člen komise
(náhradník člena komise) - Mgr.
Martin Hujer (JUDr. Alena Hajská), Ing. Ludmila Plášilová
(Ing. Milan Růžička), Ludmila Vlková (Ing. Ivo Novák).
Jmenování zašle KS.
ukládá předložit do jednání
zastupitelstva přijetí dotace na
akci: “Vzdělávání pro územní
veřejnou správu v městě Zruč
nad Sázavou”
schvaluje návrh návštěvního řádu
zámku na rok 2011. Zveřejnění
zajistí KS.
ukládá předložit do jednání
zastupitelstva návrh obecně
závazné vyhlášky o místních
poplatcích
ukládá předložit do jednání
zastupitelstva návrh obecně
závazné vyhlášky o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
schvaluje podání žádosti o
poskytnutí grantu z revolvingového fondu MŽP na podporu
udržitelného rozvoje na Ministerstvo životního prostředí na
akci: „Farmářské trhy ve Zruči
nad Sázavou“
doporučuje předložit do jednání
ZMě jmenování paní Mgr. Martiny Fialové, vedoucí odboru kultury, školství a sportu, členkou
redakční rady Zručských novin
doporučuje předložit do jednání
zastupitelstva odpis pohledávky
na nájemném za nebytové prostory v přízemí staré hasičské
zbrojnice v osadě Nesměřice na
jméno Jiřina Růžičková
schvaluje vypsat výběrové řízení
na nákup auta s rukou a poptat
následující firmy: STN - ESOX,
spol. s r. o. , Hodnoce 75, 391 65
Bechyně, IČ: 25171666 / CENTRUM MORAVA AUTO, s. r.
o. , Prchalov 789, 742 58 Příbor,
IČ: 26842963 / CTS - servis, a. s.
, Okřínek 53, 290 01 Poděbrady,
IČ: 2827505 / SP - KV AUTO,
s. r. o. , Třemošná 150, 330
11 Třemošná, IČ: 25222112 /
TECHNOCAR, s. r. o. , Dopravní 33, 318 00 Plzeň, DIČ:
CZ26943654 / KUHN - MT, s. r.
o. , Okružní 673, 370 01 České
Budějovice, IČ: 47051019. Poptávku zašlou TS.
RMě schvaluje uzavření smlouvy o příspěvku na financování
činností spojených s konáním
akce “Čistá řeka Sázava” s Lípa
pro venkov, o. s. , Zbraslavice 7,
285 21 Zbraslavice a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s panem Jiřím
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Němcem, Trhy a jarmarky ČR,
Kosmonautů 1580, 583 01
Chotěboř a pověřuje starostu
podpisem dodatku
schvaluje uzavření smlouvy o
dílo s firmou STRABAG, a. s. ,
odštěpný závod Praha, Lidická
802, 266 01 Beroun na provedení
díla - stavby: „II/336 Zruč nad
Sázavou, OZ komunikace pro
pěší“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
schvaluje uzavření smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene č. IE12-6002404/1 se společností
ČEZ Distribuce, a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly, oddělení „Rozvoj sítí
Benešov“, která je zastoupená na
základě plné moci projektantem
Ing. Ladislavem Matulíkem,
Šťouračova 910/158, 635 00
Brno a pověřuje starostu jejím
podpisem. RMě ukládá kanceláři
starosty po podepsání smlouvy
zaslat její dvě vyhotovení výše
uvedenému projektantovi.
schvaluje uzavření smluv o
uzavření budoucích smluv o
zřízení věcného břemene č.
IE-12-60040451/9 a IE-126004051/10 se společností ČEZ
Distribuce, a. s. , Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV - “Podmokly,
která je zastoupená na základě
plné moci společností B&R Projekt, s. r. o. , Plynárenská 671,
280 02 Kolín a pověřuje starostu
podpisem obou smluv. RMě ukládá kanceláři starosty po podepsání smluv zaslat dvě vyhotovení
na společností B&R Projekt, s.
r. o. , Plynárenská 671, 280 02
Kolín
schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou STORA ENSO,
WOOD PRODUCTS PLANÁ,
s. r. o. , Tachovská 82, 348 15
Planá u Mariánských Lázní na
prodej jehličnaté kulatiny v sortimentu SMR a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
ukládá předložit do jednání
ZMě zrušení výjimek z Pravidel
prodeje bytového fondu města
Zruč nad Sázavou - IV. etapa
pro paní Ivanu Vosáhlovou (Na
Výsluní, č. p. 752, byt číslo 10)
a paní Drahomíru Vilimovskou
(Na Výsluní č. p. 752, byt číslo
20)
schvaluje odepsat pohledávku ve
výši 685 Kč na jméno Jan Laška
uděluje výjimku z Obecně
závazné vyhlášky o požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích společnosti PROPRODEJ, s. r. o. , Jinonická 60/747,
158 00 Praha 5 z důvodu konání
propagační akce Krušovice dne
16. 5. 2011 na náměstí Míru.
Žadatele bude informovat KS.

Úřad
práce
informuje

Na konci měsíce dubna letošního roku evidovaly kontaktní pracoviště Kutná Hora
a Čáslav celkem 3 630 osob
(o 96 méně než před rokem).
Podporu v nezaměstnanosti
pobíralo celkem 30 % evidovaných osob. Míra registrované nezaměstnanosti činila
8,91 % (před rokem 9,13 %).
Zahájení sezonních prací se
příznivě odrazilo ve snížení
počtu evidovaných uchazečů.
V průběhu měsíce dubna bylo
evidováno nově 434 osob a z
evidence vyřazeno celkem
766 osob.
Z města Zruče n. S. bylo
k 30. 4. 2011 evidováno 196
osob. Míra nezaměstnanosti
zde dosáhla hodnoty 7,93 %.
Na veřejně prospěšných pracích ve městě od měsíce dubna pracuje 7 osob.
Jednotná úřední doba na
všech pracovištích Úřadu
práce ČR je stanovena následovně:
pondělí 8 – 17 hodin
úterý 8 – 13 hodin
středa 8 – 17 hodin
čtvrtek 8 – 13 hodin
--pátek
8 – 13 hodin (jen
pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o dávky SSP)
Václav Hüttner

Ztráty a nálezy
Nalezené věci odevzdávejte
v kanceláři starosty.

Výpadek e-mailové adresy noviny@mesto-zruc.cz
V souvislosti se změnou poštovního serveru městského úřadu
byla od odpoledních hodin 9. května až do večerních hodin 10.
května nedostupná e-mailová adresa pro zasílání příspěvků
do Zručských novin noviny@mesto-zruc.cz, takže v této době
zaslané příspěvky nemusely být doručeny.
Prosím případné přispěvovatele, jejichž příspěvek nebyl z výše
uvedeného důvodu doručen, o pochopení.
Bohužel jsme tuto situaci nemohli nijak ovlivnit.
I s ohledem na tuto nepříjemnost budou od nynějška zasílány
automaticky potvrzení o přijetí a zpracování příspěvku
do Zručských novin. Pokud tedy toto potvrzení neobdržíte
nejpozději do uzávěrky aktuálního čísla, informujte se, prosím,
zda Váš příspěvek byl skutečně doručen.
Za redakční radu Martin Beneš

Také dlužíte městu platby za nájem
pozemků a nebytových prostorů?

Mnoho občanů města a společností podnikajících ve Zruči nad Sázavou dluží městu nájemné za pozemky a nebytové prostory. Celková
částka není nijak veliká, ale dluhy se mají platit. Na tom se jistě shodneme. Někteří nájemci mají zaplaceno vše, včetně nájemného za rok 2011,
jiní dluží jen platbu za tento rok, někteří dluží více.
Pročítám seznam, ve kterém je téměř 200 plátců, kteří mají se Zručí
nad Sázavou uzavřené nájemní smlouvy. Někteří plátci dodržují své povinnosti a platí včas a celý dohodnutý nájem, jiní dluží nájemné již za
dlouhé období.
Mezi dlužníky jsou nájemci například malých pozemků pro zahrádky.
Platby se ročně pohybují v desítkách korun. Věřím, že u těchto dlužníků
jde spíše o lajdáctví než o nedostatek peněz. Tyto dlužníky vyzývám k
tomu, aby si ověřili, kolik dluží a platby vyrovnali nejlépe na pokladně
města. Ostuda spojená s neplacením určitě za pár korun nestojí.
Největší částky dluží podnikatelé. Vyzývám je k zaplacení. Urgence
nepomáhají a město bude zvažovat další postup. Jestliže dlužníci malých částek mohou – samozřejmě mylně – spoléhat na to, že město nebude malé částky nákladně vymáhat, podnikatelé by měli vědět, že město
se do vymáhání větších částek určitě pustí. Bude to nákladné, bude to
pracné a osobně nepříjemné. Jak ale jinak zlepšit platební kázeň?
Město zvažuje ještě jedno opatření – vytvořit interní seznam dlužníků
města a s nimi neuzavírat žádné další obchody (nájmy, zakázky, apod.).
Možná by to přimělo dlužníky k zaplacení.
Ing. Ivo Novák, tajemník města

Ukončení realizace projektu
„Rekonstrukce místní komunikace Průmyslová“

Na webových stránkách města
www.mesto-zruc.cz
je zprovozněna rubrika
ZTRÁTY A NÁLEZY.
Na ztracené věci se
můžete také doptat
v kanceláři starosty.

Oznámení o částečné uzavírce silnice č.
II/336 u starého hřbitova a uzavírce mostu
přes Ostrovský potok ve Staré Zruči
TERMÍN UZAVÍRKY:
16. května – 30. srpna 2011
REALIZÁTOR STAVBY:
STRABAG, A. S., odšt. závod Praha
ODPOVĚDNÁ OSOBA:
Alexandr Liga. Tel. : 602 452 418
DŮVOD UZAVÍRKY:
oprava mostu, demolice domu a oprava
opěrné zdi
INFORMACE K PROVOZU:
• vytvoření provizorního mostu o šířce 3,5 m vedle
uzavřeného mostu
• řízení dopravy semafory
• mostek přes Ostrovský potok u restaurace Na
Ostrově bude určen pouze chodcům

Tisková zpráva
Město Zruč nad Sázavou, které bylo investorem projektu, oznamuje,
že dne 8. 4. 2011 byly dokončeny stavební práce na výše uvedeném projektu a hotové dílo bylo předáno investorovi. Kolaudací stavby dne 15.
4. 2010 byla ukončena stavební část projektu a rekonstruovaná a nově
vybudovaná komunikace uvedena do provozu.
Projekt s celkovými náklady ve výši necelých 8,0 mil. Kč byl finančně
podpořen z fondů EU prostřednictvím programu ROP Střední Čechy.
Předmětem projektu bylo rekonstrukcí a výstavbou vybudování moderní, bezpečné a kvalitní komunikace, která významně zkvalitňuje
dopravní infrastrukturu v řečené oblasti, zlepšuje dopravní obslužnost
průmyslové zóny v původní části města. Hotové dílo zajišťuje bezpečnější a plynulejší provoz a zrychluje nakládku a vykládku materiálů a
výrobků v průmyslové zóně.
Realizací projektu došlo k významné kvalitativní i kvantitativní změně v dopravě materiálů, služeb a osob mezi průmyslovou zónou, městem
a okolím.
Projekt vyřešil nejen zkvalitnění vozovky stávající místní komunikace, ale i její rozšíření, doplnění parkovacích a odstavných ploch, souběžnou komunikaci pro pěší a točnu pro nákladní automobily.
Výstupem projektu jsou rekonstruovaná a rozšířená komunikace v
délce 391,5 m a šířce 6,0 m, v obloucích i širší, točna v délce 66 bm, komunikace pro pěší v délce 289 m a šířce 1,5 m, odstavný pruh pro podélné stání v délce 115 m a šíři 2,25 m, 26 parkovacích míst, z toho 24 pro
kolmé stání a 2 pro podélné stání, 1 místo je určeno pro invalidní osoby.
Původní termín dokončení stavby, tedy listopad 2010, byl prodloužen
do dubna 2011 z důvodu rychlé změny klimatických podmínek, která
nedovolovala provádění finálních prací, pokládku povrchů. Nový termín pro dokončení stavby byl poskytovatelem dotace schválen a dílo
řádně v novém termínu a požadované kvalitě dokončeno a předáno do
užívání.

Termíny jednání Zastupitelstva města
Vždy pondělí od 18:00 hodin.
27. 6. * 19. 9. * 21. 11. * 19. 12.
Termíny jednání zastupitelstva mohou být
dle potřeby přesunuty.

Investor, město Zruč nad Sázavou, věří, že uživatelé nového díla jeho
realizaci ocení a že přispěje k podpoře podnikání v průmyslové zóně.
Text a foto: Ing. Vladimír Klatovský, zpracovatel žádosti o dotaci
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INFORMACE Z ÚŘADU
MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2011

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu
na správním území města Zruč nad Sázavou včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou vydalo dne 21. 3. 2011 v souladu s ustanovením § 10 písmeno a),
§ 84 odstavec 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 17 odstavec 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou
se stanoví systém nakládání s komunálními odpady včetně jejich biologicky rozložitelné složky (dále jen
„biologický odpad“) a systém nakládání se stavebním odpadem na správním území města Zruč nad Sázavou.
čl. I ... Předmět a rozsah platnosti vyhlášky
Tato vyhláška stanoví místní systém odděleného shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na správním území města Zruč nad Sázavou včetně biologického odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na správním území města Zruč nad Sázavou a
povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním, biologickým a stavebním odpadem.
čl. II ... Základní pojmy pro účely této vyhlášky
1. Směsný komunální odpad (též netříděný komunální odpad) je složka komunálního odpadu, která zůstává
po vytřídění využitelných složek, nebezpečných odpadů, objemných odpadů a biologického odpadu jako
zbytkový netříděný komunální odpad v nádobách k tomu určených.
2. Nebezpečnými složkami jsou materiály a výrobky běžně používané v domácnostech, které lze vytřídit
z komunálního odpadu, které mají alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona
o odpadech a jsou v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se
stanoví katalog odpadů, zařazeny v tomto katalogu mezi odpady nebezpečné. (například se jedná o akumulátory, suché galvanické články a baterie, zářivky a výbojky, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, zbytky
chemikálií a léčiv, odpadní oleje, papírové filtry nasycené oleji, olejové filtry, azbestové obložení a výrobky
obsahující azbest, textilní materiály znečištěné škodlivinami a podobné).
3. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, který vzniká v domácnostech. Od běžného komunálního
odpadu se liší některými vlastnostmi (především svými rozměry, případně hmotností), pro něž se nedá ukládat do sběrných nádob společně s ostatním směsným komunálním odpadem.
4. Biologický odpad je odpad uvedený v seznamu biologicky rozložitelných odpadů, kterým se pro účely
této vyhlášky rozumí biologický odpad z údržby zeleně ( zejména listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin,
kořeny a listy zeleniny, květiny, kousky větví keřů i stromů nastříhané, posekané nebo zpracované štěpkovačem, piliny, popel ze spalování dřeva, spadané ovoce a podobně) a biologický odpad z kuchyní domácností (
zbytky zeleniny a ovoce, okrajky z brambor, mrkve, jablek a podobně, čajové sáčky a kávová sedlina, skořápky z vajec, zbytky pečiva, brambor a těstovin).
5. Využitelné složky jsou odděleně sbírané složky komunálního odpadu, předávané k dalšímu využití (například sklo, papír, plasty, nápojové kartóny, kovy a podobně).
6. Složky zpětného odběru jsou elektrická a elektronická zařízení, elektroodpad z domácností, zářivky
a výbojky, autobaterie a suché galvanické články, pneumatiky, zářivky a výbojky a jiné odpady stanovené
zákonem o odpadech.
7. Místo k ukládání odpadu je zařízení, které slouží ke shromažďování odpadů. Jsou to zejména:
•
sběrné nádoby, což jsou typizované nádoby k odložení směsného komunálního odpadu do doby
svozu (například popelnice a kontejnery)
•
pytle jsou plastové pytle sloužící k odložení směsného komunálního odpadu označené logem
svozové společnosti
•
sběrná hnízda jsou místa s typizovanými nádobami s barevným odlišením k odkládání využitelných složek komunálního odpadu jako sklo, papír, plast, nápojový kartón, kovy a biologický
odpad
•
sběrný dvůr je zařízení provozované oprávněnou osobou(1), kde mohou fyzické osoby odevzdávat nebezpečné odpady, objemné odpady, složky zpětného odběru a využitelné složky komunálního odpadu. Právnické a fyzické podnikající osoby mohou ve sběrném dvoře odevzdávat
tyto odpady pouze za úplatu stanovenou oprávněnou osobou.
•
kompostér je sběrná nádoba určená k odložení biologického odpadu.
8. Stanoviště sběrných nádob je místo osazené typizovanými sběrnými nádobami určenými ke sběru směsných komunálních odpadů.
9. Kapacita sběrných nádob je takový objem sběrné nádoby, který umožňuje uložit veškerý směsný komunální odpad v období mezi dvěma po sobě následujícími svozy do této nádoby nebo nádob.
10. Stavební odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při stavební činnosti fyzických a právnických
osob.
11. Svozová společnost je oprávněná osoba, která má uzavřenou obchodní smlouvu s městem Zruč nad Sázavou k podnikání v oblasti nakládání s komunálními odpady na správním území města.
12. Harmonogram svozu je dokument, kde jsou pro příslušné kalendářní období uvedeny přesné termíny
svozu všech druhů odpadu včetně stanovišť.
13. Původcem odpadu se pro účely této vyhlášky rozumí právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady.
14. Plán odpadového hospodářství je plán odpadového hospodářství původce odpadu – města Zruč nad
Sázavou.
15. Autovrak je movitá věc, uvedená v § 36 odst. 1 zákona o odpadech, která se stala odpadem.
16. Mobilní svoz je svoz nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu, prováděný pravidelně v
souladu s harmonogramem svozu pro příslušné kalendářní období oprávněnou osobou.
čl. III ... Všeobecné povinnosti
1. Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
2. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a předpisy k jeho provádění.
3. Fyzické osoby jsou povinny nakládat s komunálním odpadem, třídit a ukládat nebo odstraňovat jednotlivé složky komunálního odpadu jen na místech k tomu určených a v souladu s touto vyhláškou.
čl. IV ... Nakládání s odpadem
1. Sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu zajišťuje na základě obchodní smlouvy s městem na
správním území obce oprávněná osoba.
2. Mimořádný odvoz odpadu zajistí :
•
oprávněná osoba za cenu sjednanou podle platných cenových předpisů
•
Technické služby města Zruč nad Sázavou za cenu sjednanou podle platných cenových předpisů
čl. V ... Místa určená pro odkládání komunálních odpadů
1. Místa určená k odkládání směsného a biologického odpadu jsou typizované sběrné nádoby (kontejnery,
popelnice a kompostéry) umístěné pro potřeby fyzických osob a původců na určených stanovištích.
2. Místa určená pro odkládání využitelných složek jsou:
a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky (sklo, papír, plasty, nápojové kartony, kovy, kompostéry) ve
sběrných hnízdech umístěné na určených stanovištích
b) sběrny a výkupny odpadů a sběrný dvůr
c) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr
(např. lékárny a obchody s elektrickými spotřebiči a elektronikou či elektromateriálem)
d) sběrné pytle svozové společnosti, které se odkládají na stálá stanoviště sběrných nádob dle vyhlášených termínů.
3. Místa určená pro odkládání objemných odpadů jsou:
a) stanoviště určená dle harmonogramu svozu v předem určených a vyhlášených termínech
b) sběrný dvůr
c) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých druhů objemných odpadů.
4. Místa určená k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:
a) sběrný dvůr
b) sběrné vozidlo při prováděném svozu nebezpečných odpadů
c) lékárny, kde je prováděn sběr starých léků podle zvláštního předpisu
d) jiná místa, pokud je zde prováděn sběr určitých druhů nebezpečných odpadů nebo jejich zpětný
sběr.
5. Harmonogram svozu odpadů je veden u svozové společnosti, v Technických službách města Zruč nad

Sázavou a Městském úřadě Zruč nad Sázavou. Vždy před začátkem nového kalendářního období je zveřejněn
ve Zručských novinách pro potřeby občanů města.
6. Pro potřeby původců jsou určeným místem zvlášť označené sběrné nádoby v majetku původců, umístěné
na určeném stanovišti u provozovny v souladu se zvláštními předpisy a po dohodě se svozovou společností a
případně i vlastníkem pozemku.
čl. VI ... Systém nakládání s odpady
Každý je povinen vzniklé odpady shromažďovat utříděné podle druhů a ukládat je do k tomu určených
kontejnerů, kompostérů a sběrných nádob.
1. Směsný komunální odpad
Tento odpad je shromažďován do typizovaných sběrných nádob na místech k tomu určených. Svoz je prováděn pravidelně v souladu s obchodní smlouvou uzavřenou mezi městem a svozovou společností a v souladu
s harmonogramem svozu.
2. Vytříděné složky komunálního odpadu : sklo bílé a barevné, papír, plasty a nápojový karton
jsou povinni občané ukládat do speciálníc, k tomu určených a barevně odlišených, kontejnerů soustředěných ve sběrných hnízdech.
Původci jsou povinni mít u provozoven dostatečný počet nádob na tříděný odpad.
Sběrná hnízda mohou využívat pouze na základě smlouvy s městem. Cena za toto využívání se řídí obecně
platnými cenovými předpisy.
Svoz vytříděných složek komunálního odpadu provádí svozová společnost podle smlouvy uzavřené s městem.
3. Nebezpečné odpady, odpady zpětného odběru a objemné odpady mohou občané města odevzdat bezplatně při mobilních svozech organizovaných městem dle harmonogramu svozu nebo ve sběrném dvoře.
Původci mohou odevzdat tyto odpady pouze za úplatu podle ceníku stanoveného oprávněnou osobou zajišťující svoz a provoz sběrného dvora.
4. Stavební odpad a inertní materiály
Občan, anebo původce, který provádí stavební a demoliční práce, při nichž vzniká inertní nebo stavební odpad, je povinen odstranit tyto druhy odpadu samostatně pouze na skládce inertních odpadů nebo ve sběrném
dvoře podle ceny stanovené oprávněnou osobou na základě platných cenových předpisů.
5. Biologický odpad z údržby zeleně a z kuchyní domácností
Tento odpad mohou občané kompostovat na vlastním pozemku nebo jsou povinni shromažďovat ho ve
speciálních nádobách (kompostérech) k tomu určených. Svoz a odstranění zajišťuje svozová firma v souladu
s harmonogramem svozu.
6. Speciální druhy odpadů, které se nevyskytují běžně v rámci komunálního odpadu (např. výbušniny,
vznětlivé a samozápalné látky, infekční materiál, živočišné zbytky a uhynulá zvířata, toxické látky apod.)
sváží a odstraňují specializované oprávněné osoby vždy mimo svozový systém komunálního odpadu.
7. Autovraky. Každý, kdo se zbavuje autogramu, je povinen předat ho pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k jejich odstraňování, využívání, sběru nebo výkupu a jsou vedeny ve zvláštním seznamu.
8. Pokud se na správním území města bude zavádět separovaný sběr dalších druhů odpadů, jsou občané
povinni ho provádět v souladu s touto vyhláškou.
čl. VII ... Povinnosti fyzických osob a původců
Fyzické osoby a původci jsou povinni:
a) odpad třídit podle městem stanoveného systému dle čl. VI této vyhlášky
b) jednotlivé složky ukládat pouze do sběrných nádob k tomuto účelu určených
c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné odpady a předávat je na městem určená místa uvedená v čl. 5
odst. 4 této vyhlášky
d) neodkládat odpady mimo sběrné nádoby a vyhrazená místa
e) při pytlovém sběru odkládat označené pytle podle organizačních pokynů a pouze na určená stanoviště
sběrných nádob na směsný komunální odpad.
čl. VIII ... Povinnosti při nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpady, které vznikají na správním území města, mimo jiné, při stavební činnosti fyzických
osob a původců, musí být tříděny podle jednotlivých druhů.
2. Takto vytříděné odpady musí buď sami využívat v souladu se zvláštními předpisy, nebo je jsou povinni
odstranit v souladu s čl. VI odst. 4 této vyhlášky.
3. Při shromažďování a přepravě stavebních odpadů nesmí docházet k obtěžování okolí. Jakýkoliv únik
musí být neprodleně odstraněn. Fyzické osoby a původci jsou povinni ukládat tento odpad do zajištěných
kontejnerů nebo dopravních prostředků.
čl. IX ... Nepřípustné způsoby nakládání s odpadem
Je zakázáno:
1. Do sběrných nádob na komunální odpad ukládat :
a) nebezpečný odpad
b) stavební sutě a jiné podobné odpady
c) objemný odpad
d) kovy nebo jiný odpad měnící svůj tvar
e) uhynulá nebo živá zvířata a zbytky jejich částí
f) horký popel
g) tekutiny a kapalné odpady popřípadě zkapalňující se odpady.
2. Odpad ve sběrných nádobách udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.
3. Ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální odpad vznikající v
domácnostech nebo při podnikatelské činnosti.
4. Do nádob určených na vytříděné složky komunálního odpadu ukládat odpad neodpovídající požadovanému druhu odpadu, popřípadě požadované čistotě tříděné složky.
5. Do sběrných nádob určených pro odpad z domácností a do sběrných hnízd ukládat odpad z podnikatelské
činnosti.
6. Do kompostérů ukládat jiný odpad než biologický odpad definovaný v čl. II odst. 4 této vyhlášky.
čl. X ... Poplatek
Město stanoví v souladu s ustanovením § 10 b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou výši místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
čl. XI ... Kontrola a sankce
Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádějí pověření pracovníci Městského úřadu Zruč
nad Sázavou. Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecně závazných právních předpisů(2).
čl. XII ... Zrušovací ustanovení
Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Zruč nad Sázavou č. 1/2001 o
systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Zruč nad Sázavou
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
čl. XIII ... Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 7. 4. 2011.
Mgr. Martin Hujer, starosta města
JUDr. Alena Hajská, místostarostka města
(1) par. 4 odst. 1 písm y) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů
(2) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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04. 04. 2011 … V nočních hodinách byl hlídkou MěP zaregistrován v ulici Okružní mezi zaparkovanými vozidly pohyb světlého
kocoura. Tento se až nápadně podobal kocourovi jménem Charlie,
kterého jeho majitelka již měsíc pohřešovala a ve věci se též obrátila
na strážníky MěP. Za asistence strážníků si majitelka dezertéra odchytla a odnesla domů.
08. 04. 2011 … V odpoledních hodinách byla hlídka MěP upozorněna občany na nezajištěné vozidlo Škoda Octavia zaparkované v
ulici Na Pohoří. Toto bylo odemčené a ve dveřích u řidiče se houpal
svazek klíčů. Hlídka MěP vyčkala na místě a ve spolupráci s policií
pátrala po majiteli. Tímto byl zjištěn muž ze sousední obce, který se
toho času potil v posilovně sportovní haly.
15. 04. 2011 … Oznámení o dopravní nehodě přijala hlídka MěP
od místního občana krátce po poledni. Tento byl svědkem, kdy u OD
Tesco najelo vozidlo zn. Seat do zaparkovaných vozidel a z místa
nehody ujelo. Na skutečnost byla upozorněna hlídka PČR, která si
případ převzala k dalšímu šetření.
16. 04. 2011 … Na psa, který se bez dozoru svého pána volně pohyboval v ulici Polní, upozornila hlídku MěP místní občanka. Strážníky byl pes odchycen a následně předán sedmatřicetiletému majiteli
ze Zruče. Porušení pravidel o volném pohybu psů po veřejném prostranství bylo s tímto projednání v blokovém řízení.
17. 04. 2011 … Porušení obecně závazné vyhlášky města bylo
strážníky zaregistrováno v 15:10 hodin v prostorech nám. MUDr.
Svobody. Zde byl hlídkou MěP spatřen šestadvacetiletý místní občan, kterak si vesele na veřejnosti dopřává alkoholového moku. Jednání jmenovaného bylo hlídkou MěP klasifikováno jako přestupek a
na místě projednáno uložením pokuty v blokovém řízení.
19. 04. 2011 … V odpoledních hodinách přijala hlídka MěP věc,
kterou nalezl třiatřicetiletý muž na lavičce v zámeckém parku. Jednalo se o koženou kabelku s osobními doklady. Netrvalo dlouho a
prostřednictvím kanceláře starosty se ozvala majitelka, která již své
věci postrádala.
21. 04. 2011 … Se žádostí o pomoc se na hlídku MěP obrátila ve
22:00 hodin hlídka Policie ČR. Této bylo oznámeno, že v ulici Ke
Stadionu došlo k potyčce mezi dvěma místními mladíky a skupinkou Asiatů. Vedle silných slov se na místě měly objevit i zbraně.
Strážníci asistovali hlídce PČR při zajištění svědků a účastníků incidentu. Případ je dále v šetření policie.
22. 04.2011 … Přítomnost hlídky MěP na místě si v 10:00 hodin
vyžádal personál obchodního domu Sázavanka. Zde byl strážníky
ztotožněn devětadvacetiletý muž ze Zruče, který se pokusil přes
kasy obchodu bez zaplacení pronést zboží v hodnotě 300 Kč. S uvedeným byla věc projednána jako přestupek proti majetku uložením
blokové pokuty.
22. 04. 2011 … S akvaparkem si zřejmě popletla zámecký park
mladá žena z Kolínska. Tato se rozhodla osvěžit své ratolesti a šoupla dítka do zámecké fontány. Hlídkou MěP byla na místě jmenovaná
upozorněna na nevhodné místo pro provozování vodních sportů.
30. 04. 2011 … Ve spolupráci s Policií ČR byl strážníky ve večerních hodinách učiněn dohled nad bezpečností v silničním provozu v
rámci konání akce lampiónový průvod a pálení čarodějnic. Strážníky bylo zejména dohlíženo na bezpečnost účastníků během průvodu.
27. 04. 2011 … V nočních hodinách bylo hlídkou MěP spatřeno
v křižovatce ulic 1. máje a Dubinské vozidlo zn. Seat, které při odbočování najelo na obrubník a prorazilo pneumatiku. Hlídkou MěP
bylo vozidlo pronásledováno až na parkoviště u OD Tesco, kde zastavilo z důvodu defektu. Vzhledem k tomu, že na místě bylo zjištěno
že se jedná o vozidlo, které ujelo od dopravní nehody dne 15. 4., byla
na místo přivolána hlídka PČR, která si případ převzala k dalšímu
šetření.
str. Pavel Antoš

Policisté se zajímají o názor veřejnosti ... Stejně jako v uplynulých
dvou letech, tak i letos se Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje zaměřuje na názor veřejnosti na policejní práci. Během měsíce
dubna prováděli středočeští policisté výzkum veřejného mínění.

01. 04. 2011…na likvidaci následků dopravní nehody motocyklu,
vyjela jednotka do Soutic. Na místě se hasiči spolu s RZLS snažili
obnovit životní funkce motocyklisty, bohužel se jim to ani přes velké
úsilí nepodařilo a mladý řidič Yamahy na místě zemřel.
02. 04. 2011… lesní požár na Lipině likvidovali zručští hasiči spolu
s jednotkou dobrovolných hasičů ze Zbraslavic. K doplňování vody
bylo zřízeno čerpací stanoviště na Dubinách a voda byla na místo
požáru dopravována kyvadlově. Po uhašení požáru a prolití požářiště vodou bylo místo předáno majiteli.
V odpoledních hodinách vyjela jednotka k dalšímu lesnímu požáru, tentokrát za Hulice, k lokalitě „Německé mosty“. Zde od osobního vozidla zahořel lesní porost a oheň se rychle rozšířil. Na hašení
požáru lesa a vozidla se opět spolu s jednotkou HZS ze Zruče nad
Sázavou podíleli i dobrovolní hasiči z Trhového Štěpánova a Hulic.
Po likvidaci požáru věc na místě řešili pracovníci „Zjišťování příčin
požárů HZS ČR“ z Kutné Hory, zástupce Lesů ČR a PČR.
03. 04. 2011… na hlášený požár lesa vyjela jednotka k Řendějovu.
Operační důstojník hasiče po cestě vrátil, jednalo se pouze o nehlášené pálení.
06. 04. 2011… zahoření lesní hrabanky u Vlastějovic bylo důvodem k výjezdu hasičů v časných ranních hodinách. Spolu s místní
dobrovolnou jednotkou byl požár rychle uhašen, i když v průběhu
hasebního zásahu bylo nutné, aby hasiči také řídili a usměrňovali
provoz na komunikaci.
09. 04. 2011… jednotka vyjela na požár agregátu mýtné brány na
55 km D1 - směr Praha. Požár byl rychle uhašen, přesto na zařízení
vznikla značná škoda a událost byla proto operačním střediskem vyhodnocena jako mimořádná.
10. 04. 2011… požár suché trávy podél kolejí za firmou Variel likvidovali hasiči pomocí dvou „C“ proudů. Hoření suché trávy nezpůsobilo žádnou škodu.
11. 04. 2011… na likvidaci následků dopravní nehody vyjeli hasiči
na silnici směrem na Ledeč n. S., kde u osady Hrádek - Odranec
havaroval řidič terénního automobilu. Řidič při nehodě utrpěl lehká
zranění a byl RZLS převezen do nemocnice. Nehodu šetří PČR OO
Zruč nad Sázavou.

Trocha historie o čp. 7 před jeho asanací

Dům číslo popisné 7 stojí přímo proti starému hřbitovu v ulici 1. máje.
Do roku 1935 sloužil jako myslivna majitele zručského panství barona
Jana Schebka, jak je uvedeno v parcelačním protokolu katastru Zruče
nad Sázavou. Někdy byl zván též jako fořtovna.
V roce 1935 kupuje dům od Jana Schebka pan Karel Kalanbacher,
cihlář v Jiřicích. V tomtéž roce je dům adaptován pro bydlení firmou
architekt František Vorlíček – stavitelství a cementárna z Ledče nad
Sázavou.
V roce 1949 je na základě přípisu Místního národního výboru asanována studna u domu, protože hrozilo její zřícení do vozovky přilehlé silnice. Její zbytek je ještě dnes patrný v opěrné zdi. Za domem směrem k
hospodářským budovám místní farnosti se pak nacházel dobývací prostor, kde se těžila tzv. „vátina“, kvalitní písek pro štuky, což je patrné z
mapy půdních poměrů katastrálního území Zruč nad Sázavou.
V roce 1963 dochází v domě k adaptaci bývalé klempířské dílny, která
zde byla provozována, na příslušenství k bytu – koupelnu a prádelnu. V
domě bydlelo několik zajímavých lidí. Například pojišťovák pan Flaška
a ateliér zde měl i akademický malíř pan Červenka.
V roce 1987 pan Kalanbacher zemřel a dům připadl z ¼ československému státu a ze ¾ dědicům. Od nich stát jejich podíly následně vykoupil. V tomtéž roce byl dům hospodářskou smlouvou o převodu národního majetku převeden do správy MěNV Zruč nad Sázavou. Hlavním
důvodem této transakce byl záměr na rozšíření vozovky a vybudování
chodníků v nebezpečném místě u starého hřbitova. V této době se v
domě nacházel sklad pro prodejnu partiového zboží a jeden obyvatelný
byt. Je paradoxem, že záměr na rozšíření vozovky a vybudování chodníků se bude realizovat až nyní, kdy do hry vstoupil Středočeský kraj
jako investor celé akce.
Dojde ke značnému posunutí opěrné zdi a k vybudování standardního
chodníku včetně oddělovacího pásu a nového osvětlení. Rovněž nevyhovující chodník podél opěrné zdi hřbitova bude upraven a rozšířen.
Tím bude odstraněna další dopravní závada v našem městě a proto musí
číslo popisné 7 ustoupit.
Mgr. Jiří Klatovský, foto Jiřina Janatová

Policisté z preventivně informační skupiny kutnohorské policie, por.
Mgr. Vendulka Marečková a nprap. Daniel Votroubek provedli uvedený výzkum na Kutnohorsku, a to jak v samotném okresním městě,
tak i v lokalitách Čáslav, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou a Uhlířské
Janovice. Přitom náhodně oslovili celkem 122 občanů různých věkových kategorií, kteří odpovídali na celkem třináct otázek vztahujících
se k bezpečnosti v místě bydliště, hodnocení práce středočeské policie
a k míře informovanosti občanů o práci Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje.

O výsledku provedeného výzkumu budou občané informováni prostřednictvím regionálního tisku a dalších médií, stejně tak i na oficiálních policejních stránkách www.policie.cz .
Kola někdo odmontoval a ukradl ... V autobazaru v obci Dolní Pohleď někdo na 5. 4. 2011 odcizil kola ze dvou zaparkovaných osobních vozidel. Zatím neznámý pachatel vniknul do areálu autobazaru,
kde ze dvou aut BMW odmontoval litá kola i s pneumatikami. Hodnota odcizených věcí se odhaduje na 26 000 Kč. Případ šetří policisté
ze Zruče nad Sázavou.
Neplnění vyživovací povinnosti ... Policisté ze Zruče nad Sázavou
šetří dva případy neplnění vyživovací povinnosti. V prvním případě
devětačtyřicetiletý „tatínek“ z Českého Brodu zapomíná na svého nedospělého syna, kdy mu bylo Okresním soudem Havlíčkův Brod určeno přispívat částkou 1000 Kč. V současné době dluží celkem 44 000
Kč. V druhém případě sedmatřicetiletá „matka“ z Havlíčkova Brodu
dluží na výživném 43 tisíc korun.
Chuť řídit ho neopustila ... Z maření výkonu úředního rozhodnutí je
podezřelý čtyřicetiletý muž z Prahy. Dne 16. 4. 2011 ho v odpoledních
hodinách kontrolovali policisté ve Zruči nad Sázavou v ulici 1. máje,
když řídil osobní automobil Peugeot. Za volantem auta ovšem neměl
co dělat, neboť mu Obvodní soud Praha 2 řízení motorových vozidel
zakázal až do září tohoto roku. Za takové jednání může jít až na tři
roky do vězení.
Svěřené věci si nechal ... Ze zpronevěry svěřených věcí je podezřelý jedenatřicetiletý muž ze Slovenska. V průběhu září minulého roku
pracoval u jisté společnosti jako externí pracovník s výkonem své činnosti ve Zruči nad Sázavou. Ke své práci dostal zapůjčený notebook,
mobilní telefon a finanční hotovost. Jeho činnost zde ovšem skončila
a on svěřené věci do současné doby neodevzdal. Celková škoda se
odhaduje na 39 000 Kč.
Krádež notebooku ... Přenosný počítač nebyl v bezpečí v zaparkovaném automobilu ve Zruči nad Sázavou v ulici Poštovní. Zatím neznámý pachatel v noci na 29. 4. 2011 rozbil sklo pravých zadních dveří
Škody Octavia a z podlahy za sedadlem spolujezdce odcizil notebook
v brašně i s příslušenstvím v hodnotě 21 000 Kč. Škoda poškozením
auta vznikla ve výši 3 000 Kč.
Policisté ve Zruči nad Sázavou jsou vstřícní ... Policisté ze Zruče
nad Sázavou se stále aktivně zapojují do preventivních aktivit a budování dobrého jména Policie České republiky. Mimo ostatní věkové
kategorie občanů se věnují samozřejmě i dětem základních a mateřských škol.
Dne 4. května 2011 proběhla na Základní škole Okružní ve Zruči nad
Sázavou beseda se žáky této školy. Policistky ze zručského obvodního
oddělení, nprap. Bc. Petra Gabková a nstržm. Ivana Profousová, žáky
seznámily nejen s policejní prací, ale i s výstrojí a výzbrojí policisty,
přičemž si některé děti s chutí vyzkoušely, jak se asi takový policista v
uniformě cítí. V neposlední řadě bylo zmíněno téma alkoholu a návykových látek, stejně tak i možná nebezpečí, která přináší internetový
provoz. Děti se velice aktivně zapojovaly do debaty svými otázkami
a připomínkami. Vedení školy uvítalo vstřícný a lidský přístup Policie
ČR k dětem.
nprap. Daniel Votroubek a por. Mgr. Vendulka Marečková

16. 04. 2011… nasvítit místo přistání vrtulníku Letecké záchranné
služby vyjeli ve večerních hodinách hasiči do Nesměřic. Po přistání
vrtulníku pomohli hasiči s naložením pacienta.
18. 04. 2011… k dopravní nehodě osobního vozidla vyjela jednotka
do Slavošova. Na místě již RZLS ošetřovala zraněného spolujezdce,
zásah hasičů nebyl potřeba, jednotka se proto vrátila na základnu.
20. 04. 2011… následky další dopravní nehody osobního vozidla
likvidovali hasiči u Onšovce. Řidič Peugeotu zde vyjel ze silnice
a havaroval v poli. Při havárii se zranil a byl RZLS převezen do
nemocnice.
SOPIS vyslal jednotku k požáru mýtiny po těžbě u Dolní Pohledi.
Požár byl uhašen z CAS 24 a CAS 32. Požářiště bylo předáno starostovi p. Petráskovi.
22. 04. 2011… jednotka vyjela k dopravní nehodě na 36 km - směr
Praha. Zde došlo ke střetu dvou vozidel a na místě bylo pět zraněných osob. Jednotka ze Zruče n. S. na místě při likvidaci následků
nehody spolupracovala s kolegy z Vlašimi. Hasiči na místě asistovali
RZLS při ošetřování zraněných a odklízeli trosky vozidel.
Rovnou od této nehody přejela jednotka na 33 km, kde došlo k požáru vozidla. Po střetu tří osobních vozidel zahořel motorový prostor
u jednoho z nich. Požár uhasili účastníci nehody před příjezdem hasičů hasícími přístroji. Jízdu jednotky na místo zásahu komplikovala
neukázněnost řidičů na dálnici, ti totiž vozidlům HZS, která jela pod
světelným a zvukovým výstražným zařízením, neuvolnili cestu.
25. 04. 2011… jednotka vyjela hasit požár do Bohdanče. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o rozsáhlý požár budovy, která slouží
jako lakovna nábytku a sklad dřeva. Prvotním zásahem hasičů bylo
zastavení postupu požáru k budově truhlářské dílny. Po příjezdu
dobrovolných jednotek-Bohdaneč, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou,
Červené Janovice, Uhlířské Janovice, Kácov a jednotky HZS Kutná
Hora, byla na místo zásahu zřízena dálková doprava vody a požár
byl postupně po několika úsecích likvidován. K jeho definitivní likvidaci pak bylo nutné rozebrat střešní konstrukci a z budov pomocí
těžké techniky postupně vyvozit uskladněné řezivo. Zásah byl velmi
obtížný, většinu času hasiči zasahovali v dýchací technice, vysoké
okolní teplotě a za minimální viditelnosti. Po zdolání požáru na místě zůstala jako dohled místní jednotka z Bohdanče.
28. 04. 2011… důvodná obava, že je ohrožen život či zdraví muže
ze Na Slunného vrchu, vedla PČR a RZLS k násilnému vstupu do
jeho bytu. Na místo přivolaní hasiči rozlomili zámek dveří a umožnili lékařské službě vstup do bytu. Muž byl naštěstí v bytě nalezen v
pořádku, pouze tvrdě spící.
30. 04. 2011… SOPIS Kolín vyslalo hasiče na 65 km D1 - směr
Praha. Na místě došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, řidič sjel
mimo dálnici a skončil s vozidlem otočeným na střeše. Před příjezdem naší jednotky byla na místě jednotka HZS z Humpolce a řidič
byl již z vozidla vyproštěn. Po dohodě s kolegy se zručská jednotka
vrátila zpět na základnu.
Večer vyjeli hasiči na požár ke Kácovské Lhotě. Na místě bylo zjištěno, že hasit se nebude, jednalo se totiž o „pálení čarodějnic“.
pprap. Martin Bezděk - stanice HZS Zruč nad Sázavou
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Řádky k zamyšlení…
Chtěl bych tímto článkem informovat zejména zručskou sportovní veřejnost, jaké má oddíl házené opakované problémy se správcem sportovní haly a které nechávají
i v poklidu jeho přímé nadřízené /p. Dolák a a p. Hujer/.
Spory se táhnou již několik let a je na tom zarážející, že
je má pouze oddíl házené a kompetentní osoby jej neřeší.
S více než půlročním předstihem jsme si objednali SH
na mistrovské zápasy II. ligy mladšího dorostu, správce
nám tuto objednávku potvrdil a převzal. My jsme tyto
termíny nahlásili na Český svaz házené, kde poté ČSH
vytvoří závazný rozpis soutěží. Přibližně 14 dní před konáním utkání nám správce SH tento termín zrušil. Podle
současného provozního řádu může správa haly v oprávněných mimořádných případech i zrušit plánovanou akci.
Byla mimořádná událost přátelský turnaj ve volejbale,
který nás „vyhnal“ ze sportovní haly? Přestože máte SH
řádně objednanou s půlročním předstihem a správcem
podepsanou, není to přesto závazný doklad. Což opravdu
nechápu. Položme si jednoduchou otázku. Postupoval by
stejně pan správce při mistrovských zápasech oddílu volejbalu nebo zápasech Benaga?
Na květnovém pravidelném zasedání zastupitelstva
předložím návrh na změnu provozního řádu SH, abychom
v budoucnu zamezili svévolnému počínání správce, které
je naprosto nelogické a je proti sportovní etice. Devastuje
tak pouze práci dobrovolných funkcionářů házené a dokáže plně tyto lidi „otrávit“.
Jiří Dolejší, starší

Signatářům petice
Přátelé stromů, kteří jste podepsali petici proti vykácení
náměstí, mám pro vás první zprávy z činnosti úřadů.
První zareagovalo Ministerstvo životního prostředí, když mi na
třech stránkách popsalo, že tento problém není v jejich kompetenci,
a proto jej postupuje Krajskému úřadu Středočeského kraje, ačkoliv
zároveň dává najevo, že ví, že jsem tam petici poslala také. Z našeho
Zámku mi přišlo potvrzení o převzetí petice. Necelé tři týdny od prvního dopisu z MŽP mi tento úřad píše další dopis, ovšem tentokrát je
to jiný úředník, který mi sděluje (naštěstí pouze na jedné stránce), že
naši petici postupuje k přímému vyřízení ředitelství České inspekce
životního prostředí a že budu o výsledku šetření informována.
12. 5. mi přišlo vyjádření od pana Nováka, kde mi věštecky oznamuje, že oznámení o zahájení územního řízení bylo řádně vyvěšeno
od 19. 7. 2011 do 3. 8. 2011 a že vše je v souladu se zákony a tudíž
správně. Dokonce ani Inspekce životního prostředí neshledala porušení zákona. Takže za lidskou chybu – nedostatečnou péči po dlouhou řadu let – zaplatí, zcela po právu, stromy. Suma sumárum: zaměstnali jsme několik úředníků, kteří spotřebovali sedm listů papíru
a čtyři obálky. Jinak zatím nic. Kdyby někdo z vás stál o seznámení
s přesným zněním dopisů, mohu zaslat oskenované mailem, popřípadě můžete nahlédnout u mě či u někoho, kdo má internet.
Krátký dovětek pro pana Nováka: Děkuji za školení ohledně zastupitelské demokracie, ovšem z mých dosavadních osobních zkušeností, které mi jen těžko budete vymlouvat, vyplývá, že mě vláda,
parlament a větší část úřednictva nezastupují, a pokud tak činí, dělají
to ve většině případů svévolně a proti mé vůli (v těch případech, kdy
mě úředníci skutečně zastupují, většinou riskují nepříjemnosti shora). Dokonce ani pan starosta mě nezastupuje, protože ač se na Zámku ocitl naprosto v souladu se zákony, můj selský rozum mi praví, že
si asi lidé přáli změnu, jestliže dali více hlasů jiné osobě.
K Vašemu poslednímu elaborátu: je zajímavé, že v případě petice proti ředitelování pana Fremla jste se vyjádřením jiné inspekce
(školské) nijak neoháněl. Nebylo to tím, že její závěry nevyhovovaly
Vašim představám? (Zájemcům mohu zaslat i tento dokument.)
Lenka Matysková (lenka.matyskova@seznam.cz)
Dvojí metr?
Není jednoduché být cikánem v téhle společnosti. A pro Zruč to
platí taky. Jedu takhle autem po městě, jen pár set metrů od domu
k domu - a zastavili mě policajti, prý že nemám zapnuté pásy. Takový mladý kluk mě rovnou zkasíroval. O co čert nechtěl - v tom
okamžiku jela kolem nějaká (bílá) slečna s nezapnutým pásem. Té
ti kluci v uniformách s milým úsměvem posunkem naznačili, že si
má pás zapnout.
Tak se ptám: „Za co jsem vlastně platil? Za ten příšerně společensky nebezpečný čin nebo za barvu své kůže?“ Moc rád bych ji tomu
klukovi policajtskýmu na týden půjčil.
P.S. Až půjdu pěšky, tak mě nejspíš chytnou za sjetý vzorek u kecek.
Ján Pleško (zpracovala Lenka Matysková)

Omluva redakční radě Zručských novin
Omlouvám se redakční radě Zručských novin jako celku za to, že
jsem je v článku, který mi odmítli otisknout, nazval radou cenzurní
a neschopnou. Omlouvám se šéfredaktoru Benešovi za to, že jsem
ho v článku „Šéfredaktor Beneš sám sebe usvědčil ze lži“, který mi
redakční rada ZN odmítla otisknout, označil jako člověka, který se
sám usvědčil ze lži. Usvědčení ze lži proběhlo jinak a pan Beneš s
tím nemá nic společného. Omlouvám se paní Ludmile Vlkové za
to, že jsem její článek o zručském plese přirovnal ke slohové práci,
kterou sesmolil podprůměrný žák páté třídy. Omlouvám se i podprůměrnému žákovi páté třídy.
Ve Zručských novinách cenzura není, pouze jsou redakční radou
z tisku vyřazovány příspěvky, které neodpovídají zaměření novin.
Zaměření novin je mi již známo, tedy se hodlám polepšit a i já do
příštího vydání napíšu něco hezkého o panu starostovi.
Petr Ježdík
Poučení občanům
Demokracie znamená rovnost, rovnoprávnost celého národa a za
našich časů pozorujeme mnoho druhů demokratů, pročež se musíme osvědčiti, ku kterému druhu my náležíme. Jest druh demokratů,
který, aby se rovnost docílila, o to usiluje, aby všechno, co vyššího,
vzdělanějšího jest, se zesprosťačilo, který všechno od shůry dolů strhuje: k tomuto druhu demokracie, která se nazvati může demokracie
sprostoty, nenáležíme a náležeti nechceme. My naopak rovnost tak
docíliti chceme, aby se nižší k vyššímu vzhůru povznesl, aby nevzdělaný se vzdělal, a tak vzdělanému se vyrovnal.
Zachovati všude v celé zemi co možná největší pořádek, aby nebylo příčiny vytýkati nám nezákonnosti a abychom pod tou záminkou
nemohli na čas svobod svých pozbaveni býti. Kdo vám nyní radí k
nějakému násilí, toho považujte buď za nerozumného neb za svého
tajeného nepřítele. Projevujme vůli svou vždy cestou zákonní a buďme jisti, že se vždy po dobrém to státi musí, čeho si celý národ přeje.
Žádná moc na světě není tak silná, aby mohla odolati spravedlivé
žádosti celého národa.
Slova T. G. Masaryka Vám přiblížila J. Hamajdová

Opačná zkušenost
V minulém čísle těchto novin byl smutný článek o pejskovi, který
nepřežil zákrok. Měl ho provést MVDr. Cihlář, kterému byl přičítán
i nešetrný přístup. Nechci vůbec polemizovat o tomto případu ani se
stavět na něčí stranu. Chci jen zmínit, že jsem se také s MVDr. Cihlářem setkala a také v hrozné situaci. Krátce po úmrtí manžela se mi
rozstonal i pejsek a protože jsme ho měli téměř 15 let, bylo zřejmé,
že asi „odejde“ také. Byl to náš společný domácí mazlíček. Smířit se
s tím, že odejde i on, bylo hodně nad mé síly.
Bylo však zřejmé, že pudlík hodně trpí a bylo by víc než sobecké
bolest mu dál prodlužovat. Obrátila jsem se tedy na MVDr. Cihláře. Byl velmi citlivý, pochopil ihned, co pro mne pejsek znamená.
Pejskův stav však byl takový, že musel jeho utrpení ukončit. A udělal to, myslím, tím nejšetrnějším způsobem, za což mu dodatečně
děkuji.
Jiřina Janatová
Den matek se ZUŠ
„Konečně“, řekla jsem si, když učitelka klavíru a hudební nauky
Tereza Krutilová přišla s nápadem udělat pro děti a maminky odpolední neformální „akcičku“ ke Dni matek. Konečně proto, že se ZUŠ
otevírá i dětem a rodičům, kteří přímo k umělecké škole nepatří. Ne,
že by naše umělecká škola nebyla ve Zruči vidět. Koncertů a vystoupení je jistě dost, ale dosud mi chyběla nějaká forma popularizace
kulturního povědomí. Tohle byla taková malá jiskřička.

Sešlo se nás asi 20 maminek a kolem 40 dětí. Děti měly možnost
si ve výtvarné třídě pod vedením p. uč. Kopřivy vyrobit přáníčko
pro maminky a ty zatím odpočívaly u ohně a opékaly buřtíky. V
17 hodin jim zazpívaly děti z přípravné taneční a hudební třídy a
zarecitovaly dívky z dramatického oboru. Škoda, že se netančilo a
společně nezpívalo u ohně.
Ačkoli účel akce byl jasný (pobavit maminky a ukázat, co se děti
naučily), já vidím přínos jinde: Do výtvarné třídy se dostaly i děti,
které se tam neučí a při práci se propojilo několik oborů. Zbývá mi
k tomu dodat: „Učitelé všech oborů ZUŠ spojte se a vymyslete něco
dalšího. “
Lenka Novotná
Hřiště plné her
V neděli 8.5.se dětské hřiště zaplnilo dětmi, což se samozřejmě
stává každý den, dnes si ale mohly pohrát trochu jinak než obvykle.
Nečekaly na ně jen atrakce na hřišti, ale i stanoviště, které připravily
zručné maminky. Všechna stanoviště byla vymyšlena tak, aby dětem ukázala, že hrát si mohou i bez drahých hraček.

Foto: Labyrint
Děti si vyzkoušely jízdu na překážkové dráze, závody lodiček z
korkových zátek a přenášení vody přes překážky. Zahrály si petanqe,
na který nepotřebovaly kupovanou sadu, ale stačily jim jen oblázky
a malovaný terč. Svoje znalosti si vyzkoušely při třídění odpadků a
poznávačce ovoce a zeleniny. Šikovnost musely prokázat při řešení
labyrintu, hmat jim prověřilo hmatové pexeso.

květen 2011
Opět ve Zruči nad Sázavou

Parta nadšenců Filmového studia znovu připravila krajskou soutěž neprofesionální filmové tvorby ve Zruči nad Sázavou.
Je vidět, že pořadatelé v jejich podání mají jasno, jakou roli v přípravách i v průběhu akce přijali. Jsou sehraní a v případě jakéhokoliv
problému dokáží rychle nastalou překážku vyřešit.
Soutěž se konala ve dnech 29. – 30. dubna v nově rekonstruovaném
zámku za přispění Městského úřadu ve Zruči nad Sázavou a Artamy
Praha. Akce se už tradičně týkala tří krajů – Středočeského, Vysočiny a
Jihočeského. Pečlivá příprava soutěže měla za následek, že program byl
dodržen do poslední hodiny, i když na účastníky čekalo 29 filmů a kromě projekce se konal už tradiční rozborový seminář. Jeho zařazení patří
mezi šťastnou pořadatelskou volbu, protože právě jeho prostřednictvím
se lze dostat k tomu, jak porota jednotlivé snímky hodnotila a autoři si
mohli vyslechnout, čemu se mají příště vyvarovat.
Vedle už známých tváří autorů bylo znát, že v auditoriu se ocitli i noví
filmaři, vesměs mladší, kteří do oboru přicházejí. Ti obvykle přinášejí
nové náměty, které jsou mnohdy zajímavé a někdy i překvapivé. Dlužno
podotknout, že právě ti mladší projevují nesporný talent, což může být
v budoucnosti značným přínosem pro celý obor. Na druhé straně přijeli
i ti, které jsme byli zvyklí vídat i v minulých ročnících. Jistým příkladem může být dr. Bohumír Novák z Nového Města na Moravě se svými
loutkovými filmy nebo skupina autorů z Rakovníka, kteří byli tak, jako
pokaždé, velice pozornými posluchači na rozborovém semináři. Rakovničtí také využívají těchto pohovorů s porotou systematicky k tomu,
aby ve své tvorbě dál pokročili a získali nové podněty a zkušenosti.
Jsou si také vědomi, že se učí nejen na svých chybách, ale také při hodnocení snímků svých kolegů.
Pokud je nutné přímo jmenovat autory a jejich filmy, pak u dr. Nováka to bylo celkově pět filmů, které do soutěže přihlásil. Z nich pak tři
filmy bylo možné poslat do vyšší soutěže. Jsou to „UFO, UFO, UFONI,“, „Hřebík a kladivo“ a „Plechovky“. U všech tří šlo o dramaturgicky
promyšlené příběhy, které snesou jak po stránce myšlenkové a tvůrčí,
tak i technické ta nejnáročnější měřítka. Mimochodem, právě Novákova kolekce přispěla k tomu, že se na soutěži promítalo neuvěřitelných
sedm animovaných snímků. Vždyť v ostatních krajích je obvyklé, že
soutěží jeden, někdy i žádný snímek v této obtížné kategorii. Novákovi
dobře sekundoval Miroslav Hurt z Rakovníka se snímkem „Na palici“
o byrokratickém přístupu některých úřadů a také o současném palčivém
problému, totiž o korupci. Všem uvedeným filmům se dostalo ocenění v
příslušných žánrech a také doporučení k postupu do Celostátní soutěže
v Ústí nad Orlicí.
Mezi hranými snímky jich zaujalo hned několik. Jan Novotný z Kolína
dostal 2. cenu za snímek „Chtěl bych vše vědět“ o studentovi, který při
problémech s učením a současně i s možností se doma připravovat řeší
po svém svoji snahu obstát v obtížném světě současné školy. Dvě třetí
ceny získali Josef Šiler z Rakovníka a Rosana Zvelebilová z Kladna.
Šiler v krátkém snímku „Bílé sloupy“ přichází se zajímavým tématem
sázkařské vášně. Když jeho hrdina prochází náměstím a ulicemi, neustále naráží na bílé sloupy, které mu stojí v cestě. Vtipná nadsázka Šilerova příběhu spočívá v tom, že divák sleduje dění v přesně stříhaném
pohybu s dramaturgicky funkčně vystavěnými gagy. Snímek Rosany
Zvelebilové „Na fonus“ vypráví ve filmové zkratce o tom, jak si babička
šetří peníze na závěrečnou fázi svého života a současně při potřebné
pomoci mladším generacím se natolik rozdá, že jí pro ni samotnou už
mnoho nezbude. Do postupových filmů se dostal i snímek Františka
Vaculíka z Dobřichovic, jehož „Soud“ je jedním z pozoruhodných příspěvků mladé generace, která se snaží řešit právě prostřednictvím filmu
složité mezilidské vztahy. První cena nebyla v kategorii hraných filmu
udělena.
Za zmínku stojí určitě experiment Josefa Krause z Kutné Hory „Pan
M“. Autor v něm využil zcela nekonvenční zpracování snímku, podpořeného souladem obrazové a zvukové složky.
Mezi reportážemi zaujal film Tomáše Junga ze Zbraslavic, jehož snímek „PMČR-D 2010“ uvádí diváka do atraktivního prostředí leteckých
závodů. Jung jako aktivní pilot uplatnil nejen znalosti filmaře, ale i
člověka, který se v letectví vyzná. Oba tyto filmy rovněž postupují do
předvýběru celostátní soutěže. Tomáš Jung předvedl další snímek, z pro
nás velice exotického, místa, totiž z Nového Zélandu. Škoda, že pro jeho
přílišnou délku (72 minut) nemohl být jeho příspěvek hodnocen jako
soutěžní v pravém slova smyslu. Reportáže a dokumenty mívají obvyklou délku do 25 minut, což je přiměřená délka pro sledování snímků
těchto žánrů.
Pokud jde o již zmiňovaný rozborový seminář, je třeba dodat, že jeho
tradiční zařazení ve Zruči je zcela oprávněné. To je zcela v kontrastu
s tím, co se stalo v pražské soutěži. I když bylo při zařazení 23 filmů v
pražském kině MAT na rozbory dostatek času, porota si předem vyhradila, že o filmech nebude s nikým mluvit. Poslat autory domů bez toho,
že by se k soutěžním filmům cokoliv řeklo, zavání pohrdáním autory
a nemělo by k němu vůbec dojít. Zvláště proto, že ve Zruči dávají diskusím o filmech tak velkou váhu, je nutné pořadatele znovu pochválit.
Emil Pražan

STUDENTSKÝ PROJEKT
POMÁHÁ SENIORŮM NA FACEBOOK
Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům připravili studenti VŠE v Praze.
Výukový modul www. jaknafacebook. eu umožňuje překonat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie.
„Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem často a rádi pracují. Facebook přitom nabízí užitečné komunikační funkce, které právě senioři mohou s úspěchem použít.
Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála bariéra
předsudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí“, vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského projektového týmu.
Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím komunitního webu www. sedesatka. cz, určeného právě
seniorům, který měsíčně navštíví desetitisíce dříve narozených.

Foto: Hmatové pexeso
Nejmenší děti určitě bavilo hrabání ve směsi rýže a hrachu, kde
nacházely malé hračky. Nakonec si děti mohly opéct buřtíka a posedět u ohně. Děti byly skvělé a i ty nejmenší plnily těžší stanoviště s
pomocí rodičů bez problémů. I my doufáme, že se odpoledne dětem
líbilo a že jsme třeba inspirovaly rodiče a děti, aby se občas vzdaly
kupovaných hraček a zahrály si s obyčejnými věcmi, které by jinak
putovaly do koše.
Lenka Novotná

„Dostupnost nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je často omezena zvýšenými nároky na uživatelskou
zdatnost. Typickým uživatelem Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem stejně samozřejmým, jako třeba televize. Senioři však na
internetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat, zkoušet si
jízdu na trenažéru, učit se dopravním pravidlům“, uvedl Jan Vojvodík,
šéfredaktor www. sedesatka. cz .
Projekt www. jaknafacebook. eu je jednou z možností, jak předcházet
budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím totiž otevírá okno do světa i lidem, kterým
věk a zdravotní problémy neumožňují každodenní sociální kontakt.
Kontakt: Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha,
721 564 564, hrasky@centrum.cz
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Maminky uspěly v náročné zkoušce!

Českobudějovická obecně prospěšná společnost Attavena pořádala
v rámci projektu „Lehké motivačno“ ve Zruči n./S. dva rekvalifikační
kurzy „Základy obsluhy osobního počítače“.
Kurzy se uskutečnily díky vstřícnosti starosty Zruče nad Sázavou
Mgr. Martina Hujera. Město Zruč n./S. poskytlo bezplatně prostory
pro výuku a MC Setkání v zastoupení MUDr. Lenky Novotné prostory
na hlídání dětí. Vzhledem k tomu, že v dubnu nebylo ještě dokončeno
nové MC, patří velké poděkování ředitelce ZŠ na Pohoří Mgr. Ivaně
Staré, která nám umožnila během dubna hlídání při dopoledním kurzu
v prostorách školní družiny a paní Soňě Jelínkové, která poskytla svůj
dům na hlídání při odpoledním kurzu. Díky všem těmto okolnostem se
podařilo rekvalifikační kurzy úspěšně zakončit.
28. dubna zvládlo 23 maminek ze Zruče n./S. a okolí závěrečný test
a získaly akreditované „Osvědčení o rekvalifikaci“. A co se v kurzu
naučily? Po absolvování kurzu umí každá ovládat základní dovednosti
s počítačem, jakou je efektivní naformátování dokumentů, vkládání a
upravování obrázků, vytváření tabulek, naučily se pracovat s e-mailem
a vyhledávat zajímavé informace na webu. Maminky hodnotily kurzy
velice dobře – byly s pokojené s organizací a metodikou výuky, s příjemným prostředním. Líbil se jim srozumitelný výklad a vstřícný, trpělivý přístup jak lektora, tak asistentů výuky.
Při kurzech jsme nabízeli hlídání dětí. Ve Zruči n./S. využilo tuto naší
nabídku 17 maminek, což je opravdu hodně. Mnohé z nich by bez této
služby nemohly kurz absolvovat. Poděkování patří všem šesti asistentkám na hlídání, které tuto službu zajišťovaly.

A to nebylo všechno. V rámci těchto kurzů proběhly i „živé simulační
hry“ pod vedením Milana Holuba ze spolupracující organizace Agentura Signum z Příbrami. Byl to originální prožitkový kurz osobního
rozvoje. Pro klientky byla připravena tři tříhodinová setkání. Tématem
prvního setkání pod názvem „Žena – Já“ byl blok věnovaný sebepoznání a smyslu osobního rozvoje v součastné společnosti. Druhé setkání
bylo zaměřené na partnerství, komunikaci a pochopení unikátního přínosu ženy a muže. Tento blok měl název „Žena – partner“. Tématem posledního setkání pod názvem „Žena – rodina a širší společnost“ byl blok
zaměřený na pochopení širších souvislostí a přijetí koloběhu života. A
jeden názor za všechny: „Moc děkuji za simulační hry, bylo to velice
zábavné a poučné. Pan Milan nám dal určitě hodně do života. Každé sezení bylo skvělé, kolektiv úžasný, doporučuji všem a ještě jednou děkuji
za rady a zkušenosti“.
Ve Zruči n./S. však ještě nekončíme. 4. května jsme předávali nejenom osvědčení, ale zároveň začal pro 12 maminek další kurz, tentokrát
šedesátihodinový, pod názvem ICT efektivně v životě matky s mottem
„Ne vy pro počítač, ale počítač pro vás“. V tomto kurzu se klientky naučí pracovat v týmu, vystupovat před ostatními, obhajovat svoji práci,
uplatní svoji kreativitu, seznámí se s celou řadou nových programů a
postupů, budou vytvářet prezentace, pracovat s tiskárnou, skenerem,
fotoaparátem, kamerou. Nezbývá nám, než jim popřát hodně zdaru. Ne
vždy je to jednoduché skloubit náročný kurz s běžnými denními starostmi o děti, rodinu, ale když se to podaří, je to pro klientky značným
přínosem.
Alena Kloudová, projektová koordinátorka

Společenská
kronika
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci
květnu oslavují narozeniny,
zvláště pak: Stanislavu Rakovi, Aloisi Kolouchovi, Lidmile Černé, Miloslavu Maxovi,
Bohuslavě Svobodové, Karlu
Peckovi, Stanislavu Sadílkovi, Věře Kolbové, Antonínu
Michalovi, Anně Kyselové,
Jarmile Vejborné, Marii Němcové, Josefu Šveňkovi, Marii
Pajerové, Ladislavě Chalupové, MVDr. Rudolfu Halaštovi,
Františku Ščepkovi, Antonii
Skopalové, Boženě Dubnové,
Miroslavu Matyášovi, Miladě Salákové, Aleně Řimkové,
Janě Kytkové, Anně Zenáhlíkové a Janě Kotrčové.
Výše jmenovaným i všem
ostatním oslavencům přejeme
do dalších let hodně zdraví,
štěstí a životní pohody.

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti, své rodině a panu učiteli
Smítkovi, kteří mi blahopřáli
k mým narozeninám. Zvláště
děkuji za dárky a krásné květiny. Prokop Josef
Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou, sousedům, přátelům a své rodině
za blahopřání k 90. narozeninám. Stanislav Rak
Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou
za blahopřání k mým narozeninám, rodině za dárky a
kamarádkám za dárky a krásné květiny a přání. Stiborová
Jaroslava

Velikonoce v Království panenek na zámku ve Zruči nad Sázavou

Po dobu velikonočních svátků (24. – 26. 4. 2011) byly u panenek na
zámku ve Zruči nad Sázavou k vidění velmi hezké kraslice. Každý, kdo
z občanů Zruče přinesl na výstavku svoji kraslici, použil ke zdobení
jinou techniku – malování barvou, barevným voskem, obháčkování,
drátkování i zdobení uvnitř skořápky apod. Na jednotlivých kraslicích
bylo vidět, že byly zdobeny velmi pečlivě a s dovedností vlastní každému autorovi. Návštěvníci si je prohlédli a mohli dát svůj hlas té kraslici,
která je nejvíce zaujala. Zaujaly sice všechny, ale nejvíce hlasů obdržela
vajíčka paní Zdeňka Říhová a hned za ní paní Šašinkovou.
Možnost vidět výstavku kraslic a prohlédnout si stálou výstavu panenek a medvídků nebylo to jediné, co na návštěvníky panenek čekalo.
Pro malé návštěvníky bylo připraveno malování vajíček. Každé namalované vajíčko bylo dozdobeno stužkou a šťastný autor si odnášel svoji
kraslici domů.

Ve výstavních prostorách se návštěvníci seznámili nebo přímo si vyzkoušeli také tvorbu figurek z vizovického pečiva u Zděnky Soukupové,
ubrouskovou techniku a zdobení perníčků u Péti Kolářové, seznámili se
s pletenými oblečky a replikami starých dřevěných kočárků včetně dalšího nábytečku pro panenky z dílny Andulky a Václava Čermákových i
s výrobou medvídka u Věry Lázničkové.
Celá tato akce byla velmi pečlivě připravena paní Alenkou Zemanovou, která pečovala o návštěvníky.
Za příjemné a hezké zpestření jarních svátků u panenek děkujeme nejen autorce akce, paní Alence Zemanové, ale všem autorům kraslic ze
Zruče i ostatním, kdo zpestřil tyto jarní dny svoji přítomností na zámku
u panenek nebo předvedl svoji dovednost.
Věra Lázničková

Děkuji Městskému úřadu a
panu Františku Smítkovi za
blahopřání a dárek k mým 80.
narozeninám. Děkuji i všem
ostatním gratulantům. Stanislav Kolář
Chci touto cestou poděkovat
taneční skupině Keltská růže
za první prezentaci na taneční
soutěži v Ledči nad Sázavou.
Poděkování si zaslouží Terezka, Irenka, Vendulka, Pavla,
Hanka, Eliška, Míša, Bohoušek a Anita. Alena Zemanová
Děkuji Městskému úřadu a
Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám. Marie Charvátová,
Želivec
Děkuji Městskému úřadu,
SPOZ hlavně své dcerce Janě
a jejímu manželovi - panu
Jaroslavovi Kučabovi, svým
přátelům a známým, kteří mi
blahopřáli k mému životnímu
jubileu. Jaroslava Stiborová
Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti a panu Františku Smítkovi
za blahopřání k narozeninám.
Václav Keltner

Vzpomínka

Řádková inzerce
■■ Prodám byt 3+1, plně vybavený, zděné jádro, balkon,
v os. vlastnictví, panelový
dům, ulice Na Pohoří 750,
Zruč n. S. , cena 1 150 000
Kč. Tel. : 602 211 416.
■■ Provedu malířské práce,
malování bytů, schodišť a
kanceláří. Nátěry rovných
střech. Duben-říjen. Tel.: 603
590 428.
■■ Prodám družstevní byt s lodžií 3+1 m 2 na Praze 8-Troja,
anuita splacena, převod do
osobního vlastnictví možný
v roce 2013, 11. patro a 12.,
dům má zateplenou fasádu a
nové stoupačky. V okolí veškerá občanská vybavenost
– školka, škola, poliklinika,
supermarkety, banka, zoologická zahrada, 6 min. od
metra C, dále v okolí spoustu
zeleně a dětská hřiště. Cena
2,4 mil. Kč. Tel.: 604 955
542, 774 070 060.
■■ Prodám družstevní byt s lodžií 3+1 – 76 m 2 Na Pohoří, 2.
patro ze 7, možnost převodu
do osobního vlastnictví, byt
je po částečné rekonstrukci.
V okolí veškerá občanská vybavenost. Cena 1.099.000 Kč.
Tel.: 605 968 815.
■■ Koupím rybník, pozemek,
chalupu nebo chatu, u bytu
nebo RD nechám důchodce
na dožití, pouze solidní jednání. Tel.: 724 260 137.
■■ Která štíhlá bezdětná žena 28
až 40 let uvítá trvalejší vztah,
jsem št. VŠ, možno i nezávazně. Tel.: 722 624 398.
■■ Koupím parcelu ve Zruči nad
Sázavou nebo velmi blízkém
okolí (400 - 800 m 2). Tel. :
606 731 658.
■■ Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+1. Tel. : 775 874
345.
■■ Prodám zrekonstruovaný byt
2+kk ulice Na Pohoří 749 ve
Zruči nad Sázavou. V bytě
byly provedeny stavební
úpravy kuchyně, koupelny a
WC. Byt má nová plastová
okna. V případě Vašeho zájmu se obracejte na tel. : 725
648 247, e-mail: bytnapohori@seznam. cz
■■ Prodám zemědělskou usedlost ve Zruči nad Sázavou,
pozemek 1 700 m 2. Dálnice –
obchody blízko. Telefon: 607
479 485 – volat o víkendu.
■■ Prodám byt 2 + 1, balkon, 3
NP ze tří, dům - cihla, po
celkové rekonstrukci, zateplení, skvělé dispoziční řešení – západ-východ, 2 sklepy.
Spojovací ul., Zruč nad Sázavou. Tel. : 606 147 477.
■■ Poptávám dlouhodobý pronájem zděné uzamykatelné
garáže ve Zruči nad Sázavou
a okolí. Případné nabídky
můžete posílat na: pronajemgaraze@gmail. com nebo
volat na +420 728 566 174.
Děkuji předem za vyhovující
nabídky.
■■ Pronajmu garsoniéru, dlouhodobě. Zruč n. S. Tel.: 737
160 504.
■■ Pronajmu byt 3 + 1 od července. Tel.: 728 109 808.

Dne 25. 5. 2011 uplyne 10
let od úmrtí mého manžela
Jindřicha Krále. Vzpomíná
manželka Helena

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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ZUŠ

http://www. zus-zruc.cz

Foto: Na fotce jsou zleva letošní absolventi VO ZUŠ, kteří na zámku do konce května vystavují: Aneta
Sahulová, Adéla Vrzáčková, Vojtěch Lépeš, Michaela Hloušková, Eliška Vavřinová, Jan Kruntorád, Markéta Bechyňová, Zuzana Procházková, Pavlína Zalužanská, Markéta Sochůrková, Denisa Duspivová.

Vernisáž absolventské výstavy ZUŠ

V pátek 6. května v 18 hodin byla zahájena výjimečná žákovská výstava. Výjimečná hned z několika důvodů. Hlavním byl prostor konání
- nově zrekonstruovaný podkrovní sál na zámku. Tato krásná místnost
umožnila prezentovat, letos velmi silnou, generaci absolventů. Závěrečné práce bylo možné v minulém školním roce (z důvodu rekonstrukce
ZUŠ) shlédnout pouze v den konání absolventského koncertu. Velmi
nás tedy těší, že se můžeme pochlubit prací žáků - mladých výtvarníků
- ve skutečném výstavním prostoru.
Samotná vernisáž začala velmi netradičně. Bez varování začala v plné
výstavní síni hrát hudba a mezi překvapenými návštěvníky se objevily
tanečnice. Dívky v taneční improvizaci, která je součástí jejich absolventského vystoupení, jež vzniká pod vedením slečny učitelky Lucie
Charouzové, vyjadřovaly pohybem rozdílné lidské povahy. Po tomto
efektním začátku uvedla výstavu paní učitelka Lenka Říhová. Zejména
vyzdvihla píli a kreativitu žáků, kteří u nás letos absolvují. Své soubory
prací, často velmi časově náročné, dotáhli až na úroveň středoškolských
klauzur. Tvorbě neváhali žáci věnovat značnou část volného času. Mnoho hodin strávili i samotným instalováním svých
prací ve výstavní místnosti. Vernisáž pokračovala předáním dárků a kytic. Gratulace byla
emotivní, s žáky jsme se totiž loučili po mnoha
společně prožitých letech. Někteří jsou již přijati
na střední umělecké školy; jejich přípravu a práce na přijímací zkoušky můžete na výstavě také
shlédnout. ZUŠ se ostatně může pochlubit nadstandardní péčí o své absolventy – pro potřeby
přípravy na umělecké školy pro ně byla otevřena
třída rozšířeného studia. Na závěr zahrála na kytaru jedna z absolventek - Markéta Sochůrková.
Vítězka oblastního kola soutěže ZUŠ ve hře na
kytaru, které proběhlo minulý měsíc v Berouně, si na slavnostní zakončení výstavy vybrala
skladbu „Air“ od J. S. Bacha
Jádro výstavy – absolventské práce – je obohaceno tvorbou ostatních žáků v široké škále
od těch nejmenších až po nejstarší. Podařilo se
nově představit i další působiště ZUŠ – Čechtice, Dolní Kralovice, Kácov, Zbraslavice, Trhový
Štěpánov. V druhé části galerie je vystavená bohatá fotodokumentace z hodin a projektů výtvarného oboru. Dokresluje
cesty, po jakých se žáci ubírali ke konečnému výsledku. Leckdy je výsledek jen připomínkou jedinečného a neopakovatelného procesu, který
se schovává za výtvarným dílem.
Doufáme, že se nám podařilo připravit pestrou a chytlavou podívanou.
Srdečně Vás na výstavu zveme!
Výstava potrvá do 28. května. Výstavní síň je otevřena v pracovní
době infocentra, které najdete v průjezdu zručského zámku.
Jan Kopřiva a Lenka Říhová

Besídka ke Dni matek
v MŠ Malostranské

10. května 2011 se konala besídka pro všechny maminky, babičky a možná i prababičky v útulné
školce MŠ Malostranská.
Úvodem se představila skupinka
dětí, které navštěvují hodiny přípravné taneční výchovy pod vedením Lucie Charouzové s pásmem
tanečků a říkadel s jarní tématikou. Poté už pokračoval program,
který s dětmi připravila paní ředitelka Zdeňka Kuželková spolu s
paními učitelkami.

Zpívali se písničky, tancovalo
se, hrálo se na hudební nástroje i
na školu, kterou už v září navštíví
nejstarší z dětí. Panovala příjemná
rodinná atmosféra a děti opravdu
ukázaly, že se ve školce naučily
spoustu věcí.
Lenka Říhová
Foto: MŠ Malostranská na výletě v Praze.

*** Výročí ***

Letos v květnu by se dožil
110ti let pan Josef Kolb, který
se filmovému režisérovi Miloši Formanovi při natáčení
filmu „Lásky jedné plavovlásky“ zalíbil natolik, že se objevil i v dalších filmech, a stal
se tak „hercem nehercem“.
Jeho role: 1965 – Lásky jedné plavovlásky - v roli Pokorného, režie Miloš Forman
1967 – Hoří, má panenko - v
roli Josefa, režie Miloš Forman
1968 – Nejkrásnější věk - v
roli modelu, režie Jaroslav Papoušek
1970 – Hogo fogo Homolka
- v roli pradědečka, režie Jaroslav Papoušek
1971 – Dívka na koštěti v roli zřízence, režie Václav
Vorlíček
1972 – Návraty - v roli pacienta Mařáka, režie Václav Matějka
Jiřina Janatová

Hádej kdo jsem?

Foto Jiřina Janatová: V úvodníku je zmíněn hrob druhého rudoarmějce, který již přišel o desku
se jménem. Kdo doplní správně
text, který byl na desce, odpověď
donese do infocentra a bude mít
štěstí při losování, může se těšit
na drobnou odměnu.
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Stalo se před 10 lety ...

Květen 2001
Český svaz chovatelů pořádal 8. května tradiční „Májový jarmark“. Kromě obvyklého programu a zabíjačky zde byly předvedeny i drobné novinky ze zemědělské techniky.
Ve dnech 9. – 11. května probíhal zápis dětí do MŠ Na Pohoří.
Turistický oddíl pořádal 12. 5. další májový pochod, trasa vedla
do Českého Šternberka.
16. 5. vyrazilo na výlet HS ŽIVOT 90. Senioři si prohlédli zahrady
Pražského hradu a průhonický park.
V lokalitě „řadovky“ ne všichni občané uposlechli výzev, aby si
opatřili a připravili skříňky na plynoměry. Postupující plynofikace
se tak zbytečně zpomalovala.
27. května se u hotelu Baťov uskutečnila již 18. Přehlídka mladých
dechových hudeb z Posázaví.
V podvečer 31. 5. se přehnala přes část republiky vichřice. Trvala
jen krátce, ale dílo zkázy bylo veliké. Velké škody byly hlášeny od
Trhového Štěpánova a zničena byla celá část lesa u Kounic, kam se
jezdili lidé dívat, co dokáže takový přírodní živel.
Jiřina Janatová

MŠ Na Pohoří

MŠ Malostranská

Novinky z MŠ Na Pohoří

V rámci oslav Dne Země jsme přijali pozvání do Základní školy v
Okružní ulici, kde proběhla beseda o našich nočních dravcích.

http://www.ms-napohori.cz
V první polovině dubna proběhlo ve všech třídách „Velikonoční tvoření“. Rodiče mohli se svými dětmi strávit ve školce příjemné odpoledne
a společně si ozdobit velikonoční vajíčko, závěsné dekorace či vyrobit
ovečku z keramické hlíny. Všem, kteří této nabídky využili, děkujeme.

Jaro v naší školce

Foto: Den země
„Divadlo Kůzle“ představilo „Pohádku s refrénem“. Zaznělo v ní
mnoho písniček, které jsme si všichni s chutí zanotovali.

Poděkování z Diakonie Broumov

Pracovníci Diakonie Broumov zaslali děkovný dopis za humanitární
sbírku, kterou jsme pro ně ve Zruči nad Sázavou uspořádali. Děkují
všem, kteří se o uspořádání a vlastní realizaci sbírky postarali i všem
občanům, kteří materiální pomoc poskytli. A děkují nejen jako Diakonie, ale jménem všech lidí, kteří jsou na pomoc nás všech odkázáni.
Rádi toto poděkování tlumočíme a doufáme, že to nebyla poslední
sbírka, která v našem městě proběhla.
Za Městský úřad Jiřina Janatová

Pozvánka na festival medvídků
Foto: Divadelní představení

15. dubna připravily p. učitelky pro děti pravidelnou pohádku. Tentokrát „O kohoutkovi a slepičce“. Velké uznání patří p. učitelce Sochůrkové, která musela zvládnout zahrát 7 různých rolí v této pohádce.

Ve středu 27. dubna nás čekala cesta do Prahy, kde probíhala výstava „Giganti- doba ledová“. Jak už napovídá název, děti měly možnost
seznámit se se světem dávno vyhynulých zvířat, s jejich stavbou těla,
způsobem obživy, podmínkami k životu apod.
V. ročník putování za čarodějnicí jsme odstartovali 28. dubna odpoledne. Účastníci pochodu se vydali ze školky směrem do zámeckého
parku. Tam děti na stanovištích prokázaly znalost klasických pohádek a
zodpověděly otázky týkající se našeho města a života v něm. Plnily také
úkoly zaměřující se na rozvoj pohybových dovedností. Dále vedla trasa
z parku podle řeky Sázavy ke stadionu a zpět do MŠ. Doputovali všichni včetně pětiměsíční Magdalénky a nejstarší účastnice v důchodovém
věku. Poté se všichni posilnili a došlo na dlouho očekávané upalovaní
čarodějnic vyrobených z papíru, dřeva i hadříků.

Foto Jiřina Janatová: Medvědí kluci a holčičky se těší na všechny
návštěvníky
Nenechte si ujít I. FESTIVAL MEDVÍDKŮ v ČR a přímo u nás na
zámku. Připraven je bohatý program, řemeslníci, koncert Richarda Pachmana a noční prohlídky zámku. Akce se uskuteční 4. – 5. června
2011. Začátek po oba dny vždy od 10 hodin.
Alena Zemanová

21. dubna jsme navštívili výstavu na zámku. Zajímala nás hlavně velikonoční vajíčka, ale rádi jsme si prošli i ostatní expozice.
V ZŠ Okružní jsme byli na návštěvě dvakrát. Poprvé 24. 4. při oslavách „Dne Země“, kde nás pracovníci Podblanického ekocentra seznámili s různými druhy sov a způsobem jejich života. Jednu z nich puštíka
Rozárku si děti mohly i pohladit.

Foto: Stanoviště čarodějnic

Foto Jiřina Janatová: Z výstavy „Pojďte s námi do pohádky“, která
probíhá před zámeckou galerií

Podruhé jsme zde byli 28. 4, kdy jsme si v rámci Dne otevřených dveří
prohlédli jednotlivé třídy, výstavky výkresů a shlédli pásmo písniček,
básní a pohádek, které děti a p. učitelky pro své hosty připravily.
26. dubna k nám herci z divadélka „Kůzle“ přijeli s představením
„Pohádka s refrénem“. Děti cestovaly pohádkovým autíčkem po české
zemi. Navštívily hrad, restauraci, les i plovárnu. Naučily se i hezké písničky a tanečky.
Zdeňka Valíková
Foto František Hromadník: Nejúspěšnější písničku v pořadu Hrajeme
maminkám ke Dni matek zahrál akordeonista Tomáš Duspiva se svojí
dcerou Denisou

Foto: Pálení čarodějnic
Akce je určena nejen dětem naší školky, ale i jejich sourozencům, rodičům a prarodičům. Zaměstnancům školy pomohla s organizací paní
Flekalová, Balvínová, Studecká, Bělinová a žákyně 9. tříd - Daniela a
Adéla. Paní Koumarová v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ připravila pro předškoláky nocující v MŠ pěknou pohádku. Všem touto
cestou děkujeme.
Protože druhou květnovou neděli mají maminky svátek, děti si pod
vedením učitelek připravily dáreček v podobě kulturního pásma. Snad
své maminky potěšily milou písničkou, veršem či tanečkem.
J. Daňková

ZRUČSKÉ NOVINY

9

květen 2011

KULTURA, SPOLEČNOST, ŠKOLSTVÍ
I. ZŠ

http://www.zszruc.cz

Projekt „Středověká Kutná Hora“

Dne 4. 5. 2011 vyrazila třída 7. A a 7. B na dějepisnou exkurzi do Kutné Hory. Měla se nám více odhalit
historie tohoto zajímavého královského města.
První zastávku jsme měli v kostnici. Velmi nás překvapila výzdoba z lidských kostí, zvláště pyramidy,
lustr a erb. Po prohlídce kostnice nás autobus odvezl
na zastávku, odkud jsme šli ke kamenné kašně, kde
jsme splnili dané úkoly. Dozvěděli jsme se, že je to
pozůstatek starého vodovodu. Do pracovních listů
jsme zodpověděli otázky a rozdělili se dvou skupin.
Naše skupina pokračovala k morovému sloupu, kde
jsme si řekli něco o morové epidemii, která kdysi
Kutnou Horu zasáhla. Od morového sloupu jsme se
odebrali ke Kamennému domu, ve kterém se dnes
nachází expozice „ Měšťanský život a kultura 17. –
19.stol.“ Poté jsme šli kolem kostela sv. Jakuba ulicí
Ruthardka až na Hrádek. Tam jsme navštívili důl
„Osel“. Oblékli nás do perkytlí, dali nám přilby, sví-

tilny a šli jsme. Cesty v dole byly nízké a někde také
velmi úzké. Zde nás seznámili s dolováním stříbra
a ražbou mincí. Po prohlídce jsem si vzali batohy a
vyrazili do Vlašského dvora na výstavu „Odhalení
tajemné tváře Kutné Hory“. Byly zde k vidění mučící
nástroje. Byly zajímavé, ale zároveň strašidelné. Některé z nich jsme si i vyzkoušeli. Odpočinout jsme si
šli na hlavní náměstí, kde jsme měli zjistit, kdy bylo
poprvé otevřeno alchymistické muzeum v Sankturinovském domě. Nakonec jsme navštívili chrám sv.
Barbory – patronky zdejších havířů. Chrám byl zajímavý.
Největší zážitky byly asi z chrámu sv. Barbory a
dolu Osel. Poučnou a zároveň zábavnou exkurzi jsme
zakončili jízdou na bobové dráze.
Za hezký den vděčíme paní učitelce M. Jelínkové,
paní ředitelce I. Staré a panu učiteli V. Nulíčkovi.
Kateřina Barešová 7.B

Počítačový (pokračovací) kurz pro seniory
v I. ZŠ Zruč n. S. - duben 2011

Po dohodě s občanským sdružením Život 90 jsme 3. března 2011 zahájili pokračovací kurz pro seniory “Práce na Pc“. Do kurzu se přihlásilo 9 „žákyň“, se kterými jsme se scházeli jedenkrát týdně po dvou
hodinách. Učili jsme pod odborným vedením Mgr. Vladimíra Nulíčka
a Mgr. Karla Šrachty. Kurz byl zaměřen na opakování již naučeného a
na upravování fotek. Se „žákyněmi“ jsme opakovali základní pojmy v
textovém editoru Word, kopírovali jsme články z internetu, upravovali
jsme je a dělali praktické dovednosti v užívání tohoto editoru. “Žákyně“
jsme seznámili s dalšími internetovými stránkami, na kterých si mohou
stáhnout písničky nebo filmy, uschovat dokumenty nebo něco koupit
přes internet. Komunikovali jsme přes e-mail a volali jsme a psali pomocí Skypu. Naučili jsme je zacházet
s foťáky, fotili jsme, nahrávali videa a upravovali jsme fotky v programu Malování a Zoner Callisto. S trpělivostí jsme každou dvouhodinu
vysvětlovali novou látku, pomáhali jsme při nesrovnalostech, znovu
probírali s každým účastníkem daná témata a řešili vzniklé problémy.
Pokud měly „žákyně“ nějaký dotaz, vždy jsme ochotně odpověděli a
vše jsme jim vysvětlili. Jestliže nastal problém, s kterým jsme si nevěděli rady my, vždy nám pan učitel přišel na pomoc. Po sedmi týdnech
jsme kurz úspěšně ukončili a každá „žákyně“ dostala certifikát o jeho
absolvování. Rádi bychom poděkovali za spoustu zkušeností a za to, že
se již nebojíme mluvit před mnoha lidmi.
Markéta Sochůrková, Eliška Vavřinová,
Zuzana Štecherová, Radim Švanda

Foto: Žáci 8. ročníku na exkurzi ve zručské biokotelně

Hurá, jsme druzí nejlepší v okrese!
Zdravotnický kroužek při I. ZŠ a soutěž mladých
zdravotníků

Jako každý rok jsme od Vánoc trénovali pod vedením paní učitelky
Císařové první pomoc. Cílem našeho úsilí je umět pomoci a co nejlépe
uspět v soutěži „Mladých zdravotníků“ v Kutné Hoře. Loni jsme byli
třetí a letos jsme chtěli být ještě lepší. Ve středu 4. května na Vlašském
dvoře v Kutné Hoře jsme nastoupili ve složení: Vojta Lépeš, Lukáš Hoskovec, Matouš Švec, Adéla Vrzáčková a Míša Korecká.
Začali jsme na obvazovém stanovišti, kde bylo naším úkolem ukázat
své dovednosti v obvazování. Plný počet bodů! Na druhém stanovišti
nás čekala cyklistka se zlomenou krční páteří a zlomeninou nohy, chlapec s otřesem mozku a přenos zraněného na improvizovaných nosítkách. Úspěch! Nic jsme nepokazili. Následovalo stanoviště s utonulým
a silně podchlazeným figurantem. Oběma jsme dobře pomohli. Před
námi bylo poslední a nejtěžší stanoviště se třemi zraněnými. První měl
tepenné krvácení z ruky, druhý byl v bezvědomí a třetí měl vymknutý
kotník. I zde jsme obstáli se ctí. I přes dobře odvedenou práci, za kterou
nás všude chválili, jsme o pár bodů přišli.
Jsme druzí nejlepší v okrese a za odměnu budeme dělat figuranty na
krajském kole, kam postupují jen ti první.
Lukáš Hoskovec a Vojtěch Lépeš, žáci 9. ročníku

Volejbal

V úterý 26. 4 jsme jeli do Čáslavi na volejbalový turnaj. Sraz byl v 5:45
Na Pohoří. Jelikož jsme jeli přes různé vesničky, tak nám cesta zabrala
přibližně hodinu a půl.
Na místo turnaje jsme dorazili asi v 7:30, jenže než jsme se stihli převléknout do dresů, pořadatel nám oznámil, že se ZŠ Sadová na poslední
chvíli odhlásila. To znamenalo, že jsme hráli jen proti ZŠ Masarykova.
Hrálo se na tři vítězné sety. První a druhý set jsme prohráli 15:25, 11:25.
Bylo vidět, že nejsme moc sehraní a hlavně jsme nehráli jako tým, ale
každý sám za sebe, což vedlo k různým neshodám. Následoval třetí set
a ten jsme vyhráli 25:18. Bohužel už nám docházely síly, a tak jsme
čtvrtý set prohráli 10:25. Skončili jsme na 2. místě, dostali jsme peněženky a sladkou odměnu.
Naši školu reprezentovali: Jan Tvrdík, Adam Borek, Matěj Havlíček,
Tomáš Martiňák, Jaroslav Studnička, Marek Hluchý, Martin Toman a
Vladimír Červinka. Poděkování patří také panu učiteli J. Krčmářovi,
který na nás celou dobu dohlížel.
Martin Toman, 8.B

Foto: M. Toman přebírá diplom

Foto: Žáci I. ZŠ se v soutěži mladých zdravotníků umístili na 2. místě

Projektový Den Země
na I. ZŠ

Mezinárodní Den Země na
zručské základce oslavují prací.
Každý duben, rok co rok, tam
probíhá projekt s environmentální tématikou.
I letos se do něj zapojily všechny
třídy. Jak se říká, nikdo nestál stranou. Většina učitelů zvolila metodu dílen, čili workshopů. Je to věc
letitá, ale stále má v našem Českomoravském prostoru punc jakési
cizácké modernosti. Ještě dneska
tu a tam slyšíme: „Kdybyste místo toho radši učili, udělali byste
lépe“. No, ale workshopem se také
učí, i když jinak než jsme zvyklí.
Děje se tak zábavněji. Zkrátka pro
Den Země je jako stvořený. Žáci si
zjišťují informace o daném tématu, nahlížejí na něj ze všech stran,
vyplňují pracovní listy a všechno
ve finále zastřeší zisk kladného
vztahu k přírodě.
Jaké workshopy mohli žáci
vlastně absolvovat?
Když to vezmeme od těch úplně
nejmenších, tak prvňáci se zajímali o „Jarní rostliny“.Vyráběli
hezké květiny z toaletního papíru
a společně s paní učitelkou vzpomínali na básničky a pohádky, kde
se právě o květinách mluví či píše.
Druháci se zaměřili na zvířata a
všímali si, jak jsou přizpůsobena
k životu. Každá skupinka si vybrala své oblíbené zvíře ze ZOO.
Třeťáci se zajímali o pouště, oceány a souš. Čtvrťáci se pro změnu
soustředili zase na život v podzemí. Páťáci se snažili porozumět
přírodním živlům.
Na druhém stupni to celé vypadlo trošičku jinak. Klasickým
workshopem byla pouze dílna s
výrobou recyklovaného papíru,
kde sedmáci promýšleli jak omezit množství odpadu z domácnosti
a jak a proč třídit. Osmáci a šesťáci vyrazili na exkurzi. Ti starší do
biokotelny a ti mladší do čističky
odpadních vod. Pro deváťáky byla
připravena beseda o životním prostředí a problémech našeho města.
Hostem byl Mgr. Jiří Klatovský
z městského úřadu. Žáci pak vyrazili do přírody, kde se snažili
rozpoznat co nejvíce organismů a
plnili další úkoly. Nesmíme zapomenout na sběr odpadků. Všechny
třídy druhého stupně vyfasovaly
plastové pytle a posbíraly odpadky kolem školy, jídelny, zastávky a
přilehlých sportovišť. Nutno říci,
že u sportovní haly a u zastávky je
mnoho nedopalků od cigaret. Přitom koše jsou hned vedle.
Vyšlo nám krásné počasí, část
města byla pěkně uklizena, děti
byly spokojené a dozvěděly se
mnoho nového.
Vladimír Radil

Projektový Den Země na
I. ZŠ očima žákyně 9.B

Opět tu byl 20. duben - Den
Země. Většina lidí ani neví, že se
slaví. Ale my, žáci základní školy
o tom víme a také jsme ho řádně
oslavili plněním různých úkolů v
přírodě a úklidem částí Zruče.
Nám deváťákům vše začalo besedou s Mgr. Klatovským,
pracovníkem oddělení životního
prostředí a stavebního oddělení
našeho městského úřadu. Byla velice zajímavá pro ty, kterým není
jedno, v jakém prostředí žijeme
a jak jsme na tom v porovnání s
jinými městy. Pokračovali jsme
úklidem areálu školy a pak plněním úkolů na určených trasách. Po
cestě jsme opět sbírali odpadky.
Bylo krásné počasí a dá se říci, že
jsme si tento projektový den užili.
Otázkou ovšem je, proč se tento den slaví. My to víme, tolikrát
jsme o tom ve škole slyšeli, zde
jde ale o vás. Jen se zamyslete,
zdali jste někdy jen tak sebrali
papírek pohozený na zemi. Myslím, že jsou mezi vámi ti, kteří
ho zahodí. Nechci po vás, abyste
se vydali s pytlem po Zruči a sbírali odpad jako my, ale abyste se
dvakrát rozmysleli nad tím, jestli
je tak namáhavé udělat pár kroků
ke koši. Země je nás všech, tak
prosím, buďte trochu ohleduplní.
Čistota je půl zdraví a kdo se má
na to koukat.
Vrzáčková Adéla, 9.B

květen 2011

ZRUČSKÉ NOVINY

10

AKTUÁLNĚ SLOVEM A OBRAZEM

Foto a texty: Mgr. Martin Hujer, Jiřina Janatová, Martin Beneš

Průmyslová ulice … Rekonstrukce Průmyslové ulice byla dokončena
včetně nového chodníku, otočky pro kamiony a parkovacích míst.
Stavba přišla včetně přeložky elektrického vedení na 7,5 mil. korun, ze
kterých EU zaplatila 65 %.

Kotelna – centrum sociálních služeb ... Byla dokončena rekonstrukce
nevyužívaného objektu kotelny Na Výsluní na centrum sociálních
služeb. Slavnostní otevření pro veřejnost proběhne 2. června od 16.00
do 19.00. Náklady na rekonstrukci dosáhly 9,5 mil. korun, ze kterých
EU zaplatila 92,5 %.

Zručský zámek s dovybavenými interiéry zahájil sezónu 2011.

Jezírko … V dubnu byl zadán projekt na rekonstrukci jezírka u altánu
v zámeckém parku. Je potřeba vyprojektovat dno jezírka a jeho vypouštění. Po dokončení projektu budeme znát finanční nároky uvažované
rekonstrukce. Naše Technické služby již ze dna odstranily rozpadající
se beton a byla vyzkoušena vydatnost přítoku z Dubiny.

ZUŠ … Byla dokončena rekonstrukce základní umělecké školy. Slavnostní otevření pro veřejnost proběhne 15. června 14.00 – 19.00. Práce
si vyžádaly 18 mil. korun, ze kterých EU zaplatila 92,5 %. Škola se nejen opravila, ale i vybavila novým nábytkem a zařízením. V rámci akce
se vybudoval víceúčelový sál, který bude sloužit nejen na koncerty a
divadlo, ale může být využíván jako promítací sál.

Další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení začíná … Výměny lamp
včetně zemního vedení se v letošní etapě rekonstrukce veřejného osvětlení dočkají obyvatelé těchto ulic – Nábřežní, Nádražní (po nádraží),
Nová, Příčná, Budovatelů, Družební, Ke Stadionu, Říční, M. Jana
Husi, Zahradní, Slunný vrch, Spojovací. Zhotovitelem akce je kolínská
firma Raisa. Na fotce přidaná lampa za benzínkou.

Expozice panenek ve zručském zámku.

Víceúčelový sál v ZUŠ.

Most a opěrka … V měsíci květnu dojde k zahájení dvou očekávaných
akcí – stavbě nového mostu přes Ostrovský potok a rozšíření zatáčky
pod starým hřbitovem (vznikne nový, dva metry široký, chodník na
vnitřní straně zatáčky). Akce bude zahájena demolicí budovy nad
zatáčkou (Kalambacher) a výstavbou provizorního mostu za železářstvím. Prosím občany o trpělivost – budou instalovány dva semafory a
pro auta bude uzavřen mostek u restaurace Na Ostrově. Obě akce by
měly být ukončeny do konce září.
Penny market … Výstavba Penny marketu je ve fázi projektování a
pokud vše půjde dle harmonogramu, bude na podzim dopapírováno a
získáno stavební povolení. S výstavbou investor začne buď na podzim
letošního roku, nebo na jaře roku 2012.
Lesní cesty – III. etapa … Na jaře začne rekonstrukce lesních cest „Ke
Svodidlům“ a „Pod Dubinou“. Celkem se jedná o 1,5 km.

ČEZ dává v ulici Dubinská kabely do země.

Jarní sázení v našich lesích … Na jaře bylo dosázeno do našich lesů
celkem 27 tis. kusů stromků a probíhá těžba stromů napadených
kůrovcem.

Květnové vzpomenutí na oběti světových válek.
Cyklostezka … Zahájení prací na Zručské cyklostezce se blíží. V měsíci
květnu proběhne výběrové řízení a výstavba začne v červnu. Cyklostezka povede podél Sázavy, od náměstí MUDr. Svobody do Dvouletek.
Délka budoucí cyklostezky je 2,2 km.

Zeleň … Město připravuje projekt obnovy zeleně v celém městě.
Projekt zahrne nejen zámecký park a lesopark, ale i sad Míru, parčík
vedle hotelu, Pohoří, Malostranské náměstí a další lokality. Zahrnuje výsadbu a výměnu zeleně. Ošetřením projdou desítky stromů a v
souhrnu se dočkáme kolem 500 nových stromů. Budeme se ucházet o
finanční prostředky z Operačního programu Životního prostředí.
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Společnost Randstad je 2. největším poskytovatelem
personálních služeb na světě.
V České republice máme za sebou více než 15 let zkušeností.
V současné době hledáme pro našeho klienta, perspektivní
výrobní společnost se sídlem ve Zruči nad Sázavou,

zkušeného výrobního technologa.

Pracovní náplň:
•

tvorba technologických postupů

Požadavky:

Spolkový dům … Dobrým tempem pokračují práce na spolkovém
domě. Byla dokončena výměna oken, postaveny nové příčky a probíhají práce na rozvodech vody, kanalizace a topení uvnitř budovy.

•

SŠ vzdělání technického směru

•

praxe v tvorbě technologických postupů 5 let

•

praxe v zámečnictví, montáži, svařovně a v tvorbě cenových kalkulací vítána

Nabídka:
•

perspektivní zaměstnání

•

jisté pracovní místo

•

týden dovolené navíc

•

flexibilní pracovní doba

•

příspěvek na stravování, penzijní připojištění, služební
telefon

•

možnost okamžitého nástupu
V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím Váš životopis
na e-mailovou adresu: silvie.skoupa@randstad.cz
a do předmětu uveďte název pozice.

Pokud Vás nebudeme kontaktovat do dvou týdnů, znamená to, že
jste nebyl/a vybrán/a do užšího výběrového řízení.

Další volné pozice najdete na www.randstad.cz.
Budoucí víceúčelový sál ve spolkovém domě.

Nabídněte Váš RD, chalupu,
chatu, les a jinou nemovitost
k prodeji prostřednictvím naší
realitní kanceláře.
Zdarma nabízíme práv. služby a inzerci.
V naší databázi jistě najdeme správného zájemce.

Děkujeme za vaše nabídky
777 885 863, Milan Stehlíček nebo 604 235 660
e-mail: miladv@seznam.cz

Prostory pro Mateřské centrum.

> ALFA-REAL, s.r.o., Česákova 425/4, 182 00 Praha 8 <

Navštivte
webové stránky města
Zruč nad Sázavou
www.mesto-zruc.cz

Nové pódium v kotelně.

Vyřezaní dřevin na Kolovratské věži a odstranění uvolněných kamenů

Společnost EKOSO
Trhový Štěpánov
prodává
ve svém areálu skládky
kvalitní kompost.
Kompost lze odebrat volně
ložený nebo balený (po 20 kg)
v pondělí až pátek
od 7.30 do 11.00
a od 11.30 do 15.00 hodin.
V případě požadavku
zajistíme i jeho odvoz.
Telefon:
317 851 654 a 317 851 725.

Plošná inzerce ve Zručských novinách

Do mostu přes Ostrovský potok se již zakously těžké stavební stroje a semafory řídí provoz přes provizorní most

Využijte možnost zviditelnění Vaší firmy pomocí plošné
inzerce ve Zručských novinách.
Noviny vycházejí v nákladu 2.300 výtisků a jsou distribuovány
zdarma do poštovních schránek.
Zároveň jsou zveřejněny na webových stránkách města.
Základní cena je stanovena na
8 Kč za cm 2 bez 20% DPH.
Výrazně ji lze snížit díky slevám za opakovaný tisk.
Formulář objednávky je možné stáhnout
z webových stránek MěÚ - www.mesto-zruc.cz,
případně vyzvednout v oddělení kultury u paní Janatové.
Pro bližší informace volejte na 777 088 878 (Martin Beneš)
nebo pište na noviny@mesto-zruc.cz.
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Volejbal

Futsal

http://www.hazena-zruc.cz

http://volejbal.zruc.info

http://www.benago.cz

Muži

Volejbalistky bojují o medaile
Od 23. dubna se volejbalistkám rozeběhla jarní část soutěže. Cíl pro letošní druhou polovinu soutěže je jasný – postup z neoblíbené bramborové
pozice, na které družstvo přezimovalo, na jakoukoliv medailovou pozici.
V úvodním zápase sezony k tomu hráčky udělaly první krok a tím byla
dvojí výhra 3:0 nad družstvem z Neratovic. Ovšem následující dvojutkání v
benešovské hale přineslo první komplikaci. Po špatném začátku prvního zápasu se nakonec podařilo hráčkám vybojovat tie-break, ve kterém bohužel
nezvládly koncovku. Druhý zápas se odehrával v opačném gardu – po dobrém začátku se domácí hráčky rozehrály a opět jim vyšla koncovka pátého
setu. Po výpadcích koncentrace a žalostném výkonu domácí rozhodčí tak
zručské volejbalistky utrpěly první citelnou ránu.
Poté následovalo další domácí dvojutkání se soupeřem z Brandýsa n. L.
V prvním zápase se naše hráčky trápily na příjmu, ale herní projev se v druhém zápase zlepšil a body za výhru v obou zápasech zůstaly doma.
Následující týden se hráčky vydaly na dvojutkání do Nymburka – k aktuálnímu leaderovi soutěže. V průběhu zápasu se opět projevila nekoncentrovanost při základní herní činnosti – příjmu podání. I přes tento fakt se
hráčkám podařilo dotáhnout utkání do pátého setu. V tom se ale opět nepodařilo udržet koncentraci a nymburské volejbalistky první utkání vyhrály.
V druhém bohužel nedošlo ke změně herního projevu, a tak si naše hráčky
přivezly 2 prohry.
V této chvíli zbývá odehrát již pouze 3 kola, z toho 2 domácí – 21. 5. proti
Čelákovicím a poslední utkání sezony – 4. 6. 2011 od 10,00h s družstvem
Benátek nad Jizerou.
Přijďte se podívat a podpořit Zručandy v jejich boji o medailové umístění.
Občerstvení zajištěno.
Jan Rozkošný

Benago je třetí, aneb jak je důležité bodovat v základní části
I když Tango Brno dosáhlo v semifinále lepších výsledků než Benago,
bronzové medaile ve futsalové Jetbull lize poputují do Zruče nad Sázavou.
Celek trenéra Beni Simitčiho totiž dosáhl v základní části ligy lepšího umístění než brněnský tým, a tak mu budou patřit bronzové medaile.

Pozvánka na 7. ročník „Amatérského“
turnaje neregistrovaných v beach volejbalu
Kdy: 18. 6. 2011
Hrají:
smíšené trojice - dva muži + jedna žena
(mohou být dvě ženy + jeden muž)
Kde: „beach volejbalové“ hřiště za sportovní halou
Od: 8:30 - prezence
Startovné: 300 Kč/družstvo
Přihlášky: na telefon 737 460 428 – Ludmila Vlková
nebo e-mail lidavlkova@seznam.cz do neděle 12. 6. 2011
Zajištěn bufet a ceny.

Třetí příčka v Jetbull Futsal lize je po dvou letech vyrovnané nejlepší
umístění Benaga v jeho ligové historii, poprvé se tým na stupni vítězů ocitnul v roce 2009, kdy v semifinále podlehl Eco Investmentu také 0:3 na zápasy. V současném ligovém ročníku patřil tým k favoritům, protože jeho vedení se podařilo dát dohromady velmi dobrý kádr, který prošel celou sezonou
jen s minimálními změnami a třetí místo po základní části bylo naprosto
zasloužené. Po jistém přechodu přes Nejzbach Vysoké Mýto ve čtvrtfinále
soutěže sice Benago tvrdě narazilo na Teplice, ale to nijak nesnižuje hodnotu bronzových medailí.
„Věděli jsme, že nás čeká vyřazení, protože Filinger má oteklé koleno třetí
týden, Oliveira nehraje od prvního střídání druhého zápasu. Dan Brožek
nám šel pomoci od druhého zápasu čistě bez tréninku, za což mu děkuji.
Jinak to ani nemohlo dopadnout, „ řekl o třetím utkání na teplické palubovce
(11:3) trenér Beni Simitči. Přesto může být na svůj tým hrdý, protože svou
sbírku klubových úspěchů může rozšířit o bronzové medaile.
Zda je obhájí i v příštím roce, je ve hvězdách. Například největší hvězda
týmu, Kolumbijec Angellot se pravděpodobně na naše palubovky již nevrátí. „Angellot už měl hlavu jinde, „ říká Simitči na www. benago. cz. „Řeší
nový klub a rodinu, hned po třetím semifinále letěl domů do Kolumbie. „ Jak
to bude s dalším složením týmu, se rozhodne v příštích dnech a měsících.
Klubový trenér i prezident v jedné osobě však tvrdí, že přivede nového hráče, který by se měl Angellotovi minimálně vyrovnat.
Petr Kubálek (zdroj: www.efutsal.cz)
Petr Kubálek končí s funkcí vedoucího mužstva u Benaga
I na lavičce Benaga dojde v příštím ročníku ke změně. U mužstva končí
po třech letech Petr Kubálek, který zastával funkci vedoucího týmu. „Další
spolupráci s Benagem jsem ukončil také pro nedostatek času vzhledem k
mému zaměstnání. Na zápasy Benaga na hřiště soupeřů jsem letos nemohl
vyjet ani jednou a když se hrálo doma, např. v TV přenosu v týdnu od 18
hod., tak jsem měl problémy se dostat i na tyto zápasy. Pak rozhodly i další
okolnosti, o kterých se mi nechce hovořit. S Benim jsme se proto rozhodli
ukončit moji kariéru, ale budeme se i nadále vídat, protože se přesunu mezi
pořadatele. Trochu mě to i mrzí, byl jsem vlastně jediný stálý „Zručák“ v
Benagu, „ řekl k odchodu z Benaga Petr Kubálek.
Výsledky semifinále play-off futsalové Jetbull ligy
Benago Zruč nad Sázavou - Balticflora Teplice,
konečný stav série 0:3 (2:9, 3:10, 3:11)
Era - Pack Chrudim - Tango Brno
konečný stav série 3:0 (7:5, 4:3, 10:1)
Petr Kubálek

Lokomotiva Vršovice - TJ Jiskra Zruč n. S. 27:18 (13:7)
Ke svému druhému utkání zajížděli muži do Prahy, kde byla jejich soupeřem Lokomotiva Vršovice. Zde však předvedli proti slabému soupeři svůj
nejhorší výkon. Po zásluze prohráli, když byli vyrovnaným protivníkem
pouze v úvodu utkání. Částečnou omluvou může být pro naše hráče vysoká
marodka. Zraněni jsou Hornát J., a Hornát D. Felis a Ryšavý odehráli utkání
se zdravotními problémy. Kovařík a Roub odehráli své utkání za prvoligové
dorostence Nového Veselí. Přes toto oslabení měli zbylí hráči odehrát kvalitnější utkání. Nezbývá, než na tento výkon rychle zapomenout a soustředit se
na další utkání. Sestava a branky : Hejl 7; Havránek a Vrzáček po 4; Koubský, Vávra a Ryšavý po 1; Korel D. Felis; brankáři - Vodrážka a Korel T.
Mělník - TJ Jiskra Zruč n. S. 22:23 (12:9)
V neděli 1. 5. 2011 odjeli muži k dalšímu utkání do Mělníka. Zde se očekával vyrovnaný duel s domácím oddílem. A opravdu to vyrovnané bylo. Po
celé utkání se ani jednomu družstvu nepodařilo odskočit na víc jak 3 branky. Domácí měli 45 minut navrch. V závěrečné čtvrthodině však naši muži
zabojovali a pět minut před koncem vedli o 3 branky. V samém závěru však
neproměnili několik šancí a soupeř snížil na rozdíl jedné branky. Více však
již nestihl a náš celek po dvou prohrách zvítězil. Sestava a branky : Roub
10; Hejl 5; Felis, Korel D. a Vávra po 2; Kovařík a Koubský po 1; Vrzáček,
brankáři - Vodrážka a Korel T.
Petr Felis

Mladší dorostenci
Jiskra se stala vítězem II. ligy mladšího dorostu házené regionu Čechy
Chrudim - TJ Jiskra Zruč n. S. 25:26
Po remíze Jablonce s Ústím stačilo Jiskře k celkovému vítězství v II. dorostenecké lize získat v posledních dvou zápasech alespoň jeden bod. První pokus jsme měli 10. 4. v zápase proti Chrudimi. Díky nevalné střelecké
úspěšnosti a mizerné obraně, kterou tentokrát nepodpořil ani výkon brankářů, se to napoprvé nepodařilo. Zápas, ve kterém bylo v jeden čas skóre
osm branek v náš neprospěch, jsme nakonec uhráli na „přijatelných“ 25:26.
Sestava a branky Chrudim x Zruč: Brána - David Vinc, Martin Toman, v
poli - Lukáš Lefner (8), Matěj Vrzáček (7), Jiří Dolejší (3), Matouš Švec (4),
Marek Fiala (2), Michal Hodek (1), Ladislav Birka, Michal Brecko, Matěj
Havlíček.
TJ Jiskra Zruč n. S. - Sokol Vršovice 36:22 (19:11)
Druhou šanci jsem dostali o týden později na domácí palubovce proti
poslednímu celku soutěže, Sokolu Vršovice. Perličkou na úvod bylo, že za
mnou přišli hráči soupeře s dotazem, zda mohou hrát bez trenéra. Cestou je
zastavili policisté a vzhledem k tomu, že trenér neměl platné oprávnění k
řízení motorového vozidla, odvezli jej na místní policejní stanici k výslechu.
Po dohodě s rozhodčím se tak vedení soupeřovi lavičky ujali přítomní rodiče. Celý zápas byl jednoznačně v naší režii. S celkovým ziskem třiceti bodů
s pozitivním skórem +169 branek jsme se tak stali celkovým vítězem II.
dorostenecké ligy. Vzhledem k tomu, že naši soupeři budou ještě dohrávat
některá odložené zápasy, přineseme vám konečnou tabulku včetně rekapitulace celé sezony v příštím vydání Zručských novin.
Sestava a branky Zruč x Vršovice: Brána - David Vinc, Martin Toman ,
v poli - Jiří Dolejší (12), Matouš Švec (6), Lukáš Lefner (5), Matěj Vrzáček
(5), Michal Hodek (1), Matěj Havlíček (2), Michal Brecko (1), Mikuláš Černý
(1), Ladislav Birka.
Pavel Vrzáček

Starší žáci
Předposledním mistrovským turnajem pokračoval Středočeský krajský
přebor starších žáků. Jiskra po minulém turnaji v Mělníce byla již jasným
přeborníkem, a tak se pouze očekávalo, jaký kluci předvedou výkon. V prvním zápase deklasovali celek Wendy Mělník v poměru 25:9, a to samé se jim
podařilo i proti týmu Sokola Úvaly 27:6. Za krásného počasí rozhodovala ve
venkovním areálu dvojice domácích rozhodčích Ondra Červinka a Martin
Kovařík. Svými výkony potvrdili, že ve Zruči vyrůstá další kvalitní dvojice.
Sestava a branky: brankář - Martin Toman, hráči v poli - Jirka Dolejší 20,
Mikuláš Černý 15, Marek Fiala a Michal Hodek po 5, Matěj Havlíček 4,
Jarda Studnička 2, Láďa Birka 1 a Láďa Červinka. Hodnocení trenéra Jiřího Dolejšího staršího: “Po delší odmlce předvedl tým velmi kvalitní výkon
podložený výbornou obranou a rychlým přechodem do protiútoku. Tak se
hraje současná házená. Další a poslední vrchol této dlouhé a náročné sezony
čeká kluky v měsíci červnu, kdy se zúčastní V. letní olympiády dětí a mládeže v Olomouci. Z našeho kádru bylo nominováno devět hráčů z deseti. “
Jiří Dolejší, st.

Mladší žáci
Mladší žáci Jiskry zaznamenali cenný úspěch v krajském kole Novinářského kalamáře. Tato soutěž se hraje pod hlavičkou škol a je omezena věkovou hranicí a maximálně 7. třídou. Ve velmi vyrovnaném utkání nakonec
zvítězili nad ZŠ Kutná Hora v poměru 21:20 po poločasové „plichtě“ 7:7, a
získali tak právo účasti v národním finále v Praze. Sestava a branky - Matěj
Havlíček 9, Jarda Studnička 7, Vojta Losinecký 4, David Vlasák 1, Dominik
Volf, Kryštof Klapka, Patrik Kopecký, Tomáš Martinák a Muncho Oyuntsetseg.
Jiří Dolejší, ml.

Minižáci a přípravka
Turnaj v miniházené proběhl za nádherného počasí
V sobotu 30. 4. se v Kutné Hoře uskutečnil další turnaj v miniházené z
dlouhodobého seriálu Středočeského přeboru. Hrálo se ve dvou kategoriích
– minižáci a přípravka a hrací čas byl 2 x 10 minut. Turnaj se odehrál ve venkovním areálu oddílu házené Sparty Kutná Hora za nádherného slunečného
počasí. Přípravka Jiskry opět přijela do Kutné Hory s početným kádrem a
trenérka Dolejší měla co dělat, aby stačila všechny hráče v každém utkání
prostřídat. I přesto dokázala Zruč, jako jediná, sebrat vítězi turnaje Bělé p.
B. bod za remízu 12:12, čímž všechny přítomné rodiče mile překvapila. Nejmenší jiskřičky nestačily pouze na celkově druhé Úvaly, kterým podlehly
11:15. V ostatních zápasech Jiskra již vítězila, když dokázala porazit Kutnou
Horu 12:7, Mladou Boleslav 16:10 a Kutnou Horu „B“ 17:7. V celkovém hodnocení turnaje kluci obsadili krásnou třetí příčku. Sestava a branky přípravky Jiskry - A. Dolejší 55, F. Zich 11, M. Maštalíř 2, Z. Jelínek, J. Korecký, J.
Burian, J. Líbal, T. Adrián, D. Rozehnal, L. Rezek a M. Trmal.
Minižáci Zruče si vedli o trochu hůře než jejich mladší kamarádi. Dokázali porazit pouze Mělník 17:6. Dále podlehli těsně Mladé Boleslavi 8:9, Kutné
Hoře 7:13, Úvalům 6:10 a Bělé p. B. 9:13. Vítězem kategorie minižáků se stala domácí Kutná Hora před Úvaly a třetí Bělou p. B. Jiskra obsadila 5. místo.
Sestava a branky minižáků Jiskry - T. Toman 26, L. Pacner 10, D. Pacner 9,
P. Šimko 2, K. Svatoš, L. Procházka, J. Rezek a výborný brankář J. Kružík.
Jiří Dolejší, ml.

Stolní tenis
http://skczruc.xf.cz

Áčko postupuje do divize
SKC Zruč n. S. TENNISLINE - Sokol Kutná Hora 10:5 a 9:6
V základní části krajského přeboru 1. třídy skončilo družstvo na 3. místě.
V semifinále vyřadilo družstvo tým Bělé pod Bezdězem a v okresním derby
o postup do vysněné divizní soutěže nás čekal Sokol Kutná Hora. Již v prvním utkání dokázalo družstvo vyhrát v Kutné Hoře překvapivě hladce 10-5.
Do odvety přijel soupeř opět v nejsilnější sestavě s cílem se pokusit vybojovat třetí utkání. Velice příjemným překvapením se ku prospěchu domácích
stala rekordní divácká kulisa /50 diváků/, která táhla hráče za vytouženým
úspěchem hned od prvních zápasů. Začátek byl velice vyrovnaný až do stavu 3-3, ale potom se kutnohorští ujali vedení 5-3. Domácí srovnali na 6-6
a následně tři výhry za sebou ukončují utkání na 9-6, protože domácím by
stačila k postupu i remíza. A - týmu se tak splnil předsezónní cíl, a tak
mohlo vypuknout domácí nadšení. A kdo se postaral o postup do divize v
průběhu celé soutěže?
Dan Nevřela, František Herout, Jiří Kamarýt, Karel Šmídt, Leoš Fiala,
Pavel Škopek. Poděkování patří také realizačnímu týmu a všem příznivcům
stolního tenisu.
A kdo nás čeká v divizi? Např. Rožmitál, Kladno, Příbram, Neratovice,
Sadská, Hudlice, Lochovice a další.
SKC Zruč n. S. TENNISLINE B - Sokol Benešov A 5:10 a 7:9
B - družstvo nováček krajského přeboru 2. tř. velice příjemně překvapilo,
očekával se spíš boj o záchranu, ale družstvo hrálo výborně a základní části
skončilo na vynikajícím 2. místě. V semifinále tým hladce vyřadil TJ Klučov, ale ve finále o postup do K. P. 1. tř. již na áčko Benešova nestačil, i když
druhé utkání bylo velice vyrovnané.
Družstvo se opíralo o výborné výkony především Tomáše Herouta, Pavla
Škopka, Pavla Jandejska, ale i další hráči přispěli k tomuto pěknému výsledku.
SKC Zruč n. S. TENNISLINE C nováček regionálního přeboru. Suverénně si vedl C - tým v regionální soutěži, kterou vyhrál a v semifinále
porazili Sokol Zbraslavice 10 - 4 a 10 - 0. Ve finále SKP Olympia Kutná
Hora nenastoupila.
SKC Zruč n. S TENNISLINE D v regionální soutěži skončil na 6. místě
ve středu tabulky.
Stolní tenisté tak mají za sebou další výbornou sezonu a po letní pauze
začne příprava na další nový ročník soutěží, ve kterých nás čekají velice
atraktivní soupeři.
Mimo mistrovských utkání se bude hrát i Český pohár a další turnaje.
Antonín Dolejší

Foto „svoboda.info“: Radost z postupu do semifinále, zleva - David
Filinger, Ago Simitči, Gabo Rick, Tomáš Drahovský

Foto: Třemi fotografiemi se ještě vracíme k Mistrovství České republiky juniorů ve stolním tenise, o kterém jsme informovali v minulém čísle.
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