Václav Havel by letos
oslavil 80. narozeniny.
Vzpomínkový článek
o návštěvě tehdejšího
prezidenta ve Zruči
najdete uvnitř listu.
... viz strana 4

- strážník městské policie

Na hlídce s Pavlem Antošem

text Josef Förster
foto Jarda Bouma
Pojďme se podívat, jak žijí „lidé
všedního dne“ – takoví, kteří vykonávají na první pohled zcela běžná povolání, nebo reprezentují vybrané sociální skupiny. Že nejsou tak zajímaví?
A není tomu mnohdy naopak? Nejsou
jejich„obyčejná zaměstnání“ a zdánlivě jednotvárné dny někdy zajímavější
než příběhy kdejakých „celebrit“, jichž
jsou plné časopisy? Píšeme o vás…

M

alé město v Posázaví žije cel
kem bezstarostným životem,
jeho rytmus je narušován spí
še běžnými problémy, které přináší všed
ní život. V létě je tu poněkud rušněji,
sjíždějí se sem turisté, je zde spousta cha
tařů, v zimě panuje větší klid. Telefon
na služebně městské policie zvoní pokaž
dé týmž tónem. Pro vedoucího strážní
ka Pavla Antoše je ale vždy trochu jiný.
Rázem zpozorní, během vteřiny si před
staví, co ho v nejbližších chvílích může
potkat. Hospodská rvačka, agresivní

opilci, krádež, v mžiku mu probleskne
i výjev z nedávné autonehody. Možná si
jen někdo zabouchl dveře, nebo se chytl
se sousedem. Třeba to bude prostě jen
docela normální oznámení, jakých jsou
během roku stovky. Do dosud poklidné
noční služby se vmísí vzrušený hovor.
Mírná nervozita se střídá s očekáváním.
Pavel Antoš je na tyhle okamžiky už
poměrně zvyklý, podobné situace totiž
ve službě u Městské policie ve Zruči
nad Sázavou zažívá již dvacet čtyři let.
Město a jeho život z té druhé stránky
poznal za tu dobu dokonale, udržování
veřejného pořádku je jeho denní chleba.
Vystupuje sebejistě, je důležitou oporou,
na něj a na jeho kolegy se mohou ob
čané Zruče spolehnout v nejrůznějších
nesnázích, garantuje lidský přístup po
třebným, ale i nekompromisní dodržo
vání obecních vyhlášek. Z jeho jistého
a hbitého projevu vyzařuje letitá praxe,
nadhled i přehled o tom, co by měl
strážník zvládnout a jakým způsobem
se postavit nepříjemným okolnostem.
Sám ve službě si totiž musí během chví
le nějak poradit s nenadálou situací. Jde
o to zachovat si hlavně chladnou hlavu
a uplatnit tolik potřebnou rozhodnost.
Má o čem vyprávět, příběhy z terénu
sype z rukávu. Přestože ví, že nikdy nic
nebude ideální, že přestupky se prostě

budou opakovat a jakákoliv náprava
půjde pomalu, i po letech z něj čiší zau
jetí pro výkon nelehké profese. O dlou
holeté práci u policie očima vrchního
strážníka bude následující rozhovor
a na Facebooku si opět nenechte ujít
zajímavou fotogalerii zachycující spekt
rum jeho činností.
Jak jste se dostal k městské policii?
Byl to Váš klukovský sen?
Určitě ne, nechtěl jsem být policistou
nebo strážníkem. Nějak si nepamatuju,
co bych chtěl asi v mládí dělat. Než jsem
k policii nastoupil, pracoval jsem roku
1991 na nádraží ve Zruči jako posuno
vač a výhybkář a tenkrát existovala agen
tura jako předchůdce dnešní městské
policie, která brala nové strážné na noč
ní hlídání. Pracovali tam moji známí,
kteří byli tehdy u městské policie jako
první, tak jsem se přihlásil nejdřív na ve
dlejší poměr a později jsme byli oslovení,
jestli nechceme jít do výběrového řízení.
Jak se Vaše profese vlastně správně jmenuje? Městský policista nebo
městský strážník?
Strážník městské policie nebo strážník
obecní policie. On ten statut je vlastně
takový, že to je obecní policie. Ve měs
tech mají městskou policii, ale jsou

i obce menší, které také mají strážníky.
Jaké předpoklady by měl mít uchazeč o práci v městské policii a čím
musí projít? Skládají se psychologické
a fyzické testy?
Musí každopádně splňovat některé zá

konné podmínky, jako je bezúhonnost,
spolehlivost, zdravotní způsobilost, stře
doškolské vzdělání, občanství a požado
vaný věk. Ale co se týče psychologických
a fyzických testů, každá obec si náleži
tosti výběrového řízení stanoví sama.
Ve Zruči jsme nové strážníky přibírali
... pokračování na straně 3

Turistická sezóna 2016 je úspěšně za námi
Martina Fialová
S koncem říjnových víkendů se pro
letošek zavřou dveře pro návštěvníky
zámku i dalších prohlídkových expo
zic. Turistická sezóna 2016 je za námi
a nastal čas bilancování. Letos byly
poprvé otevřeny po celou turistickou

sezónu nové expozice – Kolowratská
věž a Vodácké muzeum. V zámeckém
areálu se uskutečnilo mnoho dopro
vodných akcí, jako např. Otevírání
sezóny, Vodácký festival, Historic
ké slavnosti, Hradozámecká noc či
Strašidelný zámek. V zámecké galerii
proběhlo několik zajímavých výstav.

Nově se opětně promítalo v letním
kině. Vždy jsme se snažili zaměřit
na jinou cílovou skupinu turistů a té
ukázat, jak je na zámku, potažmo
ve Zruči hezky. Mnoho turistů zají
majících se spíše o venkovní lákadla
prošlo naučnou stezkou po zámeckém
parku nebo vystoupalo na nedalekou

rozhlednu Babku. Do infocentra za
vítalo letos více než 28 tisíc turistů,
což je oproti loňsku nárůst o více než
26 procent. Zručskými návštěvními
okruhy prošlo letos více než 21 tisíc
turistů. Ve srovnání s loňskou turis
tickou sezónou je to nárůst o 44 pro
cent. Zvyšující počet turistů náš těší,
ale zároveň zavazuje k ještě lepší práci.
Pokud vás teď právě zamrzelo, že jste

ještě na zámku ve Zruči nebyli nebo
byste se tam ještě jednou letos chtě
li podívat, nebojte se, určitě to ještě
stihnete. Otevřeno bude 27. listopadu
při předvánočním jarmarku a 28. pro
since pro vás chystáme netradiční vá
noční prohlídku. Tak se přijďte podí
vat, jak máme ve Zruči krásný zámek.
Těšíme se na vás.
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Pasování na čtenáře

Společenská kronika
Blahopřání

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci říjnu oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Miloslavu Melicharovi,
Františku Dvořákovi,
Věře Kaňkové, Vlastě Březinové,
Boženě Petrů, Libuši Muzikové,
Heleně Melezinkové,
Marii Brzákové, Jiřímu Liškovi,
Kristě Pekárkové, Evě Cukrové,
Karle Jelínkové, Marii Novotné,
Marii Procházkové,
Bohumile Maršounové,
Bohumile Včelákové,
Emilii Čeledové,
Stanislavu Dotlačilovi,
Miloslavu Zenáhlíkovi,
Marii Dvořákové, Josefu Sůvovi
a Josefu Bramborovi.

Jiřina Bělinová
Jsem čtenář! Toto mohou hrdě pronést dru
háčci z místní základní školy. Ve středu 5. 10.
a ve čtvrtek 6. 10. byli v Městské knihovně
ve Zruči nad Sázavou slavnostně pasováni
na čtenáře.
Nejprve předvedli své čtenářské dovednos
ti, poznávali pohádky a rozluštili popletenou

Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

Prosba z Centrinu
DS CENTRIN CZ s. r. o. zvelebuje jezírko a jeho okolí
v prostoru atria domova.
Prosíme přátele, příznivce a zručskou veřejnost
o dodání kamenů různých
velikostí k dalšímu zvelebení těchto prostor. Všem
ochotným dárcům děkuje
a na spolupráci se těší kolektiv aktivizačních pracovníků DS Centrin CZ s. r. o.
Za CENTRIN CZ s.r.o.
Šárka Kohoutová
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Zručské nádvoří zámku oživí
již tradiční předvánoční jarmark!
Lucie Vadinská

S

rdečně Vás zveme na tradiční předvánoční
jarmark, který se uskuteční první adventní
neděli 27. listopadu 2016 od 14 hodin na nádvo
ří zámku. Těšit se můžete na stánky s vánočními
dekoracemi, kterými uděláte radost nejen sobě,
ale i svým blízkým. Pokud máte zájem prodávat
své ručně vyrobené vánoční zboží, kontaktujte
Odbor kultury na tel.: 327 531 194.
Chybět nebude ani drobné občerstvení a hrní
ček svařeného vína, který vás v tomto chladném
počasí příjemně zahřeje. O kulturní program se
postarají žáci i učitelé ze ZUŠ a taneční kroužek
Aleny Heroutové. Během jarmarku se může
te podívat do zámeckých interiérů, do galerie
na prodejní výstavu kožené galanterie a obrazů
nebo vystoupat na Kolowratskou věž, to vše
za zvýhodněné vstupné.
V podvečer se všichni sejdeme u vánočního
stromu, jehož rozsvícením zahájíme adventní
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pohádku, naučili se vést čtenářský deník, aby
posléze byli mečem pasováni na opravdové čte
náře. Na oslavu dostali drobné dárečky od paní
knihovnice a především čtenářskou průkazku
opravňující je rok si ve zdejší knihovně půjčo
vat knihy zdarma. Přejme jim, ať je knihy pro
vázejí celým životem a zůstanou jejich spojenci
v dobách dobrých i zlých!

čas. Starosta města přivítá všechny přítomné
a po společném odpočítávání strom slavnostně
rozsvítíme. Příznivci pohodové a poklidné vá
noční atmosféry si mohou přinést svíčky a za
zpívat si s námi koledy. Celou akci zakončíme
velkým ohňostrojem.
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.
Další zajímavé akce v prosinci:
■ 2. 12. – vánoční koncert „Roháči z Lokte“,
od 19.00 hod. v Zrcadlovém sále zámku
■ 10. 12. – vánoční koncert „Diogenes“,
od 18.00 hod. v Zrcadlovém sále zámku
■ 17. 12. – vánoční koncert „Křídlovanka“,
od 16.00 hod. kostel Povýšení sv. Kříže
■ 23. 12. – vánoční vytrubování, spolkový dům
■ 28. 12. – vánoční odpoledne na zámku –
od 13.00 hod. netradiční prohlídky zámku
Více informací o jednotlivých akcích nalezne
te včas na webových a facebookových stránkách
města Zruče nad Sázavou.

Soutěž o nejlepší vánočku Zruče
Upéct dobrou vánočku, to není jen tak. Vánočka potřebuje svůj čas, správný poměr
kvalitních surovin i silné ruce, které si s ní poradí. Upéct vánočku je prostě výzva
pro šikovné ruce kuchařek i kuchařů. Jak jste na tom s pečením vy? Umíte vánočku,
která by uspěla svou chutí mezi konkurencí? Nebo tu nejlepší vánočkou, jakou jste kdy
jedli, dělá vaše maminka, babička? Pokud ano, přihlaste se nám na Odboru kultury
(tel. 327 531 194) a přineste tu svou vánočku na předvánoční jarmark
27. 11. 2016 od 14.00 hodin. Návštěvníci pak svým hlasem sami rozhodnou,
která je ta nejlepší. Vítěz dostane dárek v hodnotě 500 Kč. Eva Boumová

Milena Lhotková

smrt
Hrozné téma, viďte? Kdo by chtěl byť písmenko o tak zapeklitě nepříjemné věci, brrr, huš, jdi mi z dílny, kámo.
Vždyť tohle má být ten milý fejetonek, ne, ti něco spadlo
na hlavu?
Ale ne, nebude to nijak depresivní lkaní nebo strašení.
Naopak. Odslava žití. Skrzeva úctu ke smrti. Čím dál
víc si uvědomuji, jak moc jsme se během dvou staletí
vzdálili odvěkým přirozenostem. Moderní doba nás posunula přímo do dějů nedávných scifi filmů, na všechno
jsou pilule, medukamenty, potravinové doplňky, špitály,
lázně... V šedesáti je člověk vlastně jura v půlce života.
Jak se něco v těle porouchá, dochtoři to při troše štěstí vyspraví. Možná. Díky cestování a propojenosti jste
za pár hodin v tramtárii, rodiče vídáte jednou za rok
přes skype, hospodářství se zvířenou, chlívky a dvůr
vystřídaly útulné bytečky. Dřívě žily rodiny celkem pohromadě. Mluvím o naší „moderní“, středoevropské
pidlivizaci. Děti s rodiči a mnohdy i prarodiči, když ne
v jednom domě, tak o pár ulic dál, přes potok. Měli jste
prababičku s pradědečekem denně pod nosem od batolení až do dospělosti a viděli, jak stárnou. A umírají. Jak
zvířata odcházejí. Poté, co posloužila a sloužila a žila. Ač
jsou veselejší činnosti, smrt a umírání je jedna z nejpřirozenějších věcí a před přetechnizovanou epochou byla
všudypřítomnou součástí života, se kterou se počítalo.
Jistě, že matka plakala nad smrtí dítěte stejně před tisíci
lety jako teď. Ale stáří i smrt nebyla nemoc, co se musí
vymýtit. Já bych tuhle lapálii měnil za něco zábavnějšího hned. Mezi vším tím civilizačním modernismem
jsme na úctu ke smrti rádi zapomněli. Ne, nechystám se
zemřít, ani neoslavuji stáří. Netěším se na urnu. Kdepak.
Natáhl brka, prdí do kytek, leží v penálu, zaklepal bačkorama. Jak říká Woody Allen: „Stáří nemohu, bohužel,
nikomu doporučit“, ale: „Celý život je cesta ke smrti,“ doplňuje Seneca. Není dobře brát konec života jako drtivou
diagnózu, jako nemoc, před kterou musíme vzít nohy
na ramena a zdrhat, jak to jen jde. O smrti se dnes nemluví jinak, než šeptem, ten umřel, tamten to má za sebou, to je šok, viďte, pani. Život je parádní věc. A i když
děláme všechno pro to, abysme si tu naší zeměkouli co
možná nejrychleji zlikvidovali a ty naše životy co nejvíce
zkomplikovali, i když život často bolí víc než smrt, tak
chci každé ráno, každý den a zkušenost. Brát všecko, lidi.
Páč v penále bude pozdě se kochat. Na smrt je dost času.
Robert

Chybička
se vloudila...

Literární klub Kamarád
C

o je dobré a funguje, to neměňme! Držíce se tohoto hesla
obnovili jsme loňskou tradici středečního setkávání dětí
v knihovně. Již podruhé se v tomto školním roce sešli noví
členové literárního klubu Kamarád.
První setkání bylo věnováno patronovi českého národa –
sv. Václavovi. Podruhé se všichni setkali, aby si za pomoci
paní učitelky Marie Vrzáčkové pohráli s knihou „Koulelo se,
koulelo“ od Jaroslava Seiferta, přečetli si některé úryvky, po
povídali si o ní, skládali puzzle, přiřazovali obrázky k textům
a vlastně se nenásilnou a zábavnou formou věnovali práci
s textem. Tyto aktivity významně rozvíjejí nejenom čtenář
skou gramotnost dětí, ale prohlubují i mnohé další měkké
kompetence dětí. A příště? To už na děti čeká práce přímo
detektivní…

ČSŽ

Marie Benešová
...je třeba ji napravit a mohu tak zno
vu upozornit na naši novou aktivitu.
Od září se opět pravidelně scházíme
v klubovně Českého svazu žen vždy
druhé úterý v měsíci při „tvoření“
(platí se 20,- Kč) a nově ostatní úterky
při „setkání v klubu“, kdy se neplatí
nic! (chybička v minulých ZN) Za
tím jsme příjemná úterní odpoledne
strávily při čaji a stolních hrách, které
jsme si přinesly z domova. Těšíme se,
že v následujících zimních měsících se
naše řady rozrostou nejen o naše člen
ky, ale i další ženy, které přijdou mezi
nás rozptýlit své denní starosti. My
jako pořadatelé budeme mít důvod
přikoupit nové hry a vymýšlet zají
mavou náplň na příští setkání (vždy
ve 14.30 hodin).
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... pokračování článku „Na hlídce s Pavlem Antošem” ze strany 1
na základě pohovorů a vstupní kontroly
při výběrovém řízení před komisí, kte
rou jmenuje město. Jsou ale větší měst
ské policie, které mají vlastní personální
oddělení, kde se těch uchazečů točí víc
a výběrová řízení bývají jiná.
Kolik bývá telefonických oznámení
na městskou policii za den nebo týden?
Všechna oznámení se evidují. Strážník
řeší v průměru asi tři nebo čtyři ozná
mení za den. Je to různé, o víkendu se
může stát, že se třeba neozve nikdo, ale
jsou i případy, které řešíme na základě
vlastních poznatků, ať je to třeba něja
ká doprava nebo jiné události. Občané
se na nás obracejí i v méně závažných
věcech. Řeší se i nějaké závady, pohoto
vostní záležitosti, takže my jsme vlastně
taková spojka mezi občany a poho
tovostmi. Poslední dobou se nám ale
občané naučili volat snad kvůli všemu:
Když je kočka na stromě, uzamčené klí
če v autě nebo že támhle běhá liška. Ale
říkám, že když se mají na koho obrátit,
tak je to pořád lepší, než kdyby nemoh
li. My to pak předáváme kompetentním
osobám, které by mohly v té věci nějak
sjednat nápravu.

štil, že to nemá cenu se s někým hádat
a popotahovat. Pak na druhou stranu
přijdou chvíle, kdy vám například něja
ký senior poděkuje za pouhou banalitu.
Vyjíždíme také ke klientům sdružení
Život 90, když nám operátoři zavolají,
že je nějaký problém. Senioři poděkují,
že jim pomůžete třeba jen se zvednout.
Oni jsou za všechno strašně vděční, a to
potěší.
Máte na takové lidi, opilce, bezdomovce a jim podobné, kteří jsou
nebezpeční, nějakou osvědčenou metodu, způsob, jak je uklidnit? Jdete
na ně s určitou taktikou?
Je to asi individuální, každý se chová
jinak a každý se hlavně v té opilosti cho
vá jinak. Ale samozřejmě s opilci nemá
cenu moc komunikovat a něco řešit. To
jejich jednání se pak řeší následně. V té

nějaký stres je. Je to adrenalin. Musíte si
zachovat chladnou hlavu.
Použil jste už služební zbraň?
Co se týče služební zbraně tak jsem ji
za těch čtyřiadvacet let ještě nikdy ne
musel použít. „Zaplať pánbůh!“, říkám.
Pokud bych ji nepoužil za celou svoji
služební kariéru, tak se zlobit nebudu.
To už je potom to poslední. Jsou kole
gové, kteří zbraň jako hrozbu už použili,
například při pronásledování pachatele
trestného činu.
Neštvou Vás opakované přestupky,
které kolem sebe vidíte neustále? Že
je to marnost a nikam to nespěje, jako
jsou třeba neukáznění pejskaři nebo
pití alkoholu na veřejnosti?
Tak samozřejmě, tyhle přestupky se
dají řešit od domluvy až po nějakou tu

Nezatěžuje Vaši práci přílišná administrativa?
Co se týká městské policie, tak asi ne.
Tímhle je myslím více zatížená státní
policie, ta má administrativu rozsáh
lejší a na všechno, na každé oznámení
zpracovává nějaké záznamy. My každé
oznámení evidujeme kvůli statistikám.
Máme sice určité výstupy, které musíme
ze zákona psát, ale není to tak drastické.
Co je podle Vás pro výkon povolání
důležitější? Fyzická připravenost nebo
psychická odolnost?
Já bych řekl, že pro naši práci je hodně
důležitá psychická odolnost. Ne že by
to bylo po fyzické stránce jednoduché.
Člověk přeci jenom má na sobě nějakou
tu výstroj a noční služby jsou taky vyčer
pávající, ale jednání s lidmi je kolikrát
velmi náročné.
V rámci zajišťování veřejného pořádku řešíte nejrůznější způsoby
agrese. Dá se říci, že Vám denně hrozí nebezpečí. Dá se na to zvyknout?
Co Vás motivuje k práci, při níž se
nepotkáváte s pozitivně naladěnými
osobami?

Říká se, že člověk si postupně zvykne
na všechno, ale na něco si člověk nezvyk
ne asi nikdy. Jsou chvíle, kdy si člověk
řekne, jestli to stojí za to, že by s tím pra

ší, musíš toho koně doběhnout!“ Koně
jsme nějak zahnali do Zručského dvora
a pak je dovedli až do Technických slu
žeb, kde máme kotce pro psy.
A co takhle nějaká příhoda s lidmi?
Jednou jsem ještě sloužil s Martinem
Bezděkem, když nám volali z vrátnice
Varielu, že je tam nějaká skupina osmi
až deseti lidí, motají se po parkovišti a že
asi nevědí, kam mají jít, jestli bychom
se na ně nemohli podívat. Tak jsme jeli.
Zeptali jsme se jich, co jsou zač a oni
říkali: „My jsme taková parta, jsme
teda nevidomí, zastavili jsme se ve va
šem městě, jedeme ze Světlý a chceme
pokračovat na Kácov.“ A já na to: „A to
vám nevadí, že už je tma?“ „Ne, nám
je to úplně jedno.“ Nakonec jsme jim
pomohli z města, aby se tu nemotali.
Měli s sebou dva psy se zvonečky a ma
zali dál. Všichni si pořád hlídali svoje
věci, i když jsme se jim představili jako
městská policie.
„Pavle!“, ozve se znovu od vedle Milan
Mudroch. „Co tam máš?“ „Ty koně ohlávku neměli, dali jsme jim na hlavu vodítko
pro psy…“ (Prohlíží si na monitoru dokumentační foto statného bělouše).

chvíli je potřeba zabezpečit, aby se jim
a jejich okolí nic nestalo a pak je pokud
možno někomu předat. Oni reagují
na okolí jinak, jsou tam emoce.
Prošel jste kurzem sebeobrany?
Ano, zpočátku jsme kurz sebeobrany
tady ve Zruči provozovali. Dnes v rámci
počátečního rekvalifikačního kurzu tím
po přijetí prochází každý strážník, pro
jde se vším a dělají se zkoušky, aby mohl
být adept na místo strážníka přijat. Tam
se učí teoretické znalosti, právní normy,
dělá se zbrojní průkaz a fyzická příprava
včetně sebeobrany.
V OSTRÉ AKCI
Šlo vám někdy o život?
Já sám si nevzpomínám, že by to bylo
až takové. Určitě je nebezpečné, když
člověk jede na nějaký objekt, který se
hlídá a může tam být pachatel, a člověk
s ním přichází do styku. On si to člo
věk tak neuvědomuje, ale ta nervozita,
ta obava a strach je tam pořád. Kdysi
jsme s kolegou přijeli na signál k objek
tu a najednou ve dveřích díra, objekt
byl vykradený. Poté jsme se dozvěděli,
že se mělo jednat o velice dobře organi
zovanou a nebezpečnou skupinu. Tam
si člověk musí dát pozor. Na konkrétní
případ si nevzpomínám, nějaké ty útoky
na strážníky jsme už také zažili, člověk
na to musí být připravený.
Míváte strach?
Když se zeptáte třeba záchranářů, tak
oni i když slouží mnoho let a jezdí k ne
hodám, tak vždycky stejně jedou s urči
tou nervozitou, vždycky je to stresová si
tuace. Tak to samé je u nás. Když jdeme
do nějakého ostrého zákroku, určitě tam

Nápad na novou rubriku „Lidé Zruče“ vznikl zcela nezávisle na projektu portálu
iDnes „Lidé Česka“, i když název naší rubriky se tímto projektem inspiroval. Nedílnou
součástí profilů reprezentantů profesí a sociálních skupin tvoří vždy fotogalerie
zachycující vybrané momenty z všedního dne, jehož část autor rubriky a fotograf
s daným člověkem strávili. Tuto fotogalerii si v úplnosti vždy budete moci prohlédnout na Facebooku Zručských novin.

pokutu, i když ta sankce tam může být
daleko vyšší. Když to tak vezmeme, tak
to jsou stále ty samé typy, které se toho
dopouštějí. Často nás občané kontaktu
jí, že mají negativní zážitky s tím, že jez
dili na bruslích nebo na kole na místní
cyklostezce a najednou jim vběhl do ces
ty pes. Lidi se musí podívat na věc i z té
druhé strany. Máte pravdu, je to takový
nekonečný boj. V parku se popíjí, my
tam přijdeme na kontrolu, a oni to mají
hned schované, před námi to nikdo ne
požije. Museli bychom to všechno mo
nitorovat kamerovým systémem a tak to
je i s těmi psy. Když jdeme po městě,
vidíme už z dálky, jak si lidé psy poutají,
jak po psech uklízejí, ale za zády je to
všechno jinak. Záleží na svědomí každé
ho občana, jak k tomu přispěje.
Pojďme více ke konkrétním případům. Uvedete pro odlehčení něco
úsměvného?
Občas zažíváme také humorné přího
dy. Nevím, kdo z nás tehdy sloužil (z vedlejší místnosti se ozve hlas strážníka Milana Mudrocha: „To jsem byl já!“), když
volala nějaká paní ze Zručského dvora,
že tam uvízla kočka. (Milan Mudroch doplňuje: „Tenkrát tam dělali novou bránu
a u země byla železná trubka, do které ta
kočka spadla, a nemohla se dostat ven. Tak
jsem tam šáh…). Já jsem mu doporučil,
aby si vzal rukavici a dal tam vodítko, že
se ho kočka bude chytat a tak ji dostane
ven. On tam ale sáhnul a kočka ho pěk
ně rafla do ruky. Jednou nám taky v noci
oznámili, že Vlašimskou ulicí kráčejí dva
koně. Když jsem to uslyšel, říkám si, že
to není možný, to musí bejt někdo opi
lej… Ale měl pravdu, byl to kůň a po
ník. Řekli jsme si, odchytáváme různá
zvířata, kočky, psy, ale koně jsme tady
ještě neměli. Tak jsme tam na ně vyrazili.
Jak jste je dostali? Chytli jste je
za uzdu?
Ne, myslím, že uzdu neměli. Jak nás
koně uviděli, pomalu před námi prchali,
tak říkám: „Milane, musíš bejt rychlej

Uvedete i nějaký drsnější zážitek
z terénu, který se vám vryl silně do paměti?
Asistovali jsme policii u otevírání bytu
zemřelého. Do bytu bylo potřeba vlézt
oknem a odemknout vchodové dveře.
Uvnitř se naskytl otřesný pohled, v po
steli se nacházelo pouze torzo lidského
těla a hromada červů. Pokud bych ten
krát v bytě zakopl, asi bych tam zůstal
taky. Nebo tady kdysi byl sebevrah. Je
to už hodně dlouho, byl to nějaký Asiat,
on tenkrát asi řešil nějaký špatný vztah.
Bydlel na Pohoří a hlídka policie mi vo
lala, jestli bych tam nejel pomoct, že je
na balkóně, že chce skočit dolů a oni se
ho snaží přemluvit. Policie byla nahoře,
kde s ním komunikovala, a já jsem běžel
dolů hlídat prostranství před domem,
aby tam nikdo nelezl. Děti zrovna cho
dily kolem ze školy, a když jsem ty děti
zahnal, tak skočil dolů a spadl kousek
ode mě. Takže jsem tam u něj chvíli byl
a to se mi strašně vrylo do paměti, když
jsem u něj klečel. Po celou dobu mi
děkoval a omlouval se. Já jsem nemohl
nic dělat, nebylo jak mu pomoci. Tak
to jsou takové chvíle, kdy člověk neví,
co by více udělal. Minuty pak strašně
rychle utíkají. Nakonec tenkrát při
transportu zemřel.
I ZRUČ MÁ SVŮJ SHERWOOD
Zruč je trochu specifická, bylo to
dělnické město, skladba obyvatelstva
se mnoho nezměnila, žijí tu dále lidé
jiných národností. Převažují tu problémy sociální? Řešíte hodně rodinné
nebo partnerské hádky?
Já to asi neposoudím, jak je to jinde, ale
poslední dobou tohle ve Zruči narůstá –
sousedské, mezilidské i partnerské spory,
kdy jeden poukazuje na druhého. Asi je
to dobou, ale nedokážu posoudit, zda
je to ve Zruči jiné, je to spíš celoplošně.
Jaká jsou problematická místa
ve Zruči z hlediska městské policie?
Nejsou tu zvlášť kritická místa, ale je
třeba si dávat pozor na vietnamské pro

dejny potravin, kde se většinou schá
zejí osoby, které mají tendenci popíjet
alkohol na veřejnosti. Pak by to mohl
být parčík v nové Zruči. Někdo říká,
že by tam ani nešel, nebo tak. (Milan
Mudroch: „Sherwood!“). Někdo tomu
říká Sherwood. Svého času to byl park
u zámku, ale ten je teď čistý, chodíme
tam a myslím si, že to tam je docela
v pořádku. Zruč je podle mě v současné
době docela klidné město. Samozřejmě,
že nebude všechno ideální, ale žádný ex
tra velký problém tady není.
Kdysi tu bývaly i problémy s mladistvými narkomany. Trvá to ještě?
Ano, tenkrát to byl s čicháním toluenu
velikánský problém a hodně se to řešilo,
až se zakázal volný prodej. Situace se tu
monitorovala, byli to hodně mladí lidé,
kteří návykové látky požívali a takhle si
ničili zdraví. Ale postupem času se na to
tlačilo, hodně se to kontrolovalo a úplně
to vymizelo. S tím teď problém není.
Máte svůj oblíbený filmový vzor
nějakého policajta, detektiva, kriminalisty?
To by spíš mohl mluvit Milan. Já nej
sem nějaký vyznavač filmů. Podívám se
na ně rád. Mám rád starší detektivky,
které mají nějaký náboj, staré filmy
a kriminálky, ale že bych měl nějaký
vzor, to ne. Já jsem spíš sportovně založe
ný, ve volném čase hraju hokej, v mládí
jsem dělal atletiku, fotbal, florbal, ha
sičský sport. Každý strážník dělá nějaký
ten sport.
Za kolik uběhnete stovku?
Bolta bych už asi nedohnal, ale něja
kého toho pacholka bych určitě ještě
pořádně prohnal.

Pavel Antoš
Narodil se 1. 8. 1967 v Polipsech
u Kácova. V sedmi letech se s rodiči
přestěhoval do Jiřic, kde žil až do dvaceti sedmi let. Školní docházku zahájil
na ZŠ v Kácově, pokračoval v Novém
Samechově a dokončil ji ve Zruči.
V letech 1981 až 1985 absolvoval
SOU ve Vlašimi. Po maturitě pracoval
jako nástrojař v Blanických strojírnách
tamtéž. R. 1987 narukoval na vojnu
do Nitry. Po ukončení tamní poddůstojnické školy byl převelen do Tachova jako
velitel družstva u protivzdušné obrany.
Po vojně ještě rok pracoval v Blanických
strojírnách, r. 1990 nastoupil k ČSD
jako výhybkář a posunovač. Od r. 1992
pracuje u Městské policie ve Zruči nad
Sázavou, kde od r. 2005 vykonává funkci vedoucího strážníka. Je ženatý, má
dvě dcery ve věku 21 a 19 let, se svou
rodinou žije ve Zruči. Mezi jeho záliby
patří sport, který ho provází celým
životem. Od mládí hraje lední hokej,
v dětství se věnoval atletice, fotbalu,
florbalu a hasičskému sportu.
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na návštěvu
Václava Havla
ve Zruči

Události řešené městskou policií
v září 2016
• 1. 9. 2016 – V odpoledních hodinách byla hlídka městské policie
(dále MěP) požádána o výjezd do obchodního domu Penny Market.
Personál obchodu zde přistihl při krádeži zboží jednapadesátiletého muže
slovenské národnosti. Ten se pokusil přes kasy obchodu pronést bez
zaplacení deodorant v hodnotě 100 Kč. Věc s ním byla projednána jako
přestupek a na místě byla mu uložena bloková pokuta.
• 2. 9. 2016 – Výjezd do obchodního domu Penny Market si hlídka
městské policie zopakovala následující den, a to v ranních hodinách.
Tentokrát byl ostrahou obchodu na místě přistižen jednaosmdesátiletý
muž, který se pokusil bez zaplacení pronést přes kasy obchodu zboží
v hodnotě 117 Kč. Věc s ním byla projednána jako přestupek a na místě
mu opět byla uložena pokuta v blokovém řízení.
• 14. 9. 2016 – Se žádostí o pomoc se na hlídku městské policie obrátila
třiačtyřicetiletá místní občanka. Ta strážníky kontaktovala kvůli sršňům,
kteří se usadili v rozvodné skříni na elektřinu. V nočních hodinách hlíd
ka MěP hnízdo zlikvidovala pomocí insekticidních přípravků a sirných
knotů. Hnízdo bylo následně strženo a z místa odstraněno.
• 15. 9. 2016 – V ranních hodinách byla hlídka městské policie
kontaktována pečovatelskou službou města. Pečovatelkám se nepodařilo
dozvonit ani dovolat na třiaosmdesátiletou místní občanku. Vzhledem
k tomu že na místě vznikla důvodná obava z ohrožení zdraví a života,
místní jednotka HZS se postarala o otevření bytu. Bylo zjištěno, že paní
pouze tvrdě usnula a zvonění neslyšela. Při otevírání bytu se vzbudila
a otevřela vchodové dveře. Následně byla předána do péče zdravotníků
RZLS.
• 17. 9. 2016 – V nočních hodinách byla hlídka městské policie požá
dána operátorkou sdružení Život 90 o výjezd k třiaosmdesátileté klientce
ve Zruči nad Sázavou, která signalizovala tíseň, ale operátorce se s ní
nedařilo spojit. Na místě bylo zjištěno, že paní v bytě upadla a nemohla se
sama zvednout. Strážníci paní poskytli pomoc a operátorku vyrozuměli
o zdravotním stavu uvedené, který nevyžadoval přítomnost zdravotníků.
• 20. 9. 2016 – V odpoledních hodinách byla hlídka městské policie upo
zorněna občany na hořící kontejner na odpadky v ulici Na Pohoří. Na místě
bylo zjištěno, že se kouří z jednoho kontejneru na směsný odpad. Kontejner
strážníci zalili vodou, poté bylo ohnisko vyndáno mimo nádobu a dohašeno
vodou. Příčina zahoření nebyla na místě zjištěna.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Vladimír Klatovský

B

yl jsem požádán Redakční radou Zručských novin,
abych v souvislosti s nedávným výročím nedožitých
osmdesátých narozenin Václava Havla krátce zavzpomínal
na návštěvu 1. českého prezidenta v obuvnickém podniku
Sázavan a. s. v roce 1997. Pracoval jsem v té době ve ve
dení a byl jsem jedním z průvodců Václava Havla při jeho
návštěvě podniku. Přiznám se, že jsem musel zapátrat v pa
měti a vzít si na pomoc i uschovaný pracovní diář, abych
si vybavil podrobnosti a časové souvislosti, vždyť je to již
téměř dvacet let.
V listopadu 1996 vedení podniku kontaktovala prezi
dentská kancelář s tím, že v následujícím roce plánuje pra
covní cestu pana prezidenta do regionu Posázaví a že chce
uskutečnit návštěvu tohoto významného výrobce dětské
obuvi. Vedení podniku tuto možnost uvítalo a připravova
nou návštěvu s potěšením potvrdilo. Byla to přece možnost
osobního setkání s nositelem svobody a demokracie v naší
společnosti a navíc s významným dramatikem, uznávaným
v celém světě. Na druhé straně jsme mohli panu preziden
tovi představit, jaké máme šikovné lidi a jaké kvalitní dětské
botičky ve Zruči n. S. navrhujeme a vyrábíme.
Začátkem června 1997 byla návštěva dohodnuta a potvr
zena. Vedení podniku pro toto setkání delegovalo tři ve
doucí pracovníky. Pan prezident se svým doprovodem přijel
25. června 1997 v 10. hodin. Jeho mluvčí nás informoval, že
pan prezident má velice nabitý program a že návštěva pod
niku se uskuteční pouze v rozsahu třiceti minut s ohledem
na další program v regionu. Plánovali jsme původně exkurzi
v jednotlivých obuvnických provozech, aby prezident poznal
celý výrobní proces výroby dětské obuvi, návštěvu vzorkové
síně s představením celé aktuální kolekce obuvi a na závěr
pak krátkou besedu v kanceláři vedení podniku. S ohledem
na časové omezení jsme museli improvizovat. Uskutečnili

jsme prohlídku pouze vybraných provozů, a to šicí dílny
a vrchové manipulace a připravili ukázku části kolekce no
vých modelů obuvi přímo na provoze. Závěrečná krátká be
seda při minerálce se uskutečnila přímo v provozní kanceláři.
Za vedení podniku se jí zúčastnili: Ing. Zdena Savčenková,
ředitelka podniku, Ing. Vladimír Mavrodiev, ředitel závodu,
Ing. Vladimír Klatovský, člen představenstva, a za vedení od
borů pan Stanislav Filip. Byla to pro nás všechny velká čest,
podat si s Václavem Havlem ruku a osobně s ním hovořit.
Jaký dojem na mě Václav Havel udělal? Budil dojem
skromného a moudrého člověka s lidským cítěním, který
toho hodně prožil a vykonal, ale nedává to na odiv. I z tak
krátkého setkání bylo zřejmé, jakou je Václav Havel osob
ností a jaké má nadčasové myšlení. Zajímal se živě o dění
ve firmě, o jeho zaměstnance, výrobky a odbytové možnosti.
Vysvětlili jsme mu, jak je naše obuv modelována, aby vy
hovovala svými parametry zdravému vývoji dětské nožky
a postěžovali si na nekvalitní obuv z dovozu (Asie), která je
z hlediska zdravotních požadavků ve většině případů nevy
hovující. Dovedl pozorně naslouchat a měl smysl pro detail,
nezapřel osobu dramatika.
A na závěr perličku. Dotazoval jsem se Václava Havla, proč
si vymezil pro náš podnik tak krátkou dobu. Odpověděl, že
program mu stanovují pracovníci kanceláře a že i on musí
poslouchat a plán dodržovat. Na druhé straně to bylo pocho
pitelné, když nám sdělil, že běžně pracuje od 9.00 do 22.00
hodin. Připomněl jsem mu fakt, že ve Zruči vyrůstal v rodi
ně evangelického faráře jeho spolupracovník Michael Kocáb.
Na závěr návštěvy se spontánně seběhli zaměstnanci provozů
na nádvoří, aby se s panem prezidentem rovněž rozloučili.
Rád jsem po letech na toto setkání zavzpomínal, i když bylo
pouze krátké, ale ta vzpomínka je zapsána trvale.

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v září a říjnu 2016
• 23. 9. 2016 – Zdravotnická záchranná služba (ZZS) požádala o po
moc s transportem pacienta ve Zruči nad Sázavou. Zraněná osoba ležící
na podlaze byla stabilizována lékařem. Zraněnou osobu jsme pomohli
snést do sanitního vozu.
• 24. 9. 2016 – Krajské operační a informační středisko (KOPIS) vy
slalo jednotku k dopravní nehodě u obce Slavošov. Došlo tam k čelní
mu nárazu osobního vozidla do stromu. Vozidlo stálo v příkopu mimo
vozovku, řidič seděl vedle vozidla a stěžoval si na bolest dolní končetiny.
Zraněné osobě jsme poskytli předlékařskou pomoc. Poté jsme provedli
protipožární opatření. Jednotka řídila provoz na komunikaci do příjezdu
Policie ČR a místo nehody uklidila.
• 4. 10. 2016 – Jednotka byla vyslána k odstranění stromu, který spadl
na vozovku mezi Zručí nad Sázavou a Chabeřicemi. Strom, který se při
pádu zachytil na telefonním vedení, byl zlikvidován pomocí motorové
řetězové pily a z vozovky odklizen. Telefonní kabel přetržen nebyl, ale do
šlo k nalomení telefonního sloupu a hrozil jeho pád na vozovku. Provoz
na komunikaci musel být řízen a místo zásahu bylo poté předáno PČR.
• 9. 10. 2016 – KOPIS vyslalo jednotku k odstranění následků doprav
ní nehody ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že
osobní vozidlo narazilo do betonového plotu. Bylo provedeno protipo
žární opatření spočívající v odpojení akumulátoru, odklizení betonových
bloků z vozovky a její úklid. Místo bylo předáno PČR.
• 11. 10. 2016 – KOPIS jednotku vyslalo k požáru truhlárny u restau
race Na Ostrově. Bylo zjištěno, že hořel kontejner na odpad u truhlárny.
Hasiči vytvořili jeden útočný proud, kterým byl požár nejdříve lokalizo
ván a poté uhašen. K požáru společně s námi přijela městská policie a Po
licie ČR. Na místo přijela i jednotka Sboru dobrovolných hasičů Zruč
nad Sázavou, s níž jsme společně požár uhasili. Požár se obešel beze škod.
Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Pohádkový ples na zručském zámku
Stanislav Kužel

V

sobotu 17. září se konal na nádvoří zámku ve Zruči
nad Sázavou pohádkový ples, který byl zakončením
prázdninové výstavy „Pohádkové putování s panenkou
hraběnky Emy“. Tu připravil Klub panenek ČR se síd
lem ve Zruči nad Sázavou ve spolupráci s galerií Záložna
ve Vlašimi a s Muzeem Štěpánovska v Trhovém Štěpáno
vě. Další část výstavy byla na hradě v Ledči nad Sázavou
a na zámku ve Světlé nad Sázavou. Celé toto prázdninové
putování bylo vymyšleno jako hra, při které návštěvníci
jednotlivých míst sbírali razítka do cestovních karet. Po je
jich naplnění odevzdali kartu do osudí, kde byla připravena
na losování o pohádkové ceny.
Začátek pohádkového plesu byl již v deset hodin dopole
dne. Nejdříve si děti prohlédly muzeum panenek a prošly
si interiér zámku. Na nádvoří bylo připraveno malé ob
čerstvení a také několik stánků, ve kterých si návštěvníci

mohli zakoupit různé drobnosti a suvenýry. V průběhu
dopoledne Bára Štěpánová, patronka celé akce, rozdávala
podpisy na fotografie s logem výstavy a na své vlastní.
Vše vyvrcholilo v jednu hodinu odpoledne, kdy paní
Štěpánová zahájila losování. Všechny vylosované děti do
staly krásné dárky. Pro ty, na které se štěstí neusmálo, byly
připraveny také malé dárečky.
Celé losování bylo prostoupeno písničkami Báry Ště
pánové a vystoupením skupiny Covertina ze Světlé nad
Sázavou.
Myslím si, že pohádkový ples byl důstojným zakonče
ním této prázdninové hry, která přivedla do světa panenek
mnoho malých návštěvníků. Závěrem bych chtěl poděko
vat Aleně Zemanové a Jiřině Janatové, které byly moto
rem celé této prázdninové hry a věnovaly jí mnoho desítek
hodin ze svého volného času. Bez nich by se tato krásná
a velice vydařená akce neuskutečnila.
Pan Stanislav Kužel je vedoucím Muzea Štěpánovska.

aktuality kultura školství město sport
Zručský betlém
Marcela Černá

K

dyž se řekne betlém, všichni si
bez mrknutí oka vybavíme scénu
s ústředním motivem narození Ježíška.
Autorem myšlenky a tvůrcem první
ho betlému byl dle dostupné literatury
svatý František z Assissi na začátku tři
náctého století. Pro vzdělané a zručné
umělce i pro prostý lid bylo téma osla
vení a uctění narození Ježíše tak silné,
že své city tvořivě vkládali do svých děl.
Pod jejich rukama vznikala ojedinělá,
méně i více rozsáhlá umělecká díla. Po
stavy a kulisy v betlémech vycházely
a nadále vycházejí z prostředí a místa,
kde jsou vytvářeny. Každý betlém je
unikátní dílo a na světě nejsou dva
stejné betlémy. Všechny betlémy však
spojují určité prvky.

Symbolem ce
lého betléma je
zrození, naděje
a láska, proží
vané v širokém
společenství lidí.
Ústředními po
stavami jsou sva
tá rodina – Panna
Marie, svatý Jo
sef, Ježíšek, dále
anděl, tři králové
– Baltazar, Me
lichar a Kašpar
a pak lidé nesou
cí své dary. Nedílnou součástí betléma
jsou i zvířata. Většinou betlém vytváří
jeden umělec, a to třeba i několik let.
Letošní Vánoce jsou už téměř
za dveřmi, tak pojďme tvořit společ
ně – postavíme si pro
tento rok ve spolko
vém domě Zručský
betlém. Tvořit může
každý! Základem bude
svatá rodina, která se
nám pro betlém zrodí
v ručkách žáků ZUŠ
Zruč nad Sázavou.
Ostatní postavy lidí
zvířat už jsou na nás
ostatních. Půjdete
do toho s námi? A co je
pro to potřeba udělat?
Základním mate
riálem pro postavy
budou plastové lahve
od nápojů Activia.
Od 1. listopadu budou
ve Spolkovém domě
v kanceláři manažerky
k vyzvednutí nápo
je Activia – prázdné
lahve pak použijete
na tvoření. Dostanete
od nás i látky na ob

Marcela Černá
Matyáš Kozma
Matyáš Kozma pracoval mnoho let
jako osobní trenér s vrcholovými spor
tovci, umělci, lidmi po úrazech a ope
racích anebo s těmi, co chtěli tvarovat
svou postavu, porozumět svému tělu,
a to jak s dospělými, tak i s dětmi. Kvů
li jeho unikátnímu vnímání lidského
těla jej často vyhledávali i ti, jimž nedo
kázali pomoci lékaři ani trenéři.
V létě 2014 odletěl do Londýna,
kde absolvoval kurz MovNat (moving
naturally, natural movement fitness),
složil zkoušky a stal se MovNat cer
tifikovaným trenérem. Roku 2015 si
své znalosti ještě rozšířil ve švédském
Stockholmu.
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lečení postav, abychom celek sladili
nejen velikostí figurek (lahvička),
ale i barevností a materiálem (látky
v přírodních barvách i materiálech,
bílá, světlá a tmavá nebeská modř).
Samozřejmě můžete použít i mate
riál vlastní podle „zadání“. Kromě
odhodlání a trochy šikovnosti budete
potřebovat také písek na zátěž dovnitř
lahvičky, lepicí pásku na zaslepení hr
dla lahvičky, drát na vytvarování po
hybu rukou, plátýnko pleťové barvy
(nemáte-li, dostanete je ve spolkovém
domě), vatu a šicí potřeby na hlavič
ku a ručky, zbytky vlny nebo koudel
na vlásky, trochu návrhářské invence
a krejčovské zdatnosti na vytvoření ob
lečku a také fantazii nebo obrázkové
knihy o starých betlémech, které vám
pomohou vymyslet další rekvizity pro
vaše figurky. Dílka mohou být kolek
tivní – tvoří celá rodina anebo sku
pinka kamarádů. A pokud si nevěříte,
co se šití týká, můžete zkusit nahradit
některé úkony lepením tavnou pisto
lí. Podrobný obrazový návod najdete
na stránkách spolkového domu.
Takže už brzy: Půjdem spolu do Bet
léma – do spolkového domu – a figur
ku s sebou!

Jak dosáhnout přirozeného pohybu
a proč je důležitý
Podle něj si lidé donedávna my
sleli, že problémy s tělem pramení
jen z toho, že stárneme, že si své tělo
„opoužíváme“. Někteří si to dokonce
myslí až dodnes. Už se však ví, že opak
je pravdou. Problémy pramení zejmé
na z toho, že své tělo v průběhu života
používáme méně a méně. To potom
chřadne, stává se křehčím, slabším,
staženějším, a když jej náhle potřebu
jeme, nastává problém.
Klouby potřebují zátěž, a to v celém
přirozeném rozsahu jejich pohybu.
Používání je pro ně totiž stimul. Pro
krvují se, vyživují, rozmazává se v nich
kloubní maz, sílí a stávají se pevnými
a stabilními ve všech možných polo
hách. My je však dnes příliš nepou
žíváme. Úrazy ramen, kolen, zápěstí,
kotníků, páteře (výhřezy plotének) - to
vše většinou pramení z této příčiny.

ŘÍjen
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Jak tedy na to?
Je třeba začít svoje tělo používat v ce
lém rozsahu, pro který bylo stvořeno.
Začít znovu viset a vzhlížet vzhůru,
znovu se opírat o svoje ruce, začít zno
vu trávit (alespoň trochu) čas na zemi.
Zkrátka hýbat se přirozeně, hýbat se
jako člověk! Pravděpodobně zjistíte,
že je to větší cvičení než cvičení, větší
posilování než posilování a větší léčení
než kdejaké léčení. Však uvidíte. Přijď
te na interaktivní přednášku do Spol
kového domu ve Zruči nad Sázavou
ve středu 23. listopadu 2016 v 18.00
hodin!
Více o Matyášovi a přirozeném po
hybu:
www.prirozenypohyb.cz, facebook.
com/prirozenypohyb.

Od 1. 11. 2016
do 31. 1. 2017

Kožené svítání, prodejní výstava kožené galanterie
a obrazů Blanky Mudrové. Výstava bude přístupná dle otevírací doby infocentra. Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč,
zámecká galerie.

5. 11. 2016

Městská knihovna otevřena od 9.00 do 11.30 hod.

5. 11. 2016

Maturitní záchranné lano, přípravný kurz z literatury
pro maturanty, pořádá OKŠS – Městská knihovna,
od 10.00 hod, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost,
kurz je zdarma.

7. 11. 2016

VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE?, divadení představení, v hlavní roli Ondřej Vetchý a Kateřina Hrachovcová, zájezd pořádá OKŠS – od 19.00 hod., Tylovo divadlo,
Kutná Hora, více informací na tel.: 327 531 194.

8. 11. 2016

VANDR DIVOKÝM KYRGYZSTÁNEM, cestopisná beseda, pořádá
OKŠS – spolkový dům od 18.00 hod., vstupné: 50 Kč, spolkový
dům, II. patro, zasedací místnost.

8. 11. 2016

Tvoření pro radost: vánoční ozdoby, pořádá Český svaz
žen, od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu.

od 15. 11. 2016 Výstava kreslených mandal, podzimní výtvarný projekt,
více informací naleznete na: http://www.mesto-zruc.cz/
mesto/spolkovy-dum.
15. 11. 2016

MANDALY, vernisáž výstavy a koncert Kateřiny Kosové,
pořádá OKŠS – spolkový dům, vernisáž od 17.00 hod. Vstup
zdarma, koncert od 17.30 hod., vstupné: 50 Kč, spolkový
dům, II. patro, zasedací místnost.

14. a 21. 11.
2016

Akademie třetího věku: Světová náboženství, spolkový
dům, II. patro, zasedací místnost.

16. 11. 2016

Kino – film AMY, pořádá OKŠS – spolkový dům. Filmová
kavárna od 17.30 hod. před promítáním filmu. Kino od 18.30
hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost. Vstupné:
50 Kč, člen filmového klubu 30 Kč.

19. 11. 2016

Čarovné skleněné Vánoce, pořádá Klub panenek ČR,
od 10.00 hod. skleněná dílna – zdobení vánočních ozdob
pod vedením výtvarnic z Jablonce nad Nisou, drobné dárky,
adventní zdobení. Od 15.00 hod. koncerty, křest CD, hosté,
překvapení. Informace u Aleny Zemanové, tel.: 603 810 899.

22. 11. 2016

Zručské trhy, všeobecné prodejní trhy,
od 9.00 do 15.00 hod., Zručský dvůr.

23. 11. 2016

Přirozený pohyb, pořádá OKŠS – spolkový dům ve Zruči
nad Sázavou, přednáška Matyáše Kozmy, trenéra a lektora
přirozeného pohybu, od 18.00 hod., vstupné 50 Kč,
spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

24. 11. 2016

Základy křesťanství, pořádá ČCE Zruč nad Sázavou,
od 17.00 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

26. 11. 2016

Kateřinská zábava, pořádá SRPŠ při ZŠ Na Pohoří,
od 20.00 hod., hotel Baťov, prodej a rezervace vstupenek
na tel.: 739 389 602.

27. 11. 2016

Předvánoční jarmark, otevření jarmarku a zahájení prodeje od 14.00 hod. na nádvoří zámku, vystoupení tanečního
kroužku Aleny Heroutové, vystoupení žáků a učitelů ZUŠ,
rozsvícení vánočního stromu, zpívání koled a ohňostroj.

i

Infocentrum
Zámek 1, Zruč nad Sázavou, 285 22, Tel.: 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz, www.mesto-zruc.cz
změna programu vyhrazena
aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto-zruc.cz

interaktivní
přednáška

eciální podmínky, plány…
sp
é
dn
žá
e
jet
bu
tře
po
ne
u
tom
hrou a zábavou. A vůbec k
ut a podívat se, jak na to!
Pohyb může být pro vás radostí,
a ani drinky! Přijďte si poslechno

spolkový dům,
zasedací místnost
vstup: 50,- Kč
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Když se pekařův císař rozzlobí
Vladimír Radil

U

ž nějakých osm set let mají
v Ledči kamenný hrad (dříve
lesní závod). Můžeme jim ho jen zá
vidět, i když to není zrovna sympatic
ké. Naši předkové nám tady totiž nic
takového nenechali. Malou zručskou
závist navíc stimuluje to, že o kočičí
hlavy ledečských hradních nádvoří
zakopávala historie. Nedávno na
třené žluté zdi by mohly vzpomínat
třeba na to, že císař Rudolf II. nekří
sil jen Golema a nejezdil po aplikaci
elixíru mládí zvesela do Brandejsa,
ale dokázal docela zlomyslně za
kvedlat s lidskými životy. Ostatně to
ukazují i archivní dokumenty.
Začneme však od toho hradu. Ne
můžeš ho nevidět. Ať jedeš, po které
chceš silnici, pokaždé tě trkne do očí
kulatá věž s připláclou kuželovitou
střechou – donjon. Stojí jak svíčka
na dortovém korpusu, do dálky sví
tí jasnou červení a hlídá pivovarské
údolí. Během staletí byl hrad všeli
jak přestavován a asi ne vždy to úplně
posloužilo jeho vzhledu. Dá se říci, že
tak nějak trochu ztratil na hradovos
ti. Není to zkrátka taková romantická
hromada gotického kamení jako Lip
nice pánů z Vartemberka.
Ve středověku a v raném novověku
bylo ledečské dominium zemědělsky
výrazně produktivní oblastí. Na hra
dě byly sýpky, stáje a fungovala zde
i vrchnostenská kancelář. Majitelé
panství se často střídali. Pro českou
šlechtu, panstvo i rytíře to bylo typic
ké. Půda a poddaní byli předmětem
rozmanitých obchodních transakcí,
nejčastěji sloužili jako zástava při feu
dálním úvěrování, jednalo se o půjčo
vání peněz, často se nikterak nelišilo
od obyčejné lichvy.
16. století je navíc dobou, kdy se
svět české šlechty velmi proměňuje.
Slavné rody mizí ze scény, na jejich
místa přicházejí buď cizinci, nebo
lidé do té doby takřka bezvýznam
ní, kteří – vybaveni ostrými lokty
a u šlechty nevídanou podnikavostí
– si pomáhají k velikému bohatství.
Nemusíme chodit daleko. Tehdy se
mezi urozenými zbohatlíky z ničeho
nic objevují i Trčkové z Lípy, pan
stvo ze zámku ve Světlé nad Sázavou
(dříve zemědělské učiliště). Do je
jich majetku časem spadla i Ledeč.
Ve městečku zanechali po sobě ně
které stavební počiny, které dodnes
vzbuzují otázky. Kostel svaté Trojice
stojí na starém hřbitově. Působil ana
chronicky už v době, kdy se Trčkové
pustili jeho budování (1585). Proč?
Je totiž postavený tehdy už v napros
to nemožném, stylu nejčistší gotiky.
Pro toto naše psaní je však důle
žité panstvo, které se v Ledči ocitlo
souhrou několika ne vždy šťastných
náhod, moc se zde navíc neohřálo,
ale přesto stačilo výrazně zasáhnout
do dějin nejen městečka, ale celého

Šárka Kohoutová

P

českomoravského prostoru. Máme
na mysli pány z Lobkovic. Tento
panský rod by nás asi nenapadlo hle
dat v Posázaví, protože je to šlechta
severočeská. Metropolí jejich držav
byla Roudnice nad Labem. Koncem
16. století se severočeský panský rod
zapisuje do seznamu majitelů ledeč
ského panství, aby zde zůstal zapsán
na tři desítky let. Osudy Lobkovi
ců se začaly protínat s osudy Trčků
z Lípy. Poprvé se tak stalo, když oba
rody takřka zničila „Lobkovická afé
ra“.
Co se vlastně stalo?
Hodně věcí, letopočty, události a je
jich protagonisté do sebe zapadají jak
kostičky puzzle, aby nakonec utvoři
ly obraz doby v nekonečně širokém
rámci. Koncem 16. století si v Če
chách nikdo nemohl stěžovat, že se
nic neděje. Země byla od husitských
válek královstvím dvojího lidu. Žili
zde katolíci a luteráni. Vztahy mezi
oběma konfesemi se zhoršovaly. Ni
kdo sice nemohl tušit, že katolíci,
velmi vytrvale ponoukaní otci je
zuity, a jejich luteránští protivníci se
do sebe za pár let pustí jako pitbulové
na psích zápasech, ale krev třicetileté
války už byla cítit ve vzduchu. U cí
saře Rudolfa vytrvale postupovala
duševní choroba. Ztratil schopnost
se ovládat a izoloval se od vnějšího
světa. Nikoho nepřijímal, cizí diplo
maté se převlékali za pacholky, aby se
dostali ve stájích do blízkosti císaře
a dosáhli alespoň takto smradlavého
slyšení.
Do společenského a politického ži
vota tehdy vstupuje generace, která
už zcela vyrostla na ideálech renesan
ce. Moderní a pohodlná sídla s fontá
nami a arkádami všude v zemi vytěs
ňují neútulné hrady. Nová šlechta už
žije jinak než staré panstvo. Do celo
ročních programů se jim dostaly hos
tiny o padesáti chodech, alchymistic
ké pokusy i studijní cesty do sluncem
vyhřívané Itálie. Je to také doba upev
ňování absolutismu. Císař se neustále
přetahuje se stavy o to, kdo bude mít
v zemi navrch. Zápasy jsou to tvrdé
a přinášejí oběti. Své by o tom mohli
říci právě Lobkovicové.
Co se jim přihodilo?
Ladislav z Lobkovic a jeho bratr Jiří
sepsali stížnost proti vládní politice.
Dneska už těžko někdo dokáže vy
světlit, proč je napadlo zrovna toto.
Každopádně se jednalo o odvážný
čin, ale to, že svoje stanovisko prezen
tovali jako stanovisko celé stavovské
obce a ta o ničem nevěděla, bylo ne
bezpečným hazardem. Z lobkovic
kého sepsání se rázem stala „zrádná
cedule“, hrdelní zločin. Císař prskal
vzteky. Trest pro oba provinilce při
šel záhy. Soud renesanční kavalíry
odsoudil k smrti a rozsudek prová
zela i ztráta majetku. Ladislav na nic

nečekal, utekl ze země. Patnáct let
se pak skrýval v cizině a nikdy ani
po návratu domů neprozradil kde.
Trest Jiřího byl změněn na doživotní
vyhnanství v Kladsku. Nutno říci, že
se ostatní Lobkovicové hned od bra
trů distancovali. Do vyhnanství Ji
řího doprovázela pouze dcera Eva
Eusebie. Císařskou nemilost nejvíce
pocítila rodina Ladislava z Lobkovic.
Manželka Marie Magdaléna, rozená
ze Salmu, se snažila zachránit alespoň
část rodinného jmění. Moc se jí to
nepovedlo. Obrovský lobkovický
majetek byl zkonfiskován a rodině
hrozila chudoba. Pomoc přišla v ho
dině dvanácté, a to od dcery Marie
Magdalény, provdané Trčkové z Lípy.
Mírný a neprůbojný Jan Rudolf Trčka
asi i pod tlakem energické, bezohled
né „Paní Mandy“, jak si za třicetileté
války Marii Magdalénu přejmeno
vali sedláci v okolí Opočna, prodal
ledečské panství své tchyni. Mohl asi
požadovat více, ale cena pro rodinu
s ohledem na nemilost císaře byla asi
nižší. Lobkovicové se objevují v Led

či a jejich přítomnost byla hned znát.
Do klidného Posázaví s nimi přichází
náboženský fanatismus. Ledeč byla
luteránské hnízdo, katolíků zde bylo
ještě méně než členů židovské obce.
Magdaléna Lobkovicová ze Salmu
měla modlitební knížky, stejně jako
většina ledečských poddaných i ona
se hlásila k Lutherovu učení. Odhod
lala se, asi nepoučena Lobkovickou
aférou, k protikatolické provokaci
par excelence. Vyhnala katolické
kněze ze severočeských Charvátců,
zlaté mešní předměty zabavila a dala
převést do Ledče. Dlouhou doby pak
byly vystaveny v oknech ledečského
hradu. Pravděpodobně k velké ra
dosti místních. Ledečská událost
ukazuje, jak v zemi rostlo náboženské
napětí. Druhou pražskou defenestra
ci (1618) pak možná můžeme vidět
z trochu jiného úhlu. Vypadá to, jako
by se v Čechách symbolicky defene
strovalo už desítky let před ní.
Marie Magdaléna Lobkovicová ni
kdy nepřestala bojovat za rehabilita
ci manžela i švagra. Neměla bohužel
štěstí, očisty a návratu manžela se ne
dožila. Zemřela v Ledči v roce 1608.

Loučení s létem
na seniorském hřišti

rotože léto nám pomalu ale jistě zamá
valo posledními slunečními paprsky,
rozhodli jsme se s ním rozloučit po svém
a přijali jsme pozvání na akci „Loučení
s létem“, kterou pořádalo město Zruč nad
Sázavou – Spolkový dům a organizace Ži
vot 90.
Milé posezení s občerstvením a opékání

vuřtů provázely tóny harmoniky a zpěv
krásných lidových písní. O tuto kulturní
vložku se postarala známá dvojice: Franti
šek Hromadník a Šárka Kohoutová. Není
třeba pochybovat o tom, že se všichni pří
tomní s radostí ke zpěvu přidali.
Všichni jsme si přátelskou atmosféru
na seniorském hřišti užili a opět máme
na co vzpomínat. Už teď se těšíme na další
setkání.

Jen pár měsíců po této smutné udá
losti byl Ladislavovi umožněn návrat
do vlasti. Dlouhé roky skrývání před
císařskými agenty si vyžádalo daň.
Před patnácti léty odcházel do emi
grace renesanční kavalír v plné síle.
Nyní se vrátila lidská troska. Ladislav
Marii Magdalénu dlouho nepřežil.
Zemřel na ledečském hradě o rok
později.
V kulisách Ledče se odehrál ještě
jeden lobkovický příběh. Do hlavní
role se obsadila Eva Eusebie, dcera
Jiřího z Lobkovic. O údělu statečné
dívky dnes nikdo nic neví. Ve své
době však byla mnohým současni
cím tajně dávána za příklad chování
opravdové šlechtičny. Vzor neuvě
řitelné obětavosti a statečnosti v ní
vidíme i my tady a teď.
Proč?
Málokterá mladá dívka si do
brovolně vybere hlad, bídu a život
v izolaci. Eva Eusebie tak učinila,
když se rozhodla doprovázet svého
otce do kladského vyhnanství. Bylo
to ještě mnohem horší, než čekala.
Věznění zavinilo zhoršení duševního
stavu Jiřího z Lobkovic. Stal se z něj
pomatený stařec. Ze své kladské
internace inicioval akci, která měla
katastrofální následky pro něj, ale
i pro dceru Evu Eusebii. Dal na rady
kladských jezuitů, mistrů politické
intriky. Sepsal apologii - obranný
spis, kde velice ostře napadá císaře
Rudolfa. Ještě než text vyšel, poslal
Jiří z Lobkovic svoji dceru do Prahy,
aby se pokusila dosáhnou audience
u císaře a přesvědčila ho , že je vůči
Lobkovicům přinejmenším zaujatý.
Mezitím vyšla apologie v Německu
a vzbudila dokonalý poprask. Císař
neměl žádný důvod měnit svůj ná
zor na Lobkovice. Naopak rozhodl
se přikročit k tvrdším trestům. Nad
Evou Eusebií visel ortel popravy, na
víc ona sama zcela odmítala poleh
čující okolnosti. Vyšetřovatelům stále
odpovídala, že autorkou apologie je
ona sama. Ve skutečnosti toho neby
la schopna, celoživotní vzdělávání
šlechtických dívek bylo na úrovni
dnešní druhé třídy ZŠ. Soud ji nako
nec odsoudil k doživotnímu pobytu
v klášteře.

Mezi vězením a klášterem nebylo
rozdílu, alespoň pro šlechtičnu té
doby. Čekala tam pouze hrubá kut
na, velmi skromná strava, absolutní
izolace od okolního světa. Jeptišky
s ní vůbec nekomunikovaly, braly
ji jako zločince, co se provinil proti
bohu a císaři. Jediná zpráva, která
k ní pronikla, byla, že její otec zemřel
po převozu do jiného vězení. Veřej
ností se šířily zvěsti, že byl umučen
na hradě Lokti, ale on ve skutečnosti
podlehl mozkové mrtvici.
V té době už začala probíhat jed
nání o náboženské reformě, kterou
představoval tzv. „Rudolfův maje
stát“. Císař ustoupil českým stavům
a umožnil návrat Ladislava Lobkovi
ce z exilu. Před Evou Eusebií se ko
nečně otevřela klášterní fortna a byla
svobodná. Chvíli pobývala v jakémsi
domácím vězení na tvrzi Sloupnice
u Litomyšle, kde ji měla hlídat Po
lyxena z Lobkovic, velmi významná
osoba české stavovské společnosti,
která se později proslavila záchranou
života vyhozených místodržících při
druhé pražské defenestraci. Pozdě
ji, tedy už na svou dobu jako velmi
přezrálá nevěsta, se Eva Eusebie pro
vdala za svého bratrance Jana Miku
láše z Lobkovic a žila s ním stranou
všeho společenského dění na hradě
v Ledči.
Asi si sama myslela, že ji život ko
nečně nakopl do těch správných
dveří. Duševní obzory statečné Evy
Eusebie byly od té doby až do smrti
ohraničeny starostmi o to, zda se pro
dá žito, zlobila se s pracovní morál
kou a alkoholismem čeledi a mnohé
vrásky jí přinesla i péče o ekonomic
ky závislé příbuzné. Řízení panství se
nikterak nelišilo od vedení dnešního
podniku a žádná renesanční šlech
tična si tudíž v ničem nezadala s no
vodobými manažery. Eva Eusebie si
určitě nestěžovala, neboť ji potkalo
jenom to, k čemu směřovala výchova
ve všech šlechtických fraucimorech
(úzký okruh dívek po boku šlech
tičen). Vzpomínky na hladové dny
v kladském vyhnanství a nekonečné
roky v ponurém pražském klášteře
zůstaly jen tím, čím měly být, a to
jen vzpomínkami. Možná, že stále
méně a méně bolestnými.
Asi cítila zadostiučinění, když se
do Ledče dostaly opožděné zprávy
o tom, jak hlavní viník jejího zkažené
ho života, bezohledný Habsburk Ru
dolf, nakonec přichází o vládu skoro
ve všech zemí monarchie a jak se z něj
stává šílenec, co pobíhá v županu svý
mi rozsáhlými sbírkami. To nám ale
už nikdo nepoví. Eva Eusebie přežila
manžela a všechny své čtyři děti. Ze
mřela v roce 1624. Její smrtí se za lob
kovickým účinkováním v historickém
příběhu Ledče navždy zatahuje opo
na. Starý rod českého panstva mizí
navždy z Posázaví.

aktuality kultura školství město sport
Zkouška nervů v Malostranské

MŠ Na Pohoří

Zdeňka Kuželková

O

d poloviny května letošního
roku se na školce Malostran
ské buduje. Termín dokončení –
30. 9. 2016 je už dávno pryč a ko
nec je v nedohlednu. Když jsme
opouštěli školku, věřili jsme, že nás
čeká budova v novém kabátě a těšili
jsme se na nové pracoviště. Našli
jsme staveniště, poničené věci,
zmatek a nepořádek. Řeknete si,
to už tak na stavbě bývá… Jak kde
a ne vždy stejný. Přepadl nás smu
tek a hlava začala pracovat na plné
obrátky jak situaci vyřešit.
Během měsíce září jsem si vyzkou
šela několik profesí najednou. Být
učitelkou, ředitelkou, uklízečkou
a hlavně stavebním dozorem. Pro
tože jsme sobě a rodičům slíbili, že
zahájíme provoz alespoň pro jedno
oddělení, začali jsme s přípravami
třídy. Úklid neměl konce a nikdo
nás nešetřil. Průmyslový vysavač
zpíval svoji žalostnou píseň a hrozi
lo, že zkolabuje. Trpělivé maminky
přispěchaly na pomoc a pomohly
s úklidem. Byla to sisyfovská práce.
Provoz třídy v přízemí jsme zahá
jili 4. 9. 2016, chodilo necelých
dvacet dětí. Na tomto místě bych
chtěla poděkovat všem, kteří chá
pali situaci a počkali se zahájením
školního roku na říjen.
Po celé září probíhala výuka
za podivných stavebních zvuků.
Nebylo možné zprovoznit topení,
protože sklepní prostory byly v ta
kovém stavu, že by kotel dosloužil.

ŘÍjen
2016

7

Milá návštěva
v naší školce

Jolana Keharová

D

foto: ARCHIV MŠ

Budova disponovala a stále dispo
nuje jedním vchodem – ředitelnou
a řemeslníci se dostávají tam, kam
potřebují, různě. Kotelnou, třídou,
kde probíhá vzdělávání, korzují
kuchyní a samozřejmě ředitelnou.
Veškerému personálu chci po
děkovat, že jejich nervy vydržely
a všichni statečně zvládali nevalné
pracovní podmínky. Byla a je to sil
ná zkouška nervů!
Ještě zdaleka nemáme vyhráno,
i když už se topí a provoz začal pro
obě oddělení. Snažíme se zajistit
vzdělávání na úrovni a děkujeme
rodičům, že respektují situaci
a svěřují nám s důvěrou své děti.
Na dětech je vidět, že jsme situaci
zvládli a jsou ve školce spokojené.
Budova si na nový kabát ještě chví
li počká. Chová se jako nafrněná

Seznamte se:
Daniela a Jan Kroftovi
Lenka Říhová

N

ový školní rok už se pěkně rozběhl. A protože
po prázdninách přišly sympatické posily do peda
gogického sboru základní umělecké školy, je nejvyšší čas
zajímavé osobnosti učitelů-hudebníků trochu představit.
Podělíme se s vámi v následujícívh řádcích o to, jak si man
želé Daniela a Jan Kroftovi poradili s několika zvědavými
otázkami...

žena, která neví, co na sebe, anebo
se s tím kabátem někdo pěkně lou
dá. Posouzení nechám na Vás, co
chodíte okolo. Začátek školního
roku nebyl zkouškou nervů jenom
mých, ale všech zaměstnanců a ro
dičů. Potěšující zjištění je, že jsme
to zvládli a nepatříme do starého
železa.
Závěrem chci poděkovat zřizova
teli za uvolněné prostředky na ob
novu budovy sloužící mateřské
škole. A prostředky to byly nemalé.
Zastávám názor, že když už něco
dělám, tak pořádně, jinak je škoda
jakýchkoli prostředků a vynalože
ného lidského úsilí. Věřím, že brzy
najdeme školičku takovou, jak jsme
si přáli a bude se nám tam všem
líbit, s chutí pracovat a řekneme si:
„Stálo to za to!“

ZUŠ

že si můžeme od sebe na chvíli odpočinout.
Ve Zruči v tomto školním roce učíte jen jeden den
v týdnu. Co naplňuje zbytek vašeho pracovního týdne
v Praze?
Jan pracuje na plný úvazek jako turistický průvodce se
španělsky, portugalsky a anglicky mluvícími klienty a Da
niela učí doma zpěv, zpívá v Hudebním divadle Karlín
(HDK) a provozuje kineziologickou praxi.

ne 23. září naše děti příjemně
překvapila milá návštěva. Ro
diče Jaromírka a Kubíka Zemano
vých přinesli dětem ukázat několik
opravdických raků pruhovaných.
Společně jsme se dozvěděli, odkud
pocházejí, čím se živí a jak se o ně
správně starat. Děti se také pou
čily, co dělat pokud raka najdou
ve volné přírodě. Pro všechny bylo
překvapení, že není dobré pouštět
ho rovnou do vody, ale raději zavo
lat ochránce přírody.
Pro nás všechny byla návště
va milým zpestřením a zároveň
novým zážitkem. Mnoho dětí si
mohlo prohlédnout raka zblízka
poprvé. Moc děkujeme paní Ka
teřině Zemanové, lektorce výuko
vých programů ve Vodním domě,
a těšíme se na další případnou
spolupráci.
foto: ARCHIV MŠ

A znovu začínáme

MŠ Na Pohoří
Jolana Keharová

K

rásné babí léto nám umožnilo
zpříjemnit všem dětem začátek
školního roku. Slunečných a teplých
dní jsme využili k dlouhým pro
cházkám, opékání špekáčků a akcím
v přírodě.
První z nich byly tradiční podzimní
šlápoty. Tentokrát úkoly pro děti při
pravil Krteček. Malí i velcí si mohli
vyzkoušet nejen pohybové, ale i ro
zumové dovednosti. Účast byla opět

veliká. Věříme, že výšlap v přírodě si
všichni užili a odměna byla zaslou
žená.
Druhá společná akce pro naše děti
byl výlet do dýňového světa. Největ
ší úspěch měl „Slámobazén", dýňo
vý labyrint nebo překážkové dráhy
ze slámy. Jako památku si každý od
vezl v batůžku malou dýni.
Fotografie z dalších akcí si můžete
prohlédnout ve fotogalerii na našich
webových stránkách:
wwww.ms-napohori.cz.

foto: Lucie Kruntorádová

Žáci z Okružní ulice
uklízeli Česko
ZŠ Okružní
Ačkoli žijete v Praze, od září jste posílili pedagogický
sbor naší zručské Základní umělecké školy v oborech
sólový zpěv (Daniela) a hra na bicí nástroje (Jan). Jak se
vám přihodilo, že jste se ocitli právě tady? Vždyť Zruč je
poměrně z ruky. Stojí útrapy na D1 za to?
Před dvěma lety jsme koupili chalupu v Želivci, a ačkoliv
jsme stále pracovně vytíženi v Praze, plánujeme, že se zde
postupem času usadíme. Až tak z ruky pro nás momentálně
Zruč není, protože když „to jede“, trvá nám cesta kolem
tři čtvrtě hodiny. Pevně věříme, že jednoho krásného dne
práce na D1 skončí.
Jak přijímají vaše děti odjezdy rodičů „na venkov“?
Syn už je studentem gymnázia, takže se o sebe umí po
starat a dcera to jedno odpoledne vždy s jednou z babiček
zvládá také bez problémů. Nakonec jsme všichni spokojeni,

Oba jste výkonní umělci. Kam a kdy bychom měli
vyrazit, abychom vás mohli slyšet?
Danielu můžete vidět např. v představení Noc na Karl
štejně v HDK a ve Vánoční koledě ve Studiu Dva a Jan
hraje během roku na klubových a festivalových podiích
s kapelou Atari Terror.
Čemu se věnujete, když si potřebujete odpočinout
od muzicírování?
Většinu času věnujeme rekonstrukci a modernizaci cha
lupy a práci na zahradě, což nás baví čím dál tím víc: Pěs
tování a zpracovávání zeleniny, ovoce a bylinek, výroba
olejíčků a mastí atd. Oba dva také rádi čteme nebo jezdíme
na výlety.
Děkujeme za rozhovor – na shledanou v ZUŠ!
foto: Archiv manželů kROFTOVých

Zdeňka Kunčická

S

talo se již tradicí, že dvakrát ročně se ZŠ v Okružní ulici hlásí do dob
rovolnické úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která pro
bíhá na území celé republiky. Nejinak tomu bylo 16. září, kdy se všichni
žáci školy spolu s pedagogickým doprovodem vydali do zručských ulic.
Ve třech skupinách se podělili o úklid prostranství okolo čističky od
padních vod, garáží a potoka, odpadky zmizely z ulic Průběžná, Spojo
vací i ze Sadu Míru, uklizené je také okolí laviček ve zručském parku.
Bez povšimnutí nezůstaly odpadky pohozené okolo dětského hřiště ani
v prostorách nákupní zóny. Nejmladší žáci se s vervou pustili do úklidu
školní zahrady a jejího okolí.
Výsledkem pátečního snažení celé školy byla notná hromádka odpad
ků a hlavně pocit z dobře odvedené záslužné práce.
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Zprávy z radnice

ZŠ

Usnesení Rady města
Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání, konaném dne 19. 9. 2016
schvaluje
• prodej pozemku p. č. 2538/32 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví:
Pavla Sedláková, 2. 2. 1952, Sad Míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou.
Veškeré náklady spojené s převodem pozemku bude hradit kupující. Kupní
cena pozemku: 750,- Kč/m2;
• prodej pozemku p. č. 2510 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví: Djaffar
Dehni, Dubina 31, 285 22 Zruč nad Sázavou za kupní cenu 50,- Kč/m2.
Veškeré náklady spojené s převodem, bude hradit kupující;
• směnu vyznačené části pozemku p. č.1866/1 za vyznačenou část pozemku
p. č. 1866/2. Směna spočívá: vyznačená část pozemku p. č. 1866/1 přejde
do vlastnictví: SJM Ondřej a Jana Ševečkovi, vyznačená část 1866/2 přejde
do vlastnictví města Zruč nad Sázavou. Pozemky budou směněny bez ohledu
na jejich velikosti, tj. bez finanční náhrady, pokud pozemky nebudou stejně
velké. Náklady na vypracování geometrického plánu budou hradit obě strany
jednou polovinou;
• uzavření kupní smlouvy č. 221/2016- SML s Povodím Vltavy, s. p., Ho
lečkova 8, 150 24 Praha 5 na nákup pozemků p. č. 1360/5 a 1360/4 v k. ú.
Nesměřice za cenu znaleckého posudku;
• 5. úpravu rozpočtu města pro rok 2016 navýšením příjmů a výdajů o část
ku 1 347 010,- Kč;
• vyhlášení dotačního programu města Zruč nad Sázavou pro rok 2017
s názvem „4 pro děti“;
• zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Zruče nad
Sázavou pro rok 2017;
• Obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou č. 1/2016, kterou se
stanovují výjimečné případy pro zkrácení nebo zrušení nočního klidu;
• doplatit mimořádnou splátkou úvěr č. 2 a částečně uhradit úvěr č. 4 do výše
čerpaného úvěru max. do 12 000 000,- Kč.
Rada města na svém 49. zasedání, konaném 5. 9. 2016
schvaluje
• poskytnutí finančního daru ve výši 8 000 Kč pro Jiřího Krčmáře, bytem
Horní 410, Zruč nad Sázavou za pomoc na dětském dopravním hřišti za první
pololetí roku 2016;
• směrnici upravující postup přijímání, evidenci, vracení a likvidaci nálezů
věcí skrytých a opuštěných, které byly nalezeny na území města Zruče nad
Sázavou nebo spádových obcí a které byly odevzdány na Městském úřadu
Zruč nad Sázavou;
• Řád veřejného pohřebiště města Zruče nad Sázavou;
• zveřejnit záměr města na dodávku vysokozdvižné plošiny a ukládá poptat
následující firmy:
∙ Idefa s.r.o., Aleš Erler, Slunečný Vrch 353, Světice, 417 61 Bystřany;
∙ SICO RENT s.r.o., Viktor Bělov, Vinařská 96, 250 73 Jenštejn;
∙ ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., Mezi Úvozy 2512/2a,
193 00 Praha 9 – Horní Počernice;
∙ Plošiny Rybáček s.r.o., Vinařice 42, 439 15 Vinařice u Loun;
∙ VSP AUTO, s.r.o., Vojtěch Kolíč, Domažlická 168, 318 00 Plzeň;
RMě na tuto akci jmenuje hodnotící komisi v tomto složení:
Členové				Náhradníci
Mgr. Jitka Trojanová
		
Mgr. Martin Hujer
Ing. Milan Růžička		
Martina Vavřičková
Ing. Ludmila Plášilová		
Bc. Kristýna Jirkovská
Jaroslav Svoboda
		
Petr Bareš
Ludmila Vlková
		
Mgr. Jíří Klatovský
• na základě poptávky na akci „PPO Zruč nad Sázavou – úprava propustku“
jako nejvýhodnější pro město nabídku firmy BES s. r. o., Sukova 625,
256 01 Benešov;
• uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na provoz a údržbu elektrického
zařízení elektroenergetiky v bývalém Sázavanu ze dne 29. 1. 2009 s Milosla
vem Barešem, Chabeřice 52;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 1. 2016 s BcA. Petrem
Zárubou, Šternberská 323, 257 26 Divišov na akci „Obnova historických
křížků ve Zruči nad Sázavou“;
• objednat od firmy Artspect, a. s., Marešova 643/6, 198 00 Praha úpravu
nábytku v městské knihovně od firmy Artspect, a. s. ;
• uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s klinickým logope
dem Mgr. Šárkou Wagenechtovou pro školní rok 2016/2017;
• objednat dvě nové káry na dětské dopravní hřiště od Ing. Romana Selm
bachera, Za Černým mostem 74, 262 23 Jince;
• uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6020377/1 „Zruč nad Sázavou,
Nesměřice, p. č. 347 – knn“ s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly;
• rozdělit zahrádku „F“ v lokalitě „U Sázavanu“ na pozemku p. č. 1849/
v k. ú. Zruč nad Sázavou na dvě části a zahrádky pronajmout zájemkyním.
Pokud mezi nimi nedojde k dohodě, která zahrádka komu připadne, bude
o zahrádky losováno na zasedání RMě.
• uzavření dodatku k rámcové dohodě č. 020P/532286 ze dne 26. 2. 2015
s firmou O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
4 – Michle;
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou VPK Suchý, Komenského

FOTo: archiv Zš

Roman Starý

V

rámci zeměpisného projektu Naše hory se uskuteč
nil již tradiční podzimní výšlap žáků osmých ročníků
na nejvyšší horu České republiky, na Sněžku.
Během výstupu měli žáci možnost pozorovat změny ve

getace se vzrůstající nadmořskou výškou, zažili výrazný po
kles teploty na vrcholu Sněžky, zesilující vítr nebo měnící
se oblačnost. Sestup zpátky do Pece pod Sněžkou probíhal
Obřím dolem – údolím, které je pozůstatkem čtvrtohorní
ledovcové činnosti na našem území. Po celý den nám přálo
krásné, téměř slunečné počasí.

Adaptační kurz 6. ročníků v Chřenovicích

FOTA: archiv Zš

Josef Jelínek
Pavel Jelínek

V

pondělí 12. září vyrazily
třídy 6. A a 6. B společně
na adaptační kurz do Chřeno
vic – Podhradí. Po ubytování
v pěkných chatkách a dopoled
ním seznamovacím programu
s novými třídními učiteli, jsme si
užívali slunné odpoledne u bazé
nu a s míčovými hrami. Po večeři
jsme se šli porozhlédnout po oko
lí, vyšplhali jsme až na zříceninu
blízkého hradu.
Druhý den ráno jsme vyrazili
na pěší výlet do Chřenovic, kde
k úlevě většiny z nás byla otevřená
místní samoobsluha a my si moh
li nakoupit sladkosti a pití. Po ná
vratu, naštěstí vlakem, jsme hráli
přehazovanou, badminton, wa
terball a nechybělo ani koupání.
Den byl zakončen noční stezkou
odvahy, kterou pro nás připravi
li učitelé. Ve středu ráno jsme se
museli bohužel sbalit a přichystat
se na odjezd.
Adaptační kurz se opravdu vy
dařil, všem se tam moc líbilo. Slu
níčko nám také celé tři dny přálo.
Odjížděli jsme smutní. Škoda jen
že to tak rychle uteklo.
Josef a Pavel jsou žáky 6. B.
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Martin Hujer
Obnova sochy sv. Vavřince dokončena
Příjezd do města od Kutné Hory zdobí socha sv. Vavřin
ce. Práce byly dokončeny v měsíci září. Při procházce či
jízdě na kole máme nové místo k zastavení.
Kapličky opraveny
Rekonstrukce kapličky na Dubině a kapličky u nového
hřbitova je ukončena. Bylo upraveno i okolí, kde naleznete
novou výsadbu a lavičku.
Opěrka ve Vyhlídkové ulici
Kompletní oprava 20 m opěrné zdi ve Vyhlídkové ulici
skončila dle plánu. Firma Jan Jelínek provedla práce o le
tošních prázdninách.
Asfaltování po vodovodu
Nový asfaltový povrch ve Dvouletkách láká bruslaře.
Dále byla zaasfaltována rýha po výstavbě vodovodu do Ká
cova v ulici Na Vekendech.
Chodníky v ulicích Vlašimská a Chabeřická se postaví
v letošním roce
Benešovská firma Bes s. r. o. zahájila práce na chodníku
ve Vlašimské a Chabeřické ulici. Práce budou hotové tento
rok v ceně 1,5 mil. korun.
Propustek pod zámkem
Propustek pod železniční tratí pod naším zámkem bude
zabetonován a osazen zpětnou klapkou. V protipovodňo
vé ochraně města tak bude nahrazen stávající nafukovací
vak, který v případě povodně propustek utěsňoval. Práce
provede firma Bes s. r. o. nejpozději na jaře příštího roku.
Příprava rozpočtu 2017
V měsíci září začala příprava rozpočtu města na příští rok.
Je potřeba rozhodnout, které z připravených investičních
akcí se budou realizovat. Máme například připraveny tyto
akce: Chodník a dešťovou kanalizaci v Dubinské ulici; Re
konstrukci veřejného osvětlení v lokalitě Za Benzínkou;
Rekonstrukci hasičské zbrojnice pod zámkem nebo parko
viště v horní části Na Pohoří. Odhadovaná částka vlastních
prostředků na investice v roce 2017 by mohla být ve výši
17 mil. korun. Jedná se o částku bez získaných dotací.
Do přípravy rozpočtu mohou zasáhnout získané dotace.
Město má požádáno o tři větší projekty. Jedná se o II. eta
pu Zručské cyklostezky, o II. etapu obnovy zeleně v na
šem městě a rekonstrukci požární zbrojnice pod zámkem.
V případě získání dotací je potřeba počítat s vlastními
prostředky a zařadit je do rozpočtu.
Vedoucí městských odborů připraví návrh zejména pro
vozní části rozpočtu. Největší díl leží na ekonomickém
odboru, správě majetku a technických službách. Dále se
do přípravy zapojí všichni ředitelé školských zařízení, kteří
připraví své rozpočty. V rozpočtu 2016 tvoří běžné výda
je města 66 milionů korun a je předpoklad podobných
výdajů i na rok příští. Pod touto položkou se skrývá naše
školství, údržba zeleně ve městě, zimní údržba, provoz
veřejného osvětlení, daň z příjmu, náklady na městský
úřad a knihovnu, platy všech zaměstnanců města včetně
odvodů, likvidace odpadů, městské byty, opravy a provoz
nebytových prostor (například zámek a spolkový dům),
údržba silnic a chodníků atd.
Zastupitelé města dostanou k jednání návrh rozpočtu
a na několika jednání rozhodnou o jeho konečné podobě.
K rozpočtu se mohou vyjádřit všichni občané na veřejných
zasedáních zastupitelstva. Ke schválení rozpočtu by mělo
dojít 19. prosince letošního roku.
Úpravy v hale a sportovním areálu
V areálu byly vyměněny ochranné sítě kolem fotbalové
ho hřiště a byl doplněn kamerový systém sportovní haly
i areálu.
Hlavní komunikaci přes Zruč čeká generální oprava
Středočeský kraj ve spolupráci s městem připravil gene
rální opravu ulice 1. máje (části), Dubinské a Jiřické (uve
dené komunikace jsou majetkem kraje). V ulici 1. máje se
jedná o předláždění žulové dlažby od mostu přes Ostrovský
potok po křižovatku s ulicí Na úvoze mimo zatáčku pod
hřbitovem (zde již bylo předlážděno v roce 2011 při stavbě
opěrné zdi). V ulici Dubinská budou kostky vyměněny
za asfalt a vybudován chodník po levé straně. V ulici Jiřická
dojde k odfrézování stávajícího asfaltu a položení nového
koberce.
Ve výběrovém řízení zvítězila firma Konstrukce a doprav
ní stavby v ceně necelých 17 mil. korun včetně DPH.
Město bude hradit chodník v Dubinské ulici a část dešťové
kanalizace, zbytek uhradí Středočeský kraj. VHS Vrchlice
Maleč při akci provede opravu vodovodu v Dubinské ulici.
Termín je zatím stanoven na první polovinu roku 2017.
Dopravně musíme nejspíš počítat s částečnou uzavírkou
ulice 1. máje (bude se jezdit na semafor) a úplnou uzavír
kou ulice Dubinské.
Lepší místo vylepšuje naše město
Internetová aplikace hlášení závad a nápadů vylepšuje
naše město. Za dva roky provozu v našem městě vyřešila
téměř stovku případů. Vše najdete na www.lepsimisto.cz.

ŘÍjen
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náměstí 135, 281 44 Zásmuky na akci „Rekonstrukce povrchu ulice Dvou
letky v obci Zruč nad Sázavou“;

Kaplička u nového hřbitova / kaplička na Dubině

Socha sv. Vavřince / zapravená rýha po vodovodu do Kácova

ukládá
• zveřejnit záměr města na prodej pozemků st. p. č. 97, 96, 94, část pozemku
p. č. 1870/1 a 1750, vše v k. ú. Nesměřice a následně předložit do jednání
ZMě;
• zveřejnit záměr města na prodej vyznačené části pozemku p. č. 2098/1
v k. ú. Zruč n. S. a následně předložit do jednání ZMě;
• předložit do jednání ZMě vyhlášení dotačního programu města Zruč nad
Sázavou s názvem „4 pro děti“ a doporučuje schválit zásady programu „4 pro
děti“ a pro individuální dotace pro rok 2017;
• předložit do jednání ZMě návrh kupní smlouvy č. 221/2016 – SML
na nákup dvou pozemků v k. ú. Nesměřice s Povodím Vltavy, s. p., Praha 5,
150 24 Holečkova 8 za cenu znaleckého posudku;
• předložit do jednání ZMě 5. úpravu rozpočtu města pro rok 2016;
• zveřejnit záměr města na pronájem části pozemku p. č. 1354 v k. ú. Zruč
nad Sázavou. V případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, RMě pověřuje starostou
podpisem nájemní smlouvy s Helenou a Vladimírem Zdvíhalovými za stej
ných podmínek, jako měl nájemce Síť Realit s. r. o.;
• zveřejnit záměr města na pronájem horní zámecké vinárny;
bere na vědomí
• novou zákonnou povinnost města vydávat OZV vztahující se k udělování
výjimečných případů pro zkrácení nebo zrušení nočního klidu a předložit
do jednání ZMě;
• stížnost na neudržování pozemků města v lokalitě po bývalém táboru
LIAZ a ukládá informovat stěžovatele o skutečnosti, že odstranění dřevin
bude provedeno v zimním období 2016/2017;
• rezignaci Zdeňka Loudy na člena Zastupitelstva města Zruče nad Sázavou
a osvědčuje, že Mgr. Ivana Stará nastupuje na uvolněné místo;
• vstup do spolku Destinace Kutná Hora a okolí a jako svého zástupce
za město Zruč nad Sázavou deleguje Mgr. Martinu Fialovou.
• novelu zákonač.82/2015 na změnu pracovního poměru ředitelů škol zři
zovaných městem Zruč nad Sázavou z doby určité na dobu neurčitou;
• ukončení nájemní smlouvy v prostorách horní zámecké vinárny s Petrem
Grossmannem.
Rada města na svém 50. zasedání, konaném 26. 9. 2016

Opravená opěrná zeď ve Vyhlídkové ulici

Betonování opěr na mostku přes Ostrovský potok

Nové ochranné sítě

Úprava koryta potoku na Dubině – před a po opravě

FOTA: Martin Hujer

schvaluje
• žádost ZŠ Zruč nad Sázavou o výpůjčku louky Na Pohoří dne 4. 10. 2016
za účelem prezentace environmentálního výukového programu, letových
ukázek dravců pro děti školských zařízení ve městě;
• provozní řád sportovní haly;
• uzavření smlouvy na koordinaci expozice „Příběh řeky Sázavy“ s ZO ČSOP
Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim;
• v rámci naplnění usnesení zastupitelstva č. 33/2015 ze dne 18. 5. 2015 pro
hodnocení úspěšnosti projektu „Škola s hvězdičkou“ evaluaci Základní školy
Zruč nad Sázavou a objednat testování u firmy DAP Services, a. s., Smetanovo
náměstí 328/1, 702 00 Ostrava;
• uzavření smlouvy o dílo na akci „II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská
ulice vč. křižovatky III/3369“ mezi objednateli Středočeským krajem, měs
tem Zruč nad Sázavou a zhotovitelem firmou Konstrukce a dopravní stavby
s. r. o., 285 21 Zbraslavice. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
• vzor dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskyto
vání sociální služby č.S-8407/SOC/2016/1 s poskytovatelem Středočeským
krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5;
• uzavření smlouvy na dodávku silové elektřiny s firmou Amper Market a. s.
Prahana období 2017 – 2018 pro městské odběry a na období 2017– 2019
pro LDS Sázavan.;
• uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6020266 Zruč nad Sázavou, pří
pojka kNN pro p. č. 571/1“ s budoucím oprávněným firmou ČEZ Distri
buce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly;
• uzavření dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo na rekonstrukci MŠ Malostranská
s firmou Atos spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01
Ledeč nad Sázavou;
• na základě zveřejněného záměru města na pronájem horní zámecké vinárny
uzavření nájemní smlouvy na dobu jednoho roku s Miroslavem Kalhotkou;
• objednat nátěr střechy na hlavní budově (budova skladů a parkování tech
niky) v technických službách od Hany Jelínkové;
• reorganizaci v organizační struktuře města Zruče nad Sázavou s účinností
od 1. 1. 2017;
• uzavření smlouvy o dílo na provádění technického dozoru stavebníka
včetně výkonu inženýrsko-investiční činnosti a výkonu koordinátora BOZP
na akci „II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. Křižovatky III/3369
– TDS a BOZP“ mezi objednateli městem Zruč nad Sázavou, Středočeským
krajem a zhotovitelem firmou Singeen a. s.;
pověřuje
• členku zastupitelstva Mgr. Ivanu Starou, ve smyslu ustanovení § 11a)
zákona č. 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně ně
kterých souvisejících zákonů v platném znění, výkonem funkce oddávajícího;
• jednotný ceník nájmů pro konání trhů ve Zručském dvoře;
• členy hodnotící komise pro hodnocení žádostí podaných do Programu
„4 pro děti“ na činnost s dětmi a pro děti ve složení: Mgr. Martina Fialová,
Mgr. Jitka Trojanová, Bc. Kristýna Jirkovská.
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Zručská firma Asmo se rozrůstá

Zruč zmizelá
a mizející XXVI.
Jiří Klatovský

V

tomto díle našeho seriálu zůstaneme ještě chvíli na ulici Dubinská. Pro
pořádek je třeba říci, že zástavba zde probíhala velmi pomalu. Teprve
v polovině 30. let minulého století zde začaly vznikat domy s živnosten
skými provozovnami, jak jsme si ukázali již v minulém díle. Dnes se proto
soustředíme na dům č. p. 195, kde se celá léta říkalo u Kratochvílů. Dům
si nechal postavit pan Karel Kratochvíl, mistr truhlářský, v letech 1937 až
1941. Stavbu projektoval podnikatel staveb, architekt Karel Tichý z Kácova
a stavitelem byl pan Bohumil Štícha, úředně oprávněný mistr tesařský.
Část projektu je na našem obrázku. Povolení ke stavbě bylo vydáno 27. říj
na 1937 a povolení k obývání a užívání stavby vydal vládní komisař Josef
Buben dne 21. listopadu 1941. Na obrázku vidíme, že v půdorysu přízemí
je umístěna truhlářská dílna. Pan Kratochvíl však ve 40. letech postavil
za domem velkou truhlářskou dílnu a živnostenská provozovna mu byla
povolena výměrem ONV v Ledči nad Sázavou dne 10. srpna 1948. Po ži
velném rušení živnostenských oprávnění a živností koncem 40. a začátkem
50. let minulého století sloužila budova až do konce 60. let jako provozovna
podniku Stavebniny. To si již mnozí z nás pamatují.
Rodinný dům a budovu bývalé truhlářské dílny získal nový majitel od dě
diců již v první dekádě nového století a dům prošel zásadní rekonstrukcí
ukončenou v r. 2010. V dalších dílech seriálu chci splatit malý dluh a budu
se zabývat některými nemovitostmi v ulicích Říční a Vlašimská.

Blanka Olišarová

S

tavební práce v plném proudu mohou v současné době
pozorovat naši čtenáři v bezprostřední blízkosti zruč
ské firmy ASMO Czech s.r.o. Na ještě nedávno prázdném
prostranství by měla do budoucna vyrůst skladová hala,
ve které bude umístěno také tréninkové centrum. Tím se
obyvatelům Zruče a okolí nabízí další možnost pracovního
uplatnění v této neustále se rozvíjející firmě.
V pondělí 3. října se zde sešli zastupitelé města Zruče nad

Sázavou: starosta Martin Hujer, místostarostka Alena Haj
ská a Milan Růžička, dále starosta a senátor města Vlašimi
Luděk Jeništa, starosta města Ledče nad Sázavou Zdeněk
Tůma, generální manažer stavební společnosti Yoshimasa
Mita, prezident společnosti ASMO Czech s. r. o. Terumasa
Takada a výrobní manažer Zbyněk Gregor. Ti se zúčastnili
slavnostního položení základního kamene k přístavbě skla
dových prostor továrny ASMO Czech s. r. o.
Bližší informace o plánovaném rozšíření firmy Asmo
přineseme v některém z dalších vydání Zručských novin.

Svatý Vavřinec v novém

Jiří Klatovský

Kousek historie o plastice sv. Vavřince
Pomístní název „U Vavřince“ je spjat se soškou tohoto světce umístěnou na mohutném žulovém soklu v prostoru křížení
silnice směrem na Kutnou Horu a polní cesty, která vede do osady Buda, hned proti vyústění ulice Malostranská. Místo
bylo celá léta udržováno věřící veřejností. V hluboké minulosti bylo často místem pouštění draků, protože na kopci je
pěkně větrno. Začátkem 90. let však došlo k odcizení plastiky sv. Vavřince a od té doby se místo přestalo udržovat. Soška
byla vysoká asi 0,8 – 1 m.

 FOTodokumentace: archiv stavebního úřadu

Kdo byl sv. Vavřinec
Svatý Vavřinec se narodil kolem roku 230 v Huesce v dnešním Špa
nělsku. Stal se římským klerikem a byl jedním ze sedmi diákonů, kteří
byli umučeni při pronásledování křesťanů císařem římským Valeria
nem v roce 258. Vavřinec (latinsky Laurentius) byl odpovědný papeži
Sixtovi II. za správu chrámové pokladny a za péči o chudé. Byl podle
legendy umučen na železném roštu nad horkým uhlím na pahor
ku Viminale na místě dnešního kostela San Lorenzo in Panisperna.
Důvodem bylo jeho odmítnutí vydat bohatství chrámu římskému
prefektovi. Raději ho rozdal chudým a trpícím. Protože byl upečen
k smrti, je zobrazován s roštem v ruce a oblečen v dalmatice. Dnes
je patronem archivářů, knihovníků, kuchařů a koželuhů. V mnoha
místech jižních Čech zdobili lidé kolem jeho svátku (10. srpna) prů
čelí domů jeřabinami, a pokud padaly letní oblohou létavice, říkali,
že světec prolévá ohnivé slzy. Jeho památce je zasvěceno asi sto šedesát
kostelů a kostelíků v Čechách a na Moravě.
Děkuji pracovníkům městského úřadu jmenovitě Bc. Kristýně
Jirkovské a Ing. Milanu Růžičkovi a také všem pracovníkům firmy
Jan Jelínek stavebnictví, která provedla stavební a rovněž restaurátor
ské práce, za pěkné pohlazení pro všechny, kteří přijíždějí do města
od Kutné Hory.

Dobrá zpráva všem aktivistům,
kteří se chystají v našem městě
pořádat v roce 2017 akci
Martina Fialová

N
V galerii na zámku končí 28. října výstava Zručského foroklubu. Fotografové představují vedle
své volné tvorby také práce spojené s aktivitami pro město – například plakáty a grafické práce
pro rozhledu, dětské hřiště, muzeum, spolkový dům... je zde zdokumentováno promítání v letním
kině, pořádání fotosoutěže, práce pro zručské noviny a ukázky dalších, možná překvapivých
aktivit členů fotoklubu. Na snímku je uprostřed návštěvníků vernisáže, která proběhla v sobotu
8. října, předseda zručského fotoklubu Bohumil Novák. O příjemnou atmosféru v galerii
se postaralo svým hudebním vystoupením duo Tomáš Vobořil a Lenka Krillová a způsobilo,
že návštěvníkům se nechtělo domů dlouho po skončení oficiálních návštěvních hodin.

aše město opětovně vyhlásilo program pro
poskytování dotací na akci s dětmi a pro
děti tzv. „4 pro děti“ a vyhlásilo také možnost
podávání individuálních dotací na kulturu,
sport a školství na rok 2017. Lhůta pro podává
ní obou typů žádostí je do 18. listopadu 2016.
Pro letošní rok jsme se pokusili podávání žádostí
zjednodušit.
Váš první krok, pokud chcete město požádat
o finanční podporu, by mělo být rozhodnutí,
zda pořádáte akci pro děti = „4 pro děti“ nebo
pro dospělé = individuální dotace. Na webových
stránkách města najdete vyhlášení programu,

zásady, formulář žádosti i formulář pro závěreč
né vyhodnocení akce.
Odkaz: http://www.mesto-zruc.cz/radnice-1/
organizacni-struktura/odbor-kultury-skolstvi-a
-sportu-1/formular-ke-stazeni/ nebo vám formu
láře poskytne odbor kultury. Druhým krokem
bude vyplnění a odevzdání žádosti. Zda vaše
žádost byla úspěšná, rozhodne rada města a její
stanovisko Vám bude tlumočit ekonomický
odbor. Pokud budete potřebovat s vyplněním
žádosti pomoci, neváhejte se obrátit na odbor
kultury.
Těšíme se na vaše akce v kalendářním roce
2017.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

• objednat stavební úpravy v areálu Sázavanu u firmy ČEZ Energo, Karo
linská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín;

◆ Prodáme byt ve čtyřdomku Zruč
nad Sázavou, vlastní pozemek, plynové ústřední topení. Nová střecha,
plastové venkovní dveře, zděná garáž s podsklepenou dílnou, skleník.
Cena dle dohody, tel.: 728 953 143.

Dne 18. 10.
uplynuly již 3 roky,
co nás navždy opustil
náš drahý tatínek
pan Josef Vedral.

◆ Koupím garáž u tenisu ve Dvouletkách. Tel.: 727 911 292.

Všichni kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dcera Pavla

◆ Za úplatu přenechám zahrádku
v kolonii u Sázavanu. Bližší informace na tel.: 730 571 073.
◆ Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 se
zaskleným balkónem v ulici Poštovní 642, měsíční nájem včetně poplatků 8 000 Kč. Tel.: 724 827 026.
◆ Prodám byt ve Zruči nad Sázavou 3+1, 63 m2 v Sadu Míru
za 980 000 Kč. Tel.: 606 436 084.
◆ Prodám půldomek v Okružní ulici,
velká zahrada, garáž. Cena k jednání
1 500 000 Kč. Tel.: 777 139 047.

◆ Koupím garáž ve Zruči nad Sázavou. Tel.: 777 139 047.
◆ Prodám rohovou rozkládací sedačku s úložným prostorem (sedačka,
křeslo, taburetka). Cena dohodou.
Nutno vidět. Tel.: 777 875 188.
◆ Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, v ulici Na Výsluní. Informace
na tel.: 724 049 418 nebo na e-mailu:
vratislav.korel@seznam.cz.
◆ Hotel Kácov přijme servírku.
Dlouhý, krátký týden. Možnost ubytování. Volejte na tel.: 327 324 218
nebo 776 754 545.
◆ Tvořím a prodávám věnečky a dekorace z přírodnin. V případě zájmu volejte na tel.: 737 461 402.
◆ Koupím byt 3+1 ve Zruči nad Sázavou. Nejlépe lokalita Sad Míru
nebo Na Pohoří. Děkuji.
Tel.: 723 822 551.

TANEČNÍ IMPROVIZACE
VE SPOLKOVÉM DOMĚ
PRO DOSPĚLÉ
každé úterý
od 20 do 21.30 hodin
90 minut - 75 kč
1. LISTOPADU proběhne
první otevřená hodina- pojďme si spolu zatančit
a rozvolnit svá těla
po dlouhém dni.
Budu se na Vás těšit!
Hüttlová Zdena
MENO MOSSO,z.s.

Martina Fialová

I letos pořádá
Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Na Pohoří
ve spolupráci s městem Zruč nad Sázavou

Kateřinskou zábavu
Přijďte se 26. listopadu pobavit
a tím i podpořit zručské školáky.
Akce začíná ve 20.00 hodin v hotelu Zruč
(hotel Baťov).
Jste srdečně zváni, předem děkujeme za Vaši účast!
			

bere na vědomí
• výpověď Jiřího Krčmáře z nájemní smlouvy č. NP 014/05 ze dne 21. 10.
2015 k 31. 12. 2016 na pronájem bufetu ve sportovní hale a ukládá zveřejnit
záměr města na pronájem těchto prostor;
• výsledek výběrového řízení na pozici odborného referenta OVV na zkrá
cený úvazek od 1. 1. 2017;

Novinka pro vás
na městském webu

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka Věra
a děti s rodinami

tradiční

souhlasí
• s umístěním schodiště na pozemku p. č. 2156 /2 a ukládá o této skutečnosti
informovat žadatelku;
• s umístěním adresy Spolku rodáků a přátel Zruče nad Sázavou okolí, z. s.
ve spolkovém domě v ulici 5. května 510;
• se zápisem do kroniky města za rok 2015;

ukládá
• předložit vyúčtování nákladů na projekt „Škola s hvězdičkou“ za školní
rok 2015–2016 a návrh personálního a finančního zajištění tohoto projektu
pro školní rok 2016–2017.

Dne 29. 10.
tomu bude 5 let,
co nás navždy opustil
náš manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Stanislav Rak.

◆ Pronajmu obchodní prostory –
velikost 150m2, dvě velké výlohy,
v zadní části dvě samostatné místnosti (možno využít jako sklad/
kancelář) a příslušenství, vytápění
plynovým kotlem, umístění 1. máje
č. p. 66. Kontakt: Michal Šindler,
tel.: 776 072 859.
◆ Nabízím garáž k pronájmu v lokalitě Nová Zruč Na Vekendech u tenisových kurtů. Tel.: 608 505 588,
po 19. hodině.
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◆ Koupím JAWA, ČZ – motocykl,

moped, skútr, vozík PAV. Jak s doklady i bez. Možno i díly a vraky.
Děkuji. Telefon: 777 589 258.

ŘÍjen
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organizační výbor SRPŠ

G.A.M. HEAT spol. s r.o.
Máš-li chuť opravdu pracovat (ne pouze docházet do zaměstnání)
a osobně se podílet na neustále se zvyšující výkonnosti společnosti,
možná Tě bude zajímat, že největší evropský výrobce ocelových nádrží
na kapalné plyny (LPG), německá společnost G.A.M. HEAT spol. s r.o.
se dvěma výrobními závody v České republice,
hledá do svého týmu v Trhovém Štěpánově:

konstruktéra
požadujeme:
-min. středoškolské strojírenské vzdělání s maturitou
-praxe v oboru min. 2 roky
-znalosti a praktické zkušenosti se zpracováním
kompletní výkresové dokumentace včetně výpočtů
pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU
-praxe z oblasti tlakových nádob a výměníků výhodou
-znalost práce v AutoCAD nebo Autodesk Inventor
-základní znalost NJ
-ochota se dále vzdělávat
nabízíme:
-nadstandardní mzdové ohodnocení
-5 týdnů dovolené
-pružnou pracovní dobu
-nástup možný ihned
V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu: zelingrova@gam.de
nebo volejte 602 305 817.

Chcete být informováni o tom, co je nového na radnici? Nechcete stále hledat no
vinky na webových stránkách města, ale při tom zůstat v obraze? Mobilní aplikace
V OBRAZE, která je nově k dispozici na webových stránkách města, vás upozorní
na nově vložené zprávy. Dozvíte se včas o pořádaných kulturních i sportovních
akcích, můžete si prohlédnout nové fotografie nebo dokumenty na úřední desce.
Co je potřeba k jejímu stažení? Mít chytrý telefon s operačním systémem Android
nebo iOS, přístup k internetu a místo v telefonu cca 13 MB. Na levé boční liště
na webových stránkách města (www.mesto-zruc.cz) najdete postup krok po kroku
jak si novou aplikaci stáhnout do svého mobilu.
Tak buďte V OBRAZE!

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské
záležitosti za dárek k narozeninám, zvláště paní
Kmochové za příjemně strávené odpoledne.
Marie Málková
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské
záležitosti za přání a dárky k mým narozeninám.
Bohumil Zajíček
Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro občanské
záležitosti – paní Peroutkové a Maxové a Svazu žen
za dárky a přání k mým narozeninám.
Krista Pekárková

G.A.M. HEAT spol. s r.o.
Máš-li chuť opravdu pracovat (ne pouze docházet do zaměstnání) a osobně
se podílet na neustále se zvyšující výkonnosti společnosti, možná Tě bude
zajímat, že největší evropský výrobce ocelových nádrží na kapalné plyny (LPG),
německá společnost G.A.M. HEAT spol. s r.o. se dvěma výrobními závody v ČR,

hledá do svého týmu v Trhovém Štěpánově:
požadujeme:
-praxe v řízení manipulační techniky
-praxe v manipulaci s rozměrnými
zavěšenými břemeny
-práci ve dvousměnném provozu
-čtení technické dokumentace
-řidičský průkaz sk. B (sk. C výhodou)
-průkaz obsluhy motorových vozíků
-ochota učit se novým věcem

V případě zájmu zašlete životopis na adresu:
nebo volejte:

manipulanta
nakládky/expedice
nabízíme:
-nadstandardní mzdové ohodnocení
-5 týdnů dovolené
-nástup možný ihned
zelingrova@gam.de
602 305 817
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Přehled výsledků z lehkoatletických sportovišť
Petr Dubják
Zdeněk Svoboda
Lukáš Gabko
Kompletní sada medailí z Kácova pro zručské reprezentanty
Zručští atleti se zúčastnili jubilejního desáté
ho ročníku Kácovského běhu konaného 27. 8.
2016. Matěj Bělina běžel v kategorii do 6 let
100 m. Matěj Svoboda, Tereza Lapáčková,
Adam a Jan Bělinovi se představili v katego
rii mladšího školního věku do 10 let v běhu
dlouhém 280 m, Ondřej Dubják a Michaela
Chmelová (starší školní věk nad 10 let) běželi
560 m. V Lidovém běhu na 2860 m reprezento
valy Zruč Kateřina a Bohunka Dubjákovi. Mezi
nejmladšími dětmi si Máťa Bělina doběhl pro
desáté místo.
Matěj Svoboda s přehledem vyhrál svou kate
gorii a na stupně vítězů jej na bronzovém stu
pínku doprovázela Tereza Lapáčková. Na pátém
místě finišoval Adam Bělina a celkově třináctý
skončil Jan Bělina. V kategorii staršího školní "Zručná" výprava v Běchovicích – dolní řada L. a A. Gabkovi, druhá řada – M. Včelák,
ho věku získal stříbrnou příčku Ondřej Dubják M. Gabko, M. Svoboda, M. Chmelová, třetí řada – O. a K. Dubjákovi a Z. Svoboda
a těsně čtvrtou příčku obsadila Michaela Chme 					
Foto: archiv atletického oddílu
lová. V Lidovém běhu si Kateřina Dubjáková
doběhla pro krásné páté místo a Bohunka obsadila příčku dva v osobním rekordu 49.44 s pro 2. místo v rozběhu 10. V běhu
na 800 m skončil Kuba Korecký druhý v 1. rozběhu časem 2:34.67
náctou.
I přes prázdninovou přestávku předvedli naši sportovci velmi min. a Ondra Dubják třetí ve 2. rozběhu časem 2:35.36 min. Pro
dobré výsledky a vypadá to, že svou jarní formu neztratili. Dě oba to byl jejich osobní rekord.
kujeme sportovcům za předvedené výkony a přejeme další pěkné
Ve skoku dalekém Míša Chmelová (ročník 2003) zaznamenala
úspěchy.
nejdelší pokus 3,63 m a 26. místo v kvalifikaci C. Ondra Dubják
se umístil v kvalifikaci B na 15. místě výkonem 4,20 m, což je jeho
Ondřej Dubják hostoval za Vlašim
nový osobní rekord. Ve skoku vysokém překonala Míša Chmelová
Dne 2. září 2016 se konalo 4. kolo krajského přeboru družstev ve finále B svůj osobní rekord výkonem 1,28m a skončila osmá.
v Čáslavi, kterého se účastnil Ondra Dubják za hostující tým
V hodu kriketovým míčkem pro změnu překonal svůj osobní
Spartak Vlašim. V běhu na 1500 m si zkušeně pohlídal soupeře rekord Kuba Korecký a v kvalifikaci B zůstal na 4. místě výkonem
a v poslední stovce nedal nikomu šanci. Vyhrál a získal tak jedenáct 52,40 m.
bodů pro tým. V běhu na 300 m získal 6. místo (tudíž 5 bodů).
V hodu oštěpem Šárka Menšíková dosáhla pokusu 25,20 m, který
Výrazně přispěl také k 8. místu a zisku 3 bodů ve štafetě 4 x 60 m ve finále A znamenal 17. místo. Ta si také vyzkoušela vrh koulí
v družstvu Vlašim A. Věříme, že formu zúročí i na European Kids s výkonem 6,79 m, z čehož bylo 25. místo ve finále A.
Athletic Games v Brně.
Naši sportovci bojovali v Brně s obrovskou konkurencí, o čemž
svědčí překonání světového žákovského rekordu v běhu na 60 m
11. ročníku European Kids Athletic Games Brno 2016
maďarským sprinterem časem 6.86 s.
Ve dnech 5. – 7. září 2016 se 4 mladí zručští atleti zúčastnili
Za bojovnost a předvedené výkony jim patří velká gratulace.
11. ročníku European Kids Athletic Games v Brně, který je největší
atletický závod pro žáky ve věku 11–15 let v Evropě. Letos bylo Běžecký festival v Benešově
v jihomoravské metropoli více než 1 500 sportovců, a to z Polska,
11. září 2016 se mladí zručští atleti zúčastnili prestižního 3. roč
Lotyšska, Malty, Velké Británie, Slovenska, Maďarska, Slovinska, níku benešovského běžeckého festivalu a v obrovské konkurenci
Itálie, Španělska, Rumunska, Bulharska, Ruska a samozřejmě více než tisíc běžců se vůbec neztratili.
V běhu na 650 m v kategorii 2007–2008 Matěj Svoboda skončil
i z celé ČR.
V běhu na 60 m Kuba Korecký (ročník 2003) skončil ve 2. roz na 2. místě a Matěj Včelák ve druhé desítce. V kategorii chlapců
běhu na 6. místě časem 8.30 s a k finále B mu chybělo pouhých 2003–2004 Ondra Dubják vybojoval 5. místo a v dívkách Miša
12 desetin sekundy. Ondra Dubják (ročník 2003) si doběhl pro Chmelová 6. místo. V běhu starších dorostenek Kateřina Dubjá
5. místo v rozběhu 7 v osobním rekordu 9.18 s. V běhu na 150 m ková získala stříbrnou medaili.
Moc gratulujeme!
dosáhl Kuba Korecký času 20.12 s, což znamenalo 2. místo v roz
běhu 4. Na třístovce si Šárka Menšíková (ročník 2002) doběhla

Sportovní akce
5. 11. 2016

Florbal

FBC Kolín A, zápas 2. ligy, od 17.00 do 20.00 hod.

6. 11. 2016

Florbal

FBC Kolín – ženy, turnaj, od 8.00 do 17.00 hod.

Florbal

FBC Kolín A, zápas 2. ligy, od 17.00 do 20.00 hod.

11. 11. 2016 turistika

38. noční pochod, pořádá TJ Jiskra Zruč, start: 17.00 hod. od spolkového domu, cíl: do 21.00 hod. Na Pohoří, trasa 12 km, startovné
10 Kč, více informací na: http://turistika.jiskra-zruc.cz

12. 11. 2016 Volejbal

muži TJ Jiskra Zruč – Tuchlovice A, od 11.00 a od 15.00 hod.

Volejbal

ženy TJ Jiskra Zruč – Mladá Boleslav, od 9.00 a od 13.00 hod.

13. 11. 2016 Házená

dorost Kutná Hora – Sokol Vršovice, od 9.00 do 11.00 hod.

Házená

muži TJ Jiskra Zruč – Sokol Vršovice, od 11.00 do 13.00 hod.

Florbal

FBC Kutná Hora A – zápas 2. ligy, od 13.30 do 16.30 hod.

17. 11. 2016 Volejbal
Möllky

mládež – turnaj, od 8.00 do 14.00 hod.
zimní liga, od 14.00 do 18.00 hod.

19. 11. 2016 Florbal

muži TJ Jiskra Zruč – turnaj, od 8.00 do 20.00 hod.

20. 11. 2016 Házená

mládež – TJ Jiskra Zruč – turnaj, od 9.00 do 16.00 hod.

26. 11. 2016 Volejbal

muži TJ Jiskra Zruč – Vlašim, od 11.00 a od 15.00 hod.

Volejbal

ženy TJ Jiskra Zruč – Neratovice, od 9.00 a od 13.00 hod.

Florbal

FBC Kutná Hora A – zápas 2. ligy, od 18.00 do 20.00 hod.

27. 11. 2016 Házená

dorost Kutná Hora – Bělá pod Bezdězem, od 9.00 do 11.00 hod.

Házená

muži TJ Jiskra Zruč – Libčice nad Vltavou, od 11.00 do 13.00 hod.

Florbal

FBC Kutná Hora A – zápas 2. ligy, od 13.30 do 16.30 hod.

Medailové žně zručských atletů pokračují
Sedm statečných na Mladých Běchovicích
Dne 17. 9. 2016 se naši atleti zúčastnili 51. ročníku běhu
Mladé Běchovice. Ve velké konkurenci více než 500 závodníků,
zejména z předních pražských a středočeských oddílů (Dukla,
Olymp, Slavia, Jižní Město, Stará Boleslav, Beroun, Kladno
a dalších) si vyzkoušeli tento tradiční závod. V kategorii běžecké
naděje IV – dívky na 130 m obsadila Adélka Gabková dvanácté
místo. Tři Matějové, ve třech rozbězích bojovali na trati dlouhé
300 m a nejlépe si vedl Matěj Svoboda, který byl pátý, Matěj
Gabko skončil na dvacátém devátém místě a Matěj Včelák do
běhl 43. V mladších žákyních na trati 600 m se na dvacátém
druhém místě umístnila Michaela Chmelová. Mladší žáky če
kalo 830 m a Ondrovi Dubjákovi tentokrát patřila osmá příčka.
Mezi juniorkami na trati 1300 m se dařilo Kateřině Dubjákové,
když cílovou páskou proběhla na šestém místě.
Na medaile jsme tentokrát nedosáhli, ale tato umístění z tak
to významného závodu jsou velkým úspěchem pro náš oddíl.
Všichni reprezentanti bojovali jako lvi.

Podrobnější informace, programy zápasů
a aktuální výsledky naleznete na
http://www.mesto-zruc.cz/sport-1/

Martin Kovařík skóroval devětkrát

Jiskra si připsala
po domácím zápase
první body
Josef Tůma
Házená – Házenkáři Jiskry Zruč nad Sázavou hostili ve třetím
kole druhé ligy JZČ ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou
Na Pohoří celek Jiskry Třeboň.
Jiskra Zruč nad Sázavou – Jiskra Třeboň 24:22 (12:12)
Sestava a branky Jiskry: Vinc, Vodrážka – Kovařík 9/1, Felis
4, Procházka 3, Havránek 3/1, Lefner 3, M. Vrzáček 2, Koub
ský, D. Korel. Trenér: Pavel Vrzáček.
Tabulka střelců: Jan Matoušík – TJ Košutka – 21, Martin
Přibyl – Sp.MAS Sezimovo Ústí – 20, Martin Pražák – TJ
Jiskra Třeboň – 20, Matěj Vrzáček – Jiskra Zruč n. Sáz. – 17,
Martin Kovařík – Jiskra Zruč nad Sáz. – 14 atd.

Po faulu
na Michala Havránka
následovala "sedmička".
Foto: J. Tůma

Úvodního ročníku se zúčastnilo osm týmů

První ročník Zručské ligy na beach hřištích
se stal kořistí družstva Bez bot
Ludmila Vlková
Josef Tůma
Beachvolejbal – V areálu volejbalového oddílu
za sportovní halou se uskutečnil 1. ročník Zruč
ské ligy na beachvolejbalových hřištích. Líté boje
se konaly na dvou kurtech, zúčastnilo se jí osm
tříčlenných týmů, které byly před turnajem vy
losovány z přítomných hráčů.
Pořadí A: 1. Bez bot 5 bodů, 2. Je nás málo
3 body (117:113), 3. Valentino 3 body
(111:116), 4. Lesní směs 1 bod.
Pořadí B: 1. Tři pětky 6 bodů, 2. Nerez 4 body,
3. Kačátka 2 body, 4. Dvojky 0 bodů.
O 3. místo: Nerez – Je nás málo 1:2.
Finále: Bez bot – Tři pětky 2:1.

Celkové pořadí:
1. Bez bot (Michal Šramka, Lucka Tvrdíková,
Áďa Vilimovská)
2. Tři pětky (Jiří Vorlíček, Áďa Králová, Bára
Filipová)
3. Je nás málo (Jan Rozkošný, Andy Šteffková,
Péťa Kubálková)
4. Nerez (Ludmila Vlková, Kamča Rezková,
Martin Hujer)
5. Valentino (Jiří Prošek, Petra Menšíková, Ivo
Šteffek)
6. Káčátka (Martin Beneš, Dan Vichra, Kateřina
Tůmová)
7. Lesní směs (Jitka Pomikálková, Martin Šafrá
nek, Václav Černohlávek)
8. Dvojky (Roman Starý, Mirek Bína, Aneta
Zemanová)

aktuality kultura školství město sport
V turnaji padlo šestnáct branek, jedno utkání skončilo bez gólů
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V domácím prostředí zatím bez bodového zisku

Fotbalisté vyhráli potřetí venku,
vyšlápli si na domácí Sedlec-Prčice

Čtvrtý ročník
Ortéza cup 2016
vyhrál celek
Horky nad Sázavou

Josef Tůma
Fotbal A – Áčko Jiskry odehrálo
v domácím prostředí 5. kolo sou
těže I. B třídy, přivítalo na fotba
lovém stadionu mužstvo Sokola
Jankov.

Pavel Antoš
Josef Tůma
Malá kopaná – Ve Sportovním areálu za sportovní
halou se na umělém povrchu uskutečnil 4. ročník
turnaje v malé kopané hráčů nad 40 let, Police cup
revival – Ortéza cup 2016. Na poslední chvíli se
odhlásilo mužstvo FC Variel, tak se turnaj odehrál
pouze za účasti 3 družstev. Týmy se utkaly systémem
každý s každým dvoukolově, kdy hrací doba jednoho
utkání byla 2 x 10 minut. Na řádný průběh utkání
a disciplínu všech účastníků dohlížel rozhodčí Mar
tin Jiřík.
Výsledkový servis:
Internacionálové – FC Horka nad Sáz. 1:3 (Kozel
– Kořínek 3)
Rangers Zruč nad Sáz. – Internacionálové 0:0
FC Horka nad Sáz. – Rangers Zruč nad Sáz. 3:0
(Studecký 2, Pipek)
Internacionálové – FC Horka nad Sáz. 1:2 (Žák –
Studecký, Kořínek)

ŘÍjen
2016

Milan Kozel (Internacionálové – vlevo) v souboji
s hráčem Horky 		
Foto: J. Tůma
Rangers Zruč nad Sáz. – Internacionálové 0:3 (Žák
2, Černý)
FC Horka nad Sáz. – Rangers Zruč nad Sáz. 2:1
(Studecký 2 – Vrzáček)
Konečné pořadí:
1. FC Horka nad Sáz. 4 0 0 10:3 12
2. Internacionálové 1 1 2 5:5 4
3. Rangers Zruč nad Sáz. 0 1 3 1:8 1
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč: Žák Vladimír
(Internacionálové)
Nejlepší brankář: Vaněček
Martin (Rangers Zruč nad
Sáz.)
Nejlepší střelec: Studecký
Josef (FC Horka nad Sáz. –
5 branek)
Cena Fair play: Krbaťa To
máš (Rangers Zruč nad Sá
zavou)
Speciální cena Honzy Vladyky st. – marňák turnaje
(pro největšího paliče vylo
žených šancí): Svatoš Petr
(Internacionálové)

Nebezpečnou situaci před brankou Rangers hasili pruhovaní Pavel Vrzáček
a Martin Havlíček. 				
Foto: J. Tůma

Sestavy:
Rangers Zruč nad Sázavou:
Vaněček – Antoš, Melcr,
Krbaťa, Lapáček, Vrzáček,
Havlíček
FC Horka nad Sázavou:
Štecher – Kořínek, Studec
ký, Pipek, Pristaš, Nezmar
Internacionálové: Lejnar
– Černý, Kozel, Keltner,
Beneš, Svatoš, Stejskal, Žák
Brankář Martin Vaněček
(Rangers) se stal
nejlepším brankářem
turnaje. Foto: J. Tůma

Jiskra Zruč nad Sázavou A – Sokol Jankov 1:4 (0:1)
Prvních deset minut patřilo domá
cím, ale zahřmělo na druhé straně,
kdy křížný pas Koláře zakončil „an
gličanem“ Hameršmíd 0:1. Domá
cí to zjevně zaskočilo, a i když měli
po zbytek poločasu převahu a moh
li vyrovnat (Jouza, Petrů), nedostali
se k zakončení. Pakliže se už pro
kombinovali za jankovskou obra
nu, postavil jim závoru bezchybný
gólman hostů Nerad.
I na začátku druhého poločasu měli Obránce Zdeněk Louda se vydal na výlet do útoku
Foto: J. Tůma
Zručští převahu, v 55. minutě vy atakován hráčem Jankova.
rovnali po dalekonosném nákopu
Koudely na naběhnuvšího Havla – 1:1. Vzápětí mohla Jiskra získat jednobrankový náskok
po šancích Zemana a Petrů. Nestalo se, Jankovští dokázali odpovědět a Horčička je v 63. mi
nutě opět dostal hlavičkou do vedení – 1:2. Gól hosty nabudil, což jim přineslo třetí gól
opět Horčičkou – 1:3. Domácí se sice pokoušeli snížit, Jouza, Petrů ani dvakrát hlavičkou
po rohu Zeman neuspěli. Naopak hosté čím dál více pronikali do otevřené zručské obrany
a z několika příležitostí proměnili jednu Zachem, jenž uzavřel skóre na 1:4.
Branka Jiskry: 55. Havel.
Zruč n. S.: Cudlín – Z. Louda (81. Brabec), Hájek, Koudela, Viktora – Diego, Janda
(46. Havel), Jouza, Martinák – Zeman (85. Jelínek), Petrů. Trenér: Michal Váňa.
Áčko Jiskry odehrálo 6. kolo I. B třídy na půdě soupeře, zajíždělo na hřiště Sedlce-Prčice.
Sokol Sedlec-Prčice – Jiskra Zruč nad Sázavou A 2:4 (1:3)
Účet utkání otevřel hned ve 2. minutě domácí T. Pištěk, když nedal brankáři Cudlínovi
žádnou šanci. Brzký gól však domácím spíše uškodil, než pomohl. Začali hrát pohodlný
fotbal bez pohybu, špatný přístup se jim vymstil ve 31. minutě, kdy neuhlídali náběh
Jouzy po příhře Petrů – 1:1. Opaření
Sedleckoprčičtí upadli do ještě větší
bídy a do poločasu dostali další dvě
branky, nejprve opět Jouzou, násled
ně ze standardky po dorážce Diega.
Od začátku druhého dějství se domá
cí snažili častěji ohrožovat soupeřovu
branku. Hosté však výborně bránili
a podnikali nebezpečné protiútoky.
Při jednom z nich navýšil po akci
Zemana v 58. minutě Viktora skó
re už na 1:4. Domácím se podařilo
jen snížit, kdy svou druhou branku
v utkání přidal T. Pištěk.
Branky Jiskry: 31., 39. Jouza,
45. Diego, 58. Viktora.
Zruč n. S.: Cudlín – Tachtadžis (80.
Brabec), Koudela, Hájek, Louda –
Diego, Jouza, Viktora (87. Zelenka),
Havel (75. Kovář) – Petrů, Zeman.
Trenér: Michal Váňa.
Záložník Ondřej Jouza se snažil prosadit přes jankovského obránce.

Fota k článku na protější straně: Petra Kubálková na podání / Skupinové foto po celodenním beachvolejbalovém klání 		

						

Foto: J. Tůma

Foto: J. Tůma
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Best trick kořistí Jakuba Konečného

Ve zručském skateparku bojovalo
o mety nejvyšší jedenadvacet borců
zavou ve sportovním areálu za tropic
kého počasí, konal se již třetí ročník.
Hlavním pořadatelem byly IDONT
LIKEYOU a CVOCK. Závody Late
Skate 2016 za účasti borců z Českých
Budějovic, Žďáru nad Sázavou, Jihla
vy, Prahy, Ledče nad Sázavou a domá
cího Davida Vlasáka se v areálu za zá
kladní školou vydařily, průběžně sto
diváků se bavilo a tleskalo parádním
kouskům všech zúčastněných v disci
plínách – minirampa, street (1,2,3),
best trick a death race. Na konci akce
se konal koncert kapely Joyners.

Filip Neužil /Josef Tůma

Celkové výsledky závodu:
STREET
1. Petr Veselý
2. Honza Malý
3. Marek Knytl
4. Martin Kalenský
5. Tomík Marek

Marek Knytl při jednom ze svých
akrobatických kousků
Foto: J. Tůma
Skate boardine – Zajímavá akce
ze série Late Skate 2016 Local Contest
se opět uskutečnila ve Zruči nad Sá

BEST TRICK
Jakub Konečný
MINIRAMP MASTER
Tomík Marek
DEATH RACE
Marek Knytl

Béčko poslalo domů rezervu Malešova s osmi góly

Kuriózní gól Kováře započal povedené představení
v 56. minutě skóroval za Kováře nastoupivší Cudlín – 5:1.
Hosté odpadli, o šestý gól do branky hostujícího gólmana
Novotného se postaral Martinák. Čtvrt hodiny před koneč
ným hvizdem sudího Kafky proměnil šanci ve druhý svůj
gól Cudlín – 7:1, poslední branku zápasu vsítil v 84. mi
nutě P. Jelínek.
Branky Jiskry: Cudlín 2, Viktora 2, P. Jelínek 2, Kovář
1, Martinák 1.
Sestava Jiskry B: Daněk – Hirnyk, Šindelář, Bareš
(46. Brabec), Viktora - P. Jelínek, Petrů (59. Bača), Kovář
(46. Cudlín), Martinák – Červinka, Zelenka.
Fotbalisté zručského béčka odehráli 6. kolo IV. třídy
na půdě soupeře, byli hosty celku Červených Janovic.
Vladimír Červinka (vlevo) se snažil obejít malešovského
obránce.
Foto: J. Tůma

Josef Tůma
Fotbal B – Béčko Jiskry Zruč nad Sázavou odehrálo 5. kolo
IV. třídy v domácím prostředí, hostilo celek FK Malešov B.
Jiskra Zruč nad Sázavou B – FK Malešov B 8:1 (3:1)
Utkání začalo náporem domácího celku, který zužitko
val v 9. minutě Viktora. Hostům se podařilo vyrovnat
ve 22. minutě Barochem. Neuplynula ani minuta a Jiskra
se dostala opět do vedení Viktorou. Do poločasu se ještě
trefil Kovář a béčko vyhrálo poločas 3:1. Do druhé části
hry nastoupili na hrací plochu Cudlín a Brabec, později
Bača. Čtyři minuty po přestávce přidal čtvrtý gól P. Jelínek,

Zručští atleti dominovali všem kategoriím a přivezli devět zlatých

Premiéra se starším žákům vydařila

Mladíci v roli nováčků
se soupeřů nebáli
a vybojovali dvě výhry
Jakub Líbal (vpravo)
při ataku hostujícího
hráče Dobříše
FOTO: J. TůMA

Josef Tůma
Florbal mládež – Mladí florbalisté Jiskry ode
hráli premiérové první kolo mistrovské soutěže
Praha – Střední Čechy – liga starší žáci 3XS1,
skupina 3 – sezóny 2016 – 2017 ve Sportovní
hale ve Zruči nad Sázavou. Na programu měli
utkání s celky Sokol Dobříš a FBC Říčany.
Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Dobříš 2:4 (1:2)
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Říčany modří 5:6 (1:3)
O 5. – 6. místo:
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Slavia Praha 6:2 (1:1
1:0 4:1)
Premiéra v soutěži se zručským starším žákům
vydařila, odehráli s favority skupiny Dobříší
a Říčany dvě slušná utkání se dvěma těsnými
výsledky. Vítězství nad Slavií jen dokumento

valo skvělý výkon v turnaji a po výsledku 6:2
si uchovali příslušnost v původně určeném de
sátém koši.
Florbalisté Jiskry zajížděli ke druhému kolu mi
strovské soutěže Praha – Střední Čechy – liga
starší žáci 3XS1 do Sportovní haly v Říčanech.
Odehráli utkání s celky FBC Žraloci Příbram
a FBC Říčany modří.
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Žraloci Příbram 1:6
(1:4)
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Říčany modří 4:6 (2:3)
O 5. – 6. místo:
Jiskra Zruč nad Sázavou – 101. Sportovní klub Praha
5:3 (2:2 1:1 2:0)
V úvodním střetnutí prohráli s domácími Ří
čany o dvě branky – 6:4, přestože již vedli 2:0.
Ve druhém zápase podlehli sestoupivší Příbrami
1:6. Starší žáci si poté vítězstvím 5:3 nad 101.
Sportovní akademií Praha uchovali opět mož
nost hrát v původně určené skupině.
Sestava: Korecký – Burian, Tůma, Veřtát, Koten,
Maxa, Herud, Chaloupka, Procházka, Vavřička,
Kafka, Líbal, Zubec, Richter, Kvasnička.

Starší žáci Jiskry odehráli v domácím prostředí premiérové první kolo mistrovské soutěže
a uchovali si příslušnost v původně určeném koši. 		
Foto: J. Tůma

Sokol Červené Janovice B – Jiskra Zruč nad Sázavou B 1:4 (1:4)
Mínus si hned v 1. minutě připsal i vinou nerovného teré
nu domácí brankář Dlouhý, když mu míč po propagační
střele Kováře z uctivé vzdálenosti uskočil a projel pod ko
pačkou až do sítě – 0:1. Byl to kuriózní začátek povedeného
představení zručského mužstva v prvním poločase, které
v čele se zkušeným kapitánem áčka Petrů udávalo tempo
hry a svou převahu zúročilo čtyřmi góly.
Po změně stran se hrál po vystřídání na obou stranách
už mnohem vyrovnanější zápas, ale branka již nepadla.
Utkání tak skončilo poločasovým výsledkem, tedy vítěz
stvím hostů.
Branky Jiskry: 1., 26. Kovář, 11., 17. Petrů.
Sestava Jiskry B: Daněk – Hirnyk, Musil, Zelenka
(57. Bača), Bareš – P. Jelínek, Martinák (63. Pejša), Petrů
(46. Cudlín – 54. Fanta), Viktora (66. Hluchý) – Červin
ka, Kovář.

Petr Dubják

Předsedova holina
v Trhovém Štěpánově

Atletika – Dne
10. září se výpra
va zručských atle
tů účastnila běhu
Předsedova holina
v Trhovém Štěpá
nově.
Na š e n e j m l a d š í
členka Sonička
Peroutková v ka
tegorii lezci 2014
a mladší v běhu
na 20m vyhrála.
V kategorii dívky
2010–2011 v běhu
na 250m si pro
prvenství doběhla
Jindřiška Perout
Účastníci závodů v Trhovém Štěpánově – první řada T. Lapáčková, J. Bělina,
ková.
Na trati 250m v ka T. Maxa, M. Svoboda, V. Maxa, A. Bělina, J. a S. Peroutkovi, druhá řada –
Foto: P. Dubják
tegorii 2008–2009 O. a P. Dubjákovi, M. Chmelová a K. Dubjáková.
byli hned 4 naši
závodníci. V chlapcích vyhrál Matěj Svobo Všem zúčastněným patří velká gratulace!
da a na čtvrtých místech se byli Jan Bělina
a Tonda Maxa. V dívkách zlato vybojovala
Terezka Lapáčková, která také běžela ve star
Maturitní obory
ší kategorii 2006–2007, kde v běhu na 400m
GYMNÁZIUM
obsadila těsně čtvrtou příčku.
• osmileté studium
Na stejné trati v chlapcích si pro prvenství
• čtyřleté studium
doběhl Vojta Maxa a stříbro vybojoval Adam
SOŠ
Bělina.
• informační technologie - reklama a webdesign
V běhu na 400m v kategorii muži se Ondra
• strojírenství - 3D modelování
Dubják umístil na 4. pozici.
• mechanik seřizovač - programování CNC
V ženách zlato vybojovala Kateřina Dubjá
ková a stříbro Michaela Chmelová.
Učební obory
Zabojovali také naši dospělí atleti, kde
• strojní mechanik (zámečník)
v běhu na 400m veteráni a veteránky skon
• nástrojař
• skladník/skladnice
čil na 1. místě Petr Dubják, na 2. místě Aleš
Možnost zkrácené formy vzdělávání - jednoleté studium
Maxa a na 3. místě Petra Maxová.
Ve štafetách rodinného minimaratonu
VOŠ
(4,2 km) si pro zlato doběhli Kateřina, On
• ekonomika a management podniku
dřej a Petr Dubjákovi. Aleš, Petra, Tonda
Denní nebo kombinovaná forma
a Vojta Maxovi skončili pátí.
V tradičním hodu předsedovou holinou
Dny otevřených dveří:
pátek 25. 11. 2016
skončil na čtvrtém místě shodou okolnos
8:00 – 17:00 hodin
tí náš předseda Zdeněk Svoboda a Radka
sobota 26. 11. 2016
Smutná v hodu kozačkou získala zlato.
9:00 – 12:00 hodin
Zručská výprava jasně dominovala, když
získala 9 zlatých, 3 stříbrné a 1 bronzovou
www.gvi.cz
 569 430 500
medaili.

