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VODNÍ SKLUZAVKA

text Josef Förster
fota Jarda Bouma
Už jste tam byli? Poznejte lépe kraj
kolem řeky Sázavy a hory blaníku. Skýtá
bezpočet turistických cílů, míst známých
i těch méně známých, neméně zajímavých, vhodných k výletu nejen pro rodiny
s dětmi. Tak tedy... nastartujte auto, sedněte na kolo, sbalte si batůžky – vyrážíme…

Na výletě… ve středověkém podzemí
ve Světlé nad Sázavou

T

eplota vzduchu kulminuje
pod hranicí 40 stupňů, biozátěž nepřetržitě hlásí stupeň
číslo tři, pod spalujícími slunečními
paprsky se ztrácí tráva, řeka vysychá
takřka před očima, umdlévá vše živé,
lidé okupují plovárny a jsou vděčni
za každý stín… Takový byl a možná
ještě teď, kdy pročítáte prázdninové
dvojčíslo Zručských novin, je kolorit letošního tropického léta, podle
pamětníků prý srovnatelného s katastrofálním suchem roku 1947. Těžké
rozhodování, kam vás pozvat na výlet,
pokud se nechceme vydat rovnou až
někam za polární kruh.
Přeci jenom ale pro vás něco máme.
Podzemí! A nemusí to být zrovna vyhlášená Kutná Hora nebo její starší
„stříbrná sestra“ – královské horní město Jihlava. Vydejte se s námi
do Světlé nad Sázavou a budete pří-

jemně překvapeni, co ukrývá kousek
od náměstí, pár metrů pod zemským
povrchem.
Trochu nás zaráží, že si naše průvodkyně, paní Dagmar Sedmíková na sebe
bere lehkou bundu, my vyrážíme jen
tak, v sandálech, tričku a kraťasech.
„O zpřístupnění zapomenutého a zanedbaného světelského podzemí se
v letech 1999–2002 postaralo město Světlá nad Sázavou ve spolupráci
s Vlastivědným spolkem Světelsko,
což jsou nadšenci, kteří milují historii

města a sbírají o něm informace v archivech,“ říká na úvod. Naposledy tam
prý lidská noha vstoupila ve válečném
roce 1944, kdy byly v podzemí prováděny průzkumné práce, a pak už jen
tu a tam odvážní světelští kluci, kteří
cosi tušili o tajemných chodbách pod
městem.
Z jednoho z měšťanských domů
na náměstí Trčků z Lípy sestupujeme
po schodišti do suterénu, kde si ve vitrínkách prohlížíme nálezy střepů skla
a keramiky z doby, kdy se podzemí

čistilo, pocházející ze 14. – 16. století, a faksimile starých listin vážících se
k dávné historii města. Další zajímavý
nález představuje malý hornický špičák, jeden z nástrojů, jímž se podzemí hloubilo. K jediné nalezené minci
z roku 1800 přidává paní Sedmíková legendu, která se s městem pojí:
„Ve městě prý kdysi řádili loupežníci,
kteří přepadávali obchodníky, a protože si svůj lup potřebovali někde schovat, tak si k tomu účelu vytvořili tyto
chodby. Žádný poklad jsme tam sice
nenašli, ale přesto věříme, že tam někde je, a proto tam chodím třikrát denně,“ dodává s úsměvem. Těch legend
svázaných s podzemím, které se tradují po generace, je ale víc. Další hovoří
o propojení nejen světelského kostela
a fary, ale i zámku za řekou. A dokonce
se říká, že by mohla existovat podzemní chodba ze zámku do hradu v Lipnici
nad Sázavou vzdáleného vzdušnou čarou asi šest a půl kilometru.
Tady bylo pivo!
Ze suterénu pokračujeme později
vyhloubenou chodbou dolů. „Původní
vstup a začátek ražby byl však z druhé
strany, do skalního masivu nad meandrem řeky Sázavy,“ upozorňuje nás
průvodkyně. Přestože po nějakých

pětadvaceti schodech scházíme „jen“
do šestimetrové hloubky, teplota vzduchu citelně klesá. Stálá teplota 12°C
se tu prý drží po celý rok. Konečně
jsme na místě tajemného labyrintu
rozlehlých oválných chodeb v celkové
délce 220 metrů. Klaustrofobici mohou ale zůstat klidní, výška tu dosahuje
cca 35 km (pozor na letní
uzávěry silnic a objížďky)
výhodnou alternativou k autu je
vlak, cesta trvá cca hodinu
vstupné 60 Kč, snížené 30 Kč,
děti do 6 let zdarma, rodinné
(2 dospělí + 3 děti) 140 Kč
červenec–srpen:
út–pá: 10.00 a 13.00 hod.
so: 9.00, 11.00 a 13.00 hod.
září – červen:
po předběžné dohodě
Infocentrum
nám. Trčků z Lípy 16
582 91 Světlá nad Sázavou
www.kyticesvetla.cz/sluzby/
prohlidky-stredovekeho-podzemi
e-mail: info@svetlans.cz
tel.: 775 653 884, 569 496 676
... POKRaČOVáNÍ Na STRaNě 3

Naše/vaše letní kino oslavilo 40 let!
Jiří Říha

A

no, vaše letní kino slaví už čtyřicet
let! Ale jak už to často bývá, pro
správný a úplný popis jeho příběhu se
musíme ponořit do historie ještě hlouběji.
Vše začalo na konci šedesátých let minulého století, kdy parta „náctiletých“
ze Staré Zruče ovládala klukovská území v okolí zámku a blízkém podzámčí.
Můžeme se při pohledu na staré žlout-

noucí fotografie z této doby jen domnívat, že seskupení domků, zahrad, plotů
a blízkost zámku vytvářelo inspirativní
prostředí ne nepodobné Foglarovým
Stínadlům. Prožitá klukovská dobrodružství i sounáležitost s prostředím
měly zajisté vliv na soudržnost skupiny – na začátku sedmdesátých let již
dvaceti a víceletých mužů. Scházeli se
tenkrát o volných chvílích na zámeckém parkánu, v místech, kterému se
říkalo Na Valech. To, co je na počátku

19. zárí
ˇ 2018

^

kreslo
pro hosta:
Michal Viewegh
~ český spisovatel a publicista

dospělosti pohánělo a mobilizovalo, už
nebyla alotria a touha po klukovských
dobrodružstvích, ale potřeba nějakého
vlastního prostoru, který by mohli sdílet
společně s vrstevníky.
Slovo dalo slovo a nově vzniklá skupina (tehdy jako místní organizace SSM,
protože tehdejší sdružovací zákon nedával mnoho jiných možností) oslovila
v roce 1972 místní národní výbor s žádostí o zapůjčení části sklepních prostor zámku pro účely zřízení klubov-

18.00

Spolkový dům Zruč nad Sázavou

Beseda s českým spisovatelem
a publicistou Michalem Vieweghem,
který je držitelem prestižní ceny
Jiřího Ortena z roku 1993
a nejprodávanějším českým spisovatelem
s více než milionem výtisků...
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Šestý ročník „Tvoření pro radost“

Společenská kronika
BlaHopŘÁNí
blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci červenci a srpnu oslavili
narozeniny, jmenovitě pak těmto:

Augustině Bezroukové, Ladislavu
Petrusovi, Blance Rusové, Jiřině
Závětové, Milanu Kimlovi, Julii Pavlové, Miladě Krištofové, Vlastě Ondíkové, Marianě Holíkové, Jaroslavě Lebedové, Františku Papíkovi,
Jaroslavě Vesecké, Marii Studničkové, Boženě Damaškové, Vlastě
Červené, Martě Muškové, Milušce
Křováčkové, Blaženě Šimkové, Bohumilu Kahounovi, Anně Andělové,
Alence Mezerové, Josefu Březinovi,
Kamilu Neužilovi, Heleně Mazancové, Miluši Baťkové, Marii Jelínkové,
Daniele Cirhanové, Jiřině Svobodové, Zdence Červenkové, Dagmar
Koluchové, Miloslavě Škaredové,
Ludmile Volfové, Jindřichu Riemerovi, Josefu Vosykovi, Jiřímu Mlezivovi, Františku Jantačovi, Heleně
Samkové, Marii Maxové, Miloslavě
Komárové, Růženě Dvořákové,
Václavu Melezinkovi, Jarmile Machové, Miroslavu Slavíkovi, Vlastě
Klčové a Josefu Výbornému.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

Hedvika Smítková

Z

ahájíme 11. září, kdy si pod vedením paní
Jenčíkové zhotovíme háčkovanou čepici. Pak
už se budeme zase pravidelně scházet ve stejném
čase (od 14.30) každé druhé úterý v měsíci, jak
nám i připomene časový přehled kulturních akcí
ve Zručských novinách. Účastnicím minulých
ročníků se po letní pauze už jistě stýská po družné tvůrčí atmosféře. Věříme, že přibudou další
zájemkyně a třeba i dobrovolné lektorky, které
budou ochotny podělit se o svůj um a zkušenosti
a naučit nás něco nového. Tvoření pro radost pořádá Český svaz žen, ale zvány jsou všechny ženy,
které rády něco tvoří. V uplynulém ročníku nám

Oprava tratě Kácov
– Zruč nad Sázavou

Blešák za ploty
Alena Horká

V

rámci tradičního „Týdne nízkoprahových klubů“ pořádá NZDM
Kotelna akci určenou pro širokou veřejnost. Hlavním účelem je propojení
klubu s veřejností skrze zvýšení informovanosti o Kotelně, jejím poslání,
zásadách a poskytovaných službách.
A co vás v úterý 25. září 2018 bude
v Kotelně čekat? Můžete se přijít podívat do klubu, kde mladí lidé ze Zruče n.
S. tráví svůj volný čas, získat odpovědi
na otázky ohledně fungování Kotelny
a v neposlední řadě strávit příjemné odpoledne výběrem věcí z blešího trhu,
které mohou udělat radost vám i vašim
blízkým. Akce začíná ve 14.00 hodin
v areálu NZDM Kotelna. Těšíme se
na vaši účast i zájem.

nejvíce času věnovala paní Schmatová, s níž jsme
si vyrobily například podzimní dekoraci z přírodních materiálů, stolní pořadač na drobnosti
a aranže květin tkaných z lýka. S paní Šašinkovou
jsme tvořily vánoční korálkový závěs a velikonoční vajíčko zdobené pedigem a korálky. Ve dvou
lekcích jsme s paní Jenčíkovou pletly hračku ‒
kočičku a paní Postřihačová nás zase naučila zvířátka háčkovaná. Před Velikonocemi jsme s paní
Kopeckou háčkovaly pestrou slepičku s kuřátky
a před Vánocemi nám paní Havlíčková připravila
malý inspirativní kurz ozdobného balení dárků.
Děkujeme všem dobrovolným lektorkám, s nimiž jsme v pěti uplynulých ročnících vytvořily
už padesát výrobků.

Ludmila Vlková, Kancelář starosty

P

odle informací Správ y železniční dopravní cesty
(SŽDC) začnou opravy tratě v září letošního roku.
Zhotovitel byl již vybrán. Práce by měly skončit v červnu
příštího roku, náklady by neměly přesáhnout 600 mil. Kč.
Na trati se loni kvůli špatnému stavu omezil provoz,
v úseku Kácov – Zruč nad Sázavou pak byl provoz zakázán úplně. Hlavním důvodem uzavřením trati jsou vady
na kolejnicích, za hranicí životnosti je i větší počet pražců.
K omezením na trati přispěly také nestabilní skalní stěny,
z nichž se uvolňovaly kameny a ohrožovaly provoz na železnici. Stavba začne sanací a zabezpečením skal a opravou
mostních objektů a opěrných zdí. Největší rozsah prací
proběhne v příštím roce, kdy se stavbaři zaměří především
na železniční svršek a přejezdové konstrukce.

Včelí svět ožil uměleckými díly

astronomická
Když spolužáci na základce vyplňovali do dotazníků, kým by chtěli být, já nepsal ani řidič TIR, ani
popelář, ani prezident, ale astronom! Nějakých
jedenáct mi bylo a bylo snadné vzhlížet k noční
obloze se zatajeným dechem. Co je tam dál a dál
a nejdál?
V osmdesátém šestém se po 75 letech k Zemi
vrátila slavná Halleyova kometa a nechala mě
počítat, zda se dočkám dalšího průletu a kolik mi
bude! 88… Ve třinácti to znělo jako 188, tak asi
nic.
Před polovinou letošních prázdnin jsem si na ni
vzpomněl. Média vděčně skočila po krvavém Měsíci, který mělo namalovat nad mraky nezvykle
dlouhé zatmění.
Vyrazili jsme dvě hodiny před půlnocí s děckama
na kopec k rozhledně. Na další podobně zabarvený špacír se prý vyškrábe až roku 2123 a to už
asi, ruku na srdce, nepokoukáme. „Ty určitě ne“,
uzemnila vtipně dcéra.
Mezitím meteorologové otočili z jasno na zataženo, po rudém kotouči ani vidu, tak jsme cestu
na rozhlednu upravili v noční procházku na hřbitov, páč je to po cestě, podívat se, jak tam tátovi
svítí ta diodová svítilnička.
Na cintoríně za městem, skorem v úplné tmě,
za sporých elektroplamínků se nejmenší potomek trochu bál.
Doma jsem problikl bednu, Richard Gere si zrovna jako princ přijížděl s limuzínou pro svou Pretty
Woman a pan Měsíc rozhodl se přeci jen vynořit
čistě z mraků a jal se odsunovat stín Země ze svého už ne rudého, ale čedarového kotouče.
„Tak co je za koncem vesmíru, tati?“
Robert

Jarmila Pavlicová, Jana Šimková
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N

a světě žije kolem deseti tisíc druhů včel, ale
s takovými, jaké jsou nyní k vidění ve Včelím světě v Hulicích, se nikde nesetkáte.
Myšlenka vytvořit výstavu výtvarných prací
o včelách nás napadla jednu deštivou neděli, kdy
Včelí svět navštívil náhodný amatérský fotograf. Ten vyslovil přání, že by bylo hezké umístit
do obřích pláství modely včel. A nový projekt byl
na světě!
Napadlo nás oslovit učitele Základní umělecké
školy ve Zruči nad Sázavou, aby nám s projektem
pomohli. A výsledek? Předčil naše očekávání. Prostě nádhera!
V obřím úle dnes v plástvích „pracují“ také obří

Vážení rodiče,

včely s bílými papírovými křídly – a nejen tam.
Obří včely sedí i na dřevěných úlech a návštěvníci se jich mohou dotýkat. A další výtvarná díla
následují: kresby včel na rozkvetlé louce i barevné plástve rozsvítily první poschodí expozice. Drátěné včelky sedí na okenních parapetech
a jemné kresby včel na černých podkladech jsou
dechberoucí. Keramické domečky s klacíky čekají na včelky samotářky, aby jim poskytly šetrný
úkryt, překvapí vás třeba i školní včelí autobus.
Žádná z těchto včel se však nemusí připravovat
na zimu, jako to v tomto období roku dělají živé
včely. Ty se totiž na rozdíl od nás, lidí řídí slunečním kalendářem.
Přijďte se podívat do Včelího světa v Hulicích,
stojí to za to!
FOTa: J. PaVLICOVá , L. ŘÍHOVá

Vítání občánků

stalo se tradicí, že vítáme nové zručské občánky na slavnostním setkání.
Vítání občánků se uskuteční dne 15. 9. 2018, hodina bude upřesněna na pozvánce.
Pokud máte zájem zúčastnit se této slavnostní akce, navštivte Městský úřad
ve Zruči nad Sázavou – oddělení matriky,
nebo se můžete hlásit na e-mailové adrese: mensikova@mesto-zruc.cz
a také telefonicky na čísle: 327 531 200 nebo 327 532 815.
Je třeba nahlásit jméno, příjmení dítěte, datum narození a adresu, kam chcete poslat pozvánku.
Těšíme se na setkání s novými občánky Zruče nad Sázavou.
Za SPOZ Petra Menšíková

Slavnostní zábavné
zakončení
Pohádkového putování 2018
15. 9. 2018

ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou
v 10.00 přivítáme
naši kmotru báru Štěpánovou
Nabídka programu:
 dílničky
na medvídky a panenky
 výroba
zajímavých doplňků
 výtvarníci
 řemeslníci
 pohádkové obchodní centrum
 sladká pohádková kavárna
 hudba, tanec, super překvapení
 pohádkové losování o hezké ceny
Přivítáme vás i naše milé hosty
a předáme panenky UNICEF.
Těšíme se na vás!
Klub Panenky ČR, Město Zruč nad Sázavou
a zástupci pohádkových míst

aktuality kultura školství město sport

Jak se neztratit?
Na počátečním zastavení je možné sledovat různé (šikmé i svislé) druhy postupu ražeb, tahy a vrypy hornickým

špičákem. Postup v tomto případě
nebyl v žádném případě jednoduchý,
za den tímto klasickým ručním způsobem ve tmě či polotmě bylo možné
pokročit přibližně pouhých dva a půl
centimetrů. Po geologické stránce se
nenašlo nic cenného, hornina je biotitická pararula, rula, žula, pískovec,
slída, kterou díky jejímu odlesku často
objevují děti s poukazem na stříbro.
Na jedné z dalších zastávek pozorujeme studnu v bočním výklenku,
na kterou se při hloubení chodeb
narazilo. „Když se chodby prorážely,
tak tu byla totiž omylem proražena již
hotová studna, což bylo veliké štěstí,
protože nebylo třeba budovat nějaký
průduchový systém. Ve studni nebylo
naštěstí tolik vody, aby je to vyplavilo,“ informuje nás průvodkyně. Naproti studni jsou na zemi položeny části masivního dřevěného vodovodního
potrubí vytaženého ze studny. Tmavá
čára na zdi ukazuje, kam až bylo podzemí zasypáno hlínou a odpadem.
Zajímavé jsou i průduchy ve stro-

pě, které se složitě vrtaly ručně dřevěnými kůly s kovovými hlavicemi.
Vzhledem k nedokonalosti nástrojů
byly tyto průduchy vedeny jakoby
„do zatáčky.“ Dále si prohlížíme jiný
prostorný sklep, klenutý z cihel, který
je s podzemními chodbami propojený,

a malým okénkem pohlédneme směrem ke světelskému zámku. Ale nebylo
by to správné podzemí, kdyby nemělo
krápníky. Několik z nich, velmi tenoučkých a dlouhých jen pár centimetrů míjíme na konci prohlídky. Další
bohužel nenechaví turisté ulámali.
Děti už drkotají zuby, prsty v sandálech tuhnou chladem, po necelé
hodince prohlídky se těšíme ven. Paní
Sedmíková nás vede k východu, padá
otázka, zda se tam člověk může ztratit.
Vzpomínám si totiž, že jsem kdysi četl
o labyrintu klenutých prostor ve sladovně tmaňského pivovaru. Množství

podpěrných sloupů tam prý činí sklep
natolik nepřehledným, že jakýkoliv
pokus projít objekt bez vodící šňůry
znamená velký problém. Naštěstí je
světelské podzemí menšího rozsahu.
„Manžel mi poradil jednoduchou pomůcku: Když se budete držet pravé
strany, dojdete vždy k východu, jelikož
podzemí vede dokola,“ uklidňuje nás
naše průvodkyně.
Světlá nad Sázavou má z hlediska turistického ruchu štěstí. Tím, že investovala do zpřístupnění podzemí, může
kromě obligátního zámku a krásně
udržovaného zámeckého parku nabídnout něco navíc. O oblibě této
atrakce svědčí stoupající návštěvnost.
Loni tudy prošlo na 3 500 návštěvníků a toto číslo bude v budoucnu jistě
stoupat. V minulém roce se totiž ukázalo, že podzemí je možná rozsáhlejší,
než se dosud vědělo, a průzkum pokračuje…

Co se dá navštívit kromě podzemí:
Kromě návštěvy podzemí můžete přímo ve Světlé absolvovat prohlídku světelského zámku
s únikovou hrou a zámeckého parku nebo navštívit nedalekou Haškovu Lipnici s expozicí
v Haškově domku, lipnickým hradem a proslulým hostincem U České koruny.
Tip redakce ZN – Lucifer v podzemí
Ve Světlé slaví Mikuláše opravdu ve velkém! Každoročně 5. prosince navštěvuje středověké
podzemí Lucifer se svojí tlupou čertů, obvykle od 15.00 do 19.00 hodin. V temných prostorách podobných samotnému peklu je setkání dětí s čerty jistě velkým zážitkem.

Martina Fialová

P

fota: s. tomášek

rvní srpnový víkend je ve Zruči už
neodmyslitelně spjatý s Historickými slavnostmi. Ať leje jako z konve,
padají trakaře či jako v případě letošním padáme horkem jako mouchy,
v deset dopoledne vychází z náměstí
ve Staré Zruči průvod. Nejinak tomu
bylo i letos, kdy naše slavnosti dospěly,
konaly se totiž poosmnácté. A protože jsou již zletilé, směly nést podtitul
Casanova ve Zruči. Příběh Giacoma
Casanovy byl tématem divadelně-šermířského představení, které sklidilo
zasloužený potlesk. A co bylo jinak
k vidění a slyšení? Úžasné historické kostýmy, folk Calata, divadlo Bez
Střechy, kat Pawouk, bílí hadi nebo
staročeský kolotoč poháněný lidskou
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pokračování článku „Na výletě... ve středověkém podzemí ...“ ze str. 1
170 až 210 centimetrů, šířka se pohybuje mezi 160 a 240 centimetry, takže
člověk se tu musí sehnout jen na některých místech. Není to zkrátka takový
adrenalin jako v jihočeských Slavonicích, kde prolézáte sehnuti úzkými
chodbami v tekoucí vodě v holinkách,
přilbě a gumovém plášti…
Podzemí je tu dnes návštěvníkům
přístupné jako němý svědek dávných
staletí, jako ukázka čistoty a elegance
razicí práce někdy z doby vrcholného
středověku. Kardinální otázka o funkci
tohoto labyrintu ale zůstává a asi zůstane nezodpovězena. Nedochovaly se
totiž, až na jeden, záznamy o pravém
účelu této soustavy chodeb. „Písemně
je pouze z roku 1788 v kronice poznámka, že za kostelem jsou nějaké
podzemní chodby, ale už tam není
o tom větší zmínka,“ vysvětluje paní
Sedmíková. K čemu sloužily a kdo byli
jejich původci?
Pomůže nám analogie s jinými lokalitami a podzemními chodbami v okolí.
Města jako Havlíčkův Brod, Ledeč nad
Sázavou, Jihlava a další dávají tušit, že
se mohlo jednat ve 13. století nejprve
o průzkumné chodby k předpokládaným nalezištím rud, které později
změnily svůj účel a byly dokončeny
ve století patnáctém. „Štoly pro těžby
rud to s největší pravděpodobností vůbec nebyly, protože se tu nic nenašlo,
prostory sloužily jako klasická sklepení k uchovávání potravin nebo i jako
úkryt v případě nebezpečí.“
Protože byla v domě u původního
vchodu hospůdka, soudí se, že se zde
chladily sudy s pivem. „Jednou jsem
tady měla nějaký pány z pivovaru
a oni, když sem na toto téma narazila,
říkali: „Podívejte se na tuhle chodbu.
Ten tvar, ta šířka a výška, vždyť to je
sud! Neříkejte, že tady nebylo pivo,
tady bylo pivo!,“ dodává k tomu
průvodkyně. Z hlavní chodby vedou
pravidelně krátké odbočky – rozrážky, a co rozrážka, to jednotlivý sklípek,
kdysi středověká lednice, v níž se potraviny se obložily ledem, voda z ledu
odtékala kanálky ven. Podzemí má
také tu velkou výhodu, je tam bezpečno, voda se sem při povodních z řeky
nikdy nedostala. A ta, která prosakuje
stropy, odchází systémem kanálků.

červENec
srpen
2018

Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál
přístupný každý den od 9.00 do 17.00 hod. (polední pauza v zámecké
pokladně: 11.30–12.30 hod.).
Do
28. 10. 2018

Výstava – „Zavřete oči, odcházím…“, pořádá Spolek rodáků
a přátel Zruče nad Sázavou a okolí ve spolupráci s Klubem panenky
ČR a za podpory města Zruč nad Sázavou. Výstava bude umístěna
v zámecké galerii.

1. 9. 2018

Kotelnafest, pořádá NZDM Kotelna – zábavný program pro děti
i dospělé od 15.00 hod. v zámeckém parku, hudební produkce
od 18.00 hod. Vstup: zdarma.

1. 9. 2018

Městská knihovna – sobotní provoz – otevřeno od 9.00 do 11.30 hod.

1. 9. 2018

Vyhodnocení 60. ročníku „Mapový okruh Vysočina“ – celostátní
soutěž fotoklubů, pořádá Fotoklub Zruč nad Sázavou, z. s., spolkový
dům.

8. 9. 2018

Letní kino – český film „Úsměvy smutných mužů“ – od 20.30 hod.
v letním kině v zámeckém areálu ve Zruči nad Sázavou, vstupné 60 Kč.

11. 9. 2018

Tvoření pro radost – háčkovaná čepice, pořádá Český svaz žen,
od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro, klubovna svazu.
Potřeby: asi 15 dkg vlny, háček. Více informací viz plakát.

15. 9. 2018

Pohádkový ples s Bárou Štěpánovou, pořádá Klub panenky ČR,
od 10.00 hod. na nádvoří zámku. Slavnostní ukončení hry „Pohádkové
putování“.

17. 9. 2018

Výkup zlata a stříbra, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost,
od 9.00 do 15.00 hod.

18. 9. 2018

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen ve Zruči, od 14.30 hod.,
klubovna svazu.

19. 9. 2018

Křeslo pro hosta – spisovatel a publicista Michal Viewegh,
pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Josefem Főrsterem, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost, od 18.00 hod. Vstupné: 50 Kč.
Předprodej vstupenek od 27. srpna ve spolkovém domě v kanceláři
manažerky a v infocentru. Více viz plakát.

25. 9. 2018

Blešák za ploty, pořádá NZDM Kotelna ve Zruči nad Sázavou, od 14.00
do 18.00 hod., areál kotelny.

25. 9. 2018

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen ve Zruči, od 14.30 hod.,
klubovna svazu.

26. 9. 2018

Senior v kyberprostoru, pořádá VISK, 9.00 – 12.15 hod, vstup zdarma. Přihlášky: strnadova@visk.cz, mutlova@visk.cz, tel.: 605 408 887,
733 642 648. Více viz plakát.

27. 9. 2018

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

Až do 8. září se můžete těšit na promítání v letním kině ve Zruči
nad Sázavou. Sledujte nástěnky, facebookové a webové stránky,
kde se dozvíte více informací.
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

Historické slavnosti
po osmnácté
silou. A samozřejmě celá řada dobových stánků sloužících nejenom k občerstvení (o prvenství se letos prala
zmrzlina s grilovaným selátkem), ale
i k nákupům drobných dárečků, ručně
vyrobených šperků, výrobků ze dřeva
i z proutí, domácích marmelád, zkrátka
všeho, co šikovní lidé vytvoří a návštěvníky slavností tím potěší. Za sníženou
cenu byly přístupné stálé expozice celého areálu: zámek, Kolowratská věž,
Vodácké muzeum, Království panenek,
regionální muzeum Od verpánku k Baťovi i letos nově otevřená interaktivní
expozice Příběh řeky Sázavy. Vyvrcholením slavností byl podvečerní koncert Petra Koláře s jeho doprovodnou
skupinou. Diváci si na závěr vytleskali

jeho nejznámější píseň „Ještě, že tě, lásko, mám“. Kulturní den ve Zruči byl
zakončen promítáním v letním kině,
které právě v tento den slavilo 40 let
od svého založení. Téměř o půlnoci se
zručský zámek a park ponořily do tmy
a do ticha, aby se ráno probudily přípravami na nedělní dechovku.
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Alena Horká

P

oslední prázdninovou sobotu,
tedy 1. září 2018, se v blízkém
okolí malebného zámku ve Zruči n.
S. bude konat akce pro širokou veřejnost. Festival pořádá nízkoprahové
zařízení Kotelna, které pro mladé lidi
funguje již 11 let. Jak samotný název
akce napovídá, mladí lidé navštěvující Kotelnu jsou právě těmi, kteří se
na přípravách, organizaci i samotné
realizaci akce významně podílejí. Festival startuje v 15.00 hodin a je určen
dospělým i dětem. Pro všechny účastníky bude připraveno množství zábavných aktivit, jako je bublinový fotbal,
slackline, žonglování apod. Od šesté
hodiny večerní začne hudební produkce, v rámci které se nám představí šest
kapel z celé České republiky. Během
festivalu si účastníci akce budou moci
pochutnat na výborných specialitách
„kotelnické“ kuchyně a osvěžit se točeným pivem či limonádou. Naše díky
putuje k zaštiťující organizaci Prostor
+ o.p.s. a městu Zruč nad Sázavou a jejímu vstřícnému vedení.

KotelnaFest 2018

Hana Příkopová

K

Dějiny Zruče vyjdou v září!
Alena Hajská

J

iž začátkem letošního roku byli čtenáři Zručských novin informováni, že v průběhu roku
vyjde dlouho připravovaná kniha nesoucí prostý
název: „Zruč nad Sázavou“. Vydavatelem knihy je
město Zruč nad Sázavou, obsah knihy zpracoval
kolektiv autorů pod vedením paní PhDr. Jany
Vaněčkové. Kniha zachycuje dějiny Zruče nad
Sázavou od prvních dohledatelných historických
pramenů až po současnost. Text knihy je doplněn mnoha zajímavými historickými dokumenty
a fotografiemi. V průběhu předchozích měsíců
již mohli čtenáři Zručských novin „ochutnat“
několik úryvků z této knihy.
V měsíci srpnu proběhlo výběrové řízení na tiskárnu knihy a byly předány veškeré materiály
pro tisk. Smluvně by měla být kniha vytištěna
v polovině měsíce záři. Město počítá s uvedením

knihy do společnosti jejím slavnostním pokřtěním za účasti autorů knihy, fotografů a grafika
knihy ve druhé polovině měsíce září. Křest knihy
bude současně spojen s besedou s autory knihy
a autogramiádou. Veřejnost bude o termínu slavnostního křtu včas informována. Kniha vychází
v nákladu 2500 výtisků, takže se dostane určitě
na každého zájemce o historii města. Knihu bude
možné zakoupit přímo na besedě s autory a průběžně v infocentru města na zámku, v městské
knihovně i v prodejně knih.
Za vydavatele knihy a za všechny, kteří se na jejím vzniku podíleli, si přeji, aby byla čtenářům
dobrým společníkem pro dlouhé zimní večery
a přinesla jim nové poznatky o našem městě.
Poznámka redakce: V upoutávce na titulní straně je uvedena jedna z variant grafického návrhu
obálky. Její finální verze nebyla v době uzávěrky
novin ještě schválena.

OZNÁMENÍ ZRUČSKÝCH NOVIN
STRANÁM KANDIDUJÍCÍM V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
V příštím vydání novin, které vyjde na konci září,
bude každé z kandidujících stran zdarma k dispozici půlstrana
pro otištění programu, kandidátky nebo propagačních materiálů.
Upozorňujeme, že příspěvky došlé po datu uzávěrky
už nelze z technických důvodů zpracovat v nabízeném termínu do tisku.

Blízká setkání třetího druhu

Z

ruč je vpravdě zelené město a některé její
části splývají s okolní přírodou téměř „vesnicky“. Že toto splynutí platí nejen pro říši flóry,
ale i pro faunu se mohou přesvědčit obyvatelé
Zářečí. V ranních hodinách lze spatřit v ulicích
nad fotbalovým stadionem promenující srnce
a srnečky. Často je zvědavost a nízká míra bázně
zavedou na pastvu i do zahrad a blízkého okolí
domů, jak se lze přesvědčit na přiložené fotografi i. Přestože se v blízkosti pohybovali lidé,
dvouletý srneček neohroženě vstoupil do zahrady, podstatnou část prozkoumal, někde odkousl
lupen a ochutnal a po čtvrthodinové exkurzi bez
poděkování a pozdravu ze zahrady zvolna vyšel
a odkráčel ulicí k louce u řeky. Přitom ještě beze
spěchu nahlížel postupně do zahrad sousedům
v dolní části Dvořákovy ulice.
Celkem kuriózní případ se stal během prvního srpnového víkendu, kdy se pod rouškou tmy
na křižovatce ulic Pod Březíčkem a Dvořákova
setkali dva mladí srnci. Přirozené pudy je dohnaly k souboji, jehož výsledek není znám. Co je ale
známé je důsledek jejich strkanice, kdy ve vzájemném klinči se jednomu z bojovníků podařilo
prorazit pneumatiku zaparkovaného vozidla.

Poškození vyšetřovala Policie ČR.
Chci zde také připomenout, že celá část Zářečí na západ od ulice Vlašimské je tzv. obytnou
zónou, ve které se provoz motorových vozidel
upravuje specifickými pravidly. Jedním z nich je
– kromě omezení rychlosti na 30 km/h ‒ i zásadní pravidlo přednosti zprava jedoucích vozidel.
V případě srnců a další zvěře se ale přimlouvám
za rozšíření: dávejme jim prosím přednost i zleva.

FOTO: L. ŘÍHOVá

Jiří Říha

dyž jsem byla malá, myslela jsem si, že marmelády vaří vždycky babičky. A také bezinkový sirup. Jeho chuť si vybavuji moc dobře. Dostávaly jsme ho jako děti u babičky na lžičku jako
„meducínu“. Byl moc dobrý a byl v něm rum. Pro
dítko něco zakázaného, tudíž magického!
Bezinky dozrávají, takže u mě tento rok dojde
poprvé na vaření bezinkového sirupu. Už teď ale
tuším, že se té babiččině „meducíně“ nevyrovná.
To jistě všichni znáte.
Babičkou ještě nejsem, ale vaření marmelád
mě chytlo. Mám moc ráda společné tvoření, kdy
s přítelem klábosíme nad hrncem s vařící se marmeládou, vonící nám pod nos.
Toto léto jsme toho proklábosili poměrně dost.
Kunratickým jahodám nešlo odolat – takže jahodová. Na procházce jsme objevili maliny kousek
od domova – takže božská malinová. Soutěžící
v AZ-kvízu na otázku moderátorky na jeho koníčky odpověděl, že rád vaří marmelády. Nejoblíbenější v rodině je prý ananasová. To mé ucho
nemohlo přeslechnout. Takže ananasová – chce
to opravdu hodně vyzrálý ananas. Syn mi natrhal
košík „špendlíků“ – takže špendlíková s levandulí. Přítel přivezl od dcery kbelík rybízu – takže
ani rybízová klasika nechybí.
Když už jsem si říkala, že si dáme pauzu s klábosením a raději trošku protáhneme nohy přírodou,
dostali jsme od rodičů spoustu letních jablek.
Tady došlo i na sušení křížal a výrobu jablečného
octa. Už jsem začala trousit, že jablka nechci ani
vidět. A byla jsem vyslyšena! „Proces“ mi přihrál
do cesty meruňky. Volala mi kamarádka, že má
zdroj meruněk. „Zavoláš pánovi, vezmeš košík,
natrháš si je a zaplatíš kilo za dvacku“ povídala.
Zbytek jablek odložen – tomuto nešlo ani při

Marmeládování

troše dobré vůle odolat! Takže meruňková.
Momentálně sedím na terase s kávou, meruňkovým koláčem a kochám se krásným výhledem, který tady mám. Vzpomínám na jaro, kdy
jsem sbírala bylinky a nakládala mladé ořechy
na ořechovku. Procházím vzpomínkou, jak jsem
trhala poupata pampelišek a nakládala je á la kapary. Jak osvěžující jsou teď v letních salátech!
Na teploměru skoro 30 °C a mně připlula myšlenka na první sychravé podzimní večery, kdy
roztopíme v krbu, udělám palačinky s jablkovou
marmeládou ovoněnou badyánem a naše tempo
se začne zpomalovat stejně jako v přírodě.
Hlavně ale užívám tady a teď. Budete-li mít
chuť, můžete vyzkoušet recept na meruňkový
koláč.
Meruňkový koláč
~ 2 hrnky hladké mouky
~ 1 hrnek vlažného mléka
~ 6 polévkových lžic cukru krupice
~ ½ kostky tuku Hera
~ 1 prášek do pečiva
~ meruňky, čerstvá máta
Tuk si rozehřejeme, přidáme cukr, vyšleháme. Dále přidáme mouku smíchanou s práškem
do pečiva a mléko. Těsto se dá snadno rozetřít
na velký plech. Pokud by bylo příliš husté, přidejte ještě trochu mléka. Poklademe meruňkami
(nebo jakýmkoli ovocem – kyselejší ovoce přisladíme vanilkovým cukrem). Meruňky posypeme jemně pokrájenou mátou (udělá koláč velmi
osvěžujícím) a zasypeme drobenkou z másla,
cukru a hrubé mouky.
Krásné pozdní léto!

Šedá elegance,
nebo šedá myš?
Milena Moudrá

J

sem architektka a konzultantka Feng-šuej.
Takže konzultuji a doporučuji různá řešení
pro byty a domy, ale hlavně pro život obyvatel.
Doporučuji i barvy, protože každá barva má určitý vliv a tady se setkávám se občas s tím, že
některá barva vlastně není „barva“.
Je to pochopitelné u skla a transparentních materiálů. Bývá to ale časté i u bílé, černé… a šedé.
Občas, když někomu při konzultaci doporučím
šedou barvu, bývá opravdu zaskočen. Šedé jsou
dešťové mraky, šedý je déšť, smutek a mlh …
Šedou lidé skutečně často považují za „nebarvu“,
za něco, co je potřeba nahradit „barvou“.
Je na tom hodně pravdy, šedá je barva, která ve Fengšuej souvisí s energií nazývanou
„kov“. Její směr je dostředivý, je to uzavírání se
do sebe sama. Proto věci v šedé barvě nekřičí
do světa, ale splývají s ním.
Ne nadarmo se o nenápadných lidech říká: „To
je taková šedá myš“.
Šedou snadno přehlédneme, tato barva nezdůrazňuje své kvality, takže si jí nevšímáme. Ale to
je právě ta kvalita té barvy, kterou můžeme
dobře využít.
Šedá je vynikající jako pozadí, pro cokoliv.
Šedá stěna je velmi dobrým pozadím pro obraz,
skvělým rámem pro okno s krásnou vyhlídkou.
Dokáže spojit zmatek různorodých předmětů
v jednolité pozadí.
Můžeme s ní zatřít nerovnosti, nepravidelnosti
na zdi, i včetně nějakých trubek, které tu vedou.
Pěkně splynou a vytvoří pozadí pro barevné
popředí. Musíme pak ovšem mít to popředí,
něco, co nám šedé pozadí pomůže zdůraznit.
Dokáže také velmi dobře oddělit, doplnit, barvy, které k sobě třeba úplně nesednou.
A nemusíte si vybírat tmavou šedou, můžete
použít i jemnou, opravdu velmi světlou světlešedou barvu. Je to barva chladná, takže prostor
opticky zvětšuje. Ve světlešedé nejsou stěny tak
výrazné, necítíme se jak v krabici. Dejte pozor, ať
namícháte (vyberete) chladnou šedou – do modra. Odstíny do fi alova většinou nevyjdou moc
hezky. A nezapomeňte při výběru barvy také vzít
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o jeden až dva odstíny světlejší variantu, na velké
ploše všechno vychází sytější.
Velmi dobře ladí i s kovem – materiálem – kovové věci vypadají v šedé, šedostříbrné barvě velmi „kovově“, prostě jim to sedne. Energie kovu je
také spojena se světovými stranami západu a severozápadu, na těchto stranách bude šedá více
ladit a bude výraznější.
Její oblíbenost v pracovním prostředí podporuje její vztah s kovem, s tou „energií kovu“, která podle Fengšuej přináší do našeho života
schopnost se rozhodovat. Možná proto si po
stupně získává oblibu v pracovním prostředí.
Ale pozor, tady s ní musíme pracovat stejně
jako jinde, takže potřebujeme to popředí, kte
ré nám šedé pozadí pěkně podtrhne.
A také nezapomeňme, že monotónnost una
vuje, když budeme mít vše v jedné barvě, tře
ba i v různých tónech šedé (koberce, nábytek,
závěsy), budeme zbytečně unavení.
Chladná světle šedá barva je také velmi elegantní. Už dávno nahradila hnědou, tradičně elegantní hnědou barvu, která přinášela kvalitu stability
a s přesahem do zlaté byla symbolem bohatství.
(Anglická královna má ale pořád hnědého rollse.)
Pro nás je symbolem úspěchu akce, zvládnutí
situací, výsledky aktivity.
Mottem našeho života v posledním století je
práce. Práce, aktivita, rozhodnost.
Schopnost (a možnost!) se rozhodovat je
důležitou kvalitou našeho života. A energie
„kovu“ nám v tom napomáhá, k jejich barvám
patří všechny šedé odstíny, od matné černé až
k zářivé stříbrné.
Tak nepodceňujme šedou barvu a využij
me ji.

aktuality kultura školství město sport
Barevné město 2018

Jan Rozkošný

P

oslední červnový víkend se ve Zruč
n. S. uskutečnil první ročník multižánrového rodinného festivalu s názvem „Barevné město“. Tento název si
organizátoři zvolili proto, že se pokusili
představit co nejvíce zručských občanů
a spolků z různých oborů činnosti, kteří
jsou aktivní, vytvářejí a obecně dělají věci
pro radost a dobrý pocit. Podle reakcí se
to hned napoprvé skvěle povedlo, za což
patří velké díky především městu (bez
jejichž podpory by se takto velká akce
nemohla uskutečnit), všem partnerům
a také dobrovolníkům.
Celý festival byl zahájen slovy starosty města v prostoru letního kina, kde se
na úvod celého víkendu představilo dětské divadélko Kůzle, s kterým si to užili
především ti nejmenší. Po setmění pak
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ny. Žádosti bylo neobvykle promptně
vyhověno, takže vzápětí mohly začít
odklízecí a bourací práce v zámeckém
sklepení. Nejprve bylo nutno vybourat
nový prostup do sklepa – ten, který dnes
znáte jako vstup do „dolní“ zámecké vinárny dříve neexistoval. Postupem času
byly vyvezeny tuny nepořádku a stavební
suti, která po léta plnila sklepní prostory pod jižním křídlem. Stabilizovala se
podlaha, sanovaly stěny a stropy, zavedl
se rozvod elektrické energie. Klubovna
byla dokončena a slavnostně otevřena
9. května 1975.
Důležitým mezníkem bylo schválení
žádosti o povolení prodeje nápojů a občerstvení v dubnu 1976. Nová klubovna
začala přitahovat další mladé a vyhlášenými se staly i tzv. páteční večery soudobé hudby, které se pořádaly od roku
1976. Mladí z filmového kroužku Sáza-

následovala projekce jednoho z kultovních snímků
z dílny Quentina
Tarantina.
Asi největším
tahákem sobotního dne se pak stal
stan s tvořivými
dílnami. Za zmínku určitě stojí tým
skvělých žen a slečen, které téměř celou sobotu strávily
právě v tomto prostoru. V jejich čele
byla jednoznačně Lenka Říhová (nakonec i se svým manželem Jirkou), která
se možná trochu nechtěně stala nejbarevnější osobou celého festivalu. U ní
se totiž vyráběly krásné různobarevné
tašky, které si děti
potiskly a odnesly
jako krásný suvenýr. A nejen ty!
Kožené náramky
od Dity Boumové, ručně zdobené
perníčky z pece
Míši Fajmanové
a Kačky Tůmové,
origami volejbalového dua Venduly
Sedláčkové a Andrey Šteffkové, copánky Anety Čar-

kové a malované
kostky animátorek
MŠ Na Pohoří Lucky Kruntorádové
a Terezy Vilimovské… To byl letošní skvělý tým tvořivých dílen, kde si to
děti náramně užily.
V zákulisí celé akce
se pohybovali ale
i další, kterým patří také poděkování.
Vizuální vzhled
vytvořila ve svém
PC Markéta Bechyňová, se štětcem
v ruce vyráběla dekorace pódia Lucie Tvrdíková, projekci v letním kině režíroval Jarda Bouma
atd. atd. Bez jejich ochoty, zkušeností
a zájmu by jednoduše nešlo organizačně
festival zvládnout.
Součástí dalších aktivit byla prezentace hasičské techniky zručského sboru
SDH pod vedením Honzy Sixty, pět
metrů vysoká lezecká stěna s asistencí
proškoleného personálu, skákací hrad
s doprovodnými aktivitami, závodní
okruh odrážedel, výstava prací spolku
Do Baref, obou mateřských školek
a ZUŠ, výstava gobelínů Gabriely Pustkové atd.
Hudební program odstartoval zručský
dechový orchestr Zručská desítka, poté
se na pódiu průběžně představovaly zástupkyně z MŠ Na Pohoří se svým tanečním představením pro děti. Podve-

černí část začala svoji profesionální hrou
na kytaru Eliška Lenhartová, po které
pak již následovalo vystoupení kapel Civilní obrana, Totální nasazení, domácí
CHTPČ a na závěr pobavil publikum
DJ Cejn se svým hravým setem.
A právě člen zručské kapely
Pavel Vrzáček se zhostil role moderátora a s mikrofonem v ruce
provedl všechny zúčastněné celodenním programem. V jeho režii
byla i neskutečná show, ve kterou
se proměnilo vystoupení kapely
CHTPČ a půlnoční překvapení
Lucie Kruntorádové a Terezy Vilimovské.
Partneři festivalu: Asmo, Variel, Raiffeisen Bank, MCV Plast,

pokračování článku „Naše/vaše letní kino oslavilo 40 let!“ ze str. 1
van obohatili programovou nabídku
o projekce amatérských filmů, tehdy
v ryze amatérských
podmínkách:
krátkometrážní
filmy pořizované
na 16 mm filmový
materiál byly promítány na plátno
natažené na provizorní konstrukci
a zavěšené mezi
stromy v západní části parkánu.
V případě nepříznivého počasí se dala
projekce jednoduše
přesunout do prostoru klubovny. To už
se psal rok 1977. Postupem času se mladí osvědčili jako parta pracovitých fachmanů, která pomáhala během různých
dalších stavebních akcí ve městě. Tím
si vydělávali na provoz a další vybavení
klubovny, včetně nové zvukové aparatury
se dvěma gramofony.
Vzrůstající popularita pořádaných programů a fakt, že někteří ze svazáků měli
„podnikatelského ducha“, jejž rozvíjeli
v nabídce občerstvení a produkce, vedly
tehdejšího předsedu místní organizace,
pana Jana Adriána k myšlenkám na rozšíření tehdejšího areálu o další prostory.
Logicky se nabízel svah uzavřený mezi
opevňovacími zdmi tzv. příkopu. A tak
svazáci úspěšně anektovali prostor dnešního letního kina a zařadili ho po bok
klubovny a parkánu jako své další území.
Pak už to šlo ráz na ráz: v lednu 1978
byla stavba povolena a hned 1. února
začaly zemní práce
na úpravě svahu.
Podle stavební dokumentace, kterou
v y t vo ř i l R a d e k
Lhotka, se postupně upravoval terén,
budovaly terasy,
stavěly nové zídky,
schodiště a při vstupu do areálu vznikly i záchodky. Byla

obnovena mříž a do výklenku polobašty
byl ukotven rám s projekční plochou,
kterou vyrobila laminovací dílna v závodě 05 tehdejšího Ředitelství výstavby
spojů. Na budování se podílela řada tehdy mladých nadšenců, jejichž jmenný
seznam by možná zdvojnásobil rozsah
článku, ale bude fér vyjmenovat alespoň
ty nejaktivnější: Schlixbier, Touška, Adrián, Zachariáš, Jarmar, Heldt a Bazoni.
Odpracováno bylo celkem 1450 brigádnických hodin. Město zakoupilo mobiliář ve formě parkových laviček. Žádosti
o vybudování a zahájení provozu letního kina, která byla dne 9. února 1978
adresována Odboru kultury a školství
Okresního výboru v Kutné Hoře bylo
vyhověno.
Slavnostní otevření a historicky první
projekce se uskutečnila 4. srpna 1978
za nezbytné přítomnosti představitelů
tehdejší nomenklatury, především předsedy městského národního výboru Volfa.
Po přestřižení pásky, uvítání a ocenění
nejlepších svazáků byl promítnut film
„Hodíme se k sobě, drahoušku“. Kino
dostalo název podle právě probíhajícího
11. festivalu mládeže a studenstva v Havaně – kino Festival. Přestože provoz
nového letního kina zahájil až ve druhé
polovině sezóny, do zimní přestávky se
stihlo odpromítat ještě čtrnáct představení s celkovou návštěvností 1205 diváků.
Projekce v roce 1978 ještě probíhala
z improvizovaného přístřešku, pod kterým byl umístěn stolek s promítačkou
a ostatní části aparatury. V následujícím
roce svazáci vybudovali promítací kabinu. Z důvodu nedostatečného světelného
výkonu byla do kabinky umístěna starší,
na vlastní náklady opravená promítací
technika, kterou zapůjčilo profesionální
kino. Mnozí Zručané dodnes rádi vzpomínají na promítání filmu „Lásky jedné plavovlásky“, který měl tehdy v roce
1979 nejen kouzlo zakázaného ovoce, ale
diváci navíc poznávali na plátně známá
místa, své rodiče nebo sousedy. Následující sezóny už byly ve znamení vysoké
návštěvnosti. Rekord zaznamenalo letní
kino v sezóně 1982, kdy z kapacitních
důvodů nešlo uspokojit diváky tradičním pátečním představením, ale muselo se promítat i v sobotu večer. V této

sezóně byla průměrná návštěvnost 128
diváků na jedno představení!
Postupem let se počty diváků snižovaly, především díky rozmachu a dostupnosti videopřehrávačů a kvalitnějších
televizorů. Lidé si zvykli sledovat filmy
v pohodlí domova a zájem o sdílený
zážitek v letním kině postupně upadal.
Poslední sezónou se stal rok 1987 s průměrem 31 diváků na představení. Poté
se filmová technika na dlouhou dobu
odmlčela.
Na začátku roku 2005 došlo k provalení boční zdi, která musela být obnovena a v letech 2007 až 2010 došlo
v rámci projektu „Zámek ožívá“ k sanaci zdí, modernizaci sociálního zařízení
a k dalším drobným úpravám.
K obnovení provozu letního kina došlo v roce 2011 prázdninovou projekcí
filmu „Ať žijí duchové“ s technikou zapůjčenou fotoklubem a základní uměleckou školou. Hlediště zaplněné dětmi
do posledního místa přesvědčilo tehdejší dobrovolné promítače o smysluplnosti jejich počínání. Po dohodě s městem
začala pak dvoučlenná posádka
promítací kabiny s pravidelnými projekcemi
během letních
prázdnin. S malou přestávkou
v letech 2013
a 2014, kterou
zapříčinila nedostupnost vhodné
projekční techniky a zvukové
aparatury, trvá
provoz letního
kina dodnes.
V loňském roce
došlo ke „generační“ výměně
původní projekční plochy
formátu 4:3
za širokoúhlou.
O dramaturgii,
technické zajištění a provoz
se starají Jarda
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Truhlářství Řimnáč, WIKOV Sázavan,
Autodoprava Kamil Bělina, Pneuservis
Šteffek, Magnas Media, Hubertus,
Krauer Tip, Tiser. Díky jejich finanční pomoci bylo možné zajistit všechny
FOTa: J. bOUMa
atrakce pro děti.

Bouma a Jirka Říha; výběr vstupného,
příjem a odeslání filmových nosičů
a úklid prostoru kina je v režii města.
Čtyřicáté výročí jsme oslavili projekcí
filmu Lajka, kterou uvedl i uzavřel tvůrce námětu, scénárista a režisér, pan Aurel
Klimt. Během projekce následující, tedy
10. srpna, jsme zaznamenali další návštěvnický rekord. Nový český film „Tátova volha“ shlédlo přesně 156 platících
(v hledišti) a 5 neplatících (na můstku)
diváků! Tato čísla, především na pozadí
aktuálních zpráv o zrušení letních kin
v Kutné Hoře a ve Vlašimi, jsou snad
důkazem toho, že dobrá dramaturgie
a jedinečný pocit z bezprostředně sdíleného prožitku v otevřeném letním kině
dokáže „trumfnout“ i zážitek poskytovaný nákladnou domácí aparaturou.
Děkujeme vám za podporu a za to, že
do VAŠEHO kina chodíte. A doufáme,
že rádi, protože tohle kino k létu prostě
patří!
Zpracováno volně podle připravované
publikace p. Františka Smítky o kinech
ve Zruči nad Sázavou a na základě informací, které laskavě poskytl p. Jan Adrián.

aktuality kultura školství město sport

Události řešené městskou policií
v červnu a červenci 2018
• 4. 6. 2018 – Hlídka MěP přijala ve večerních hodinách oznámení
občanů o nevhodně se chovajícím muži. Uvedený muž se měl zdržovat
na protipovodňové bariéře na náměstí Svobody, kdy měl s lahví piva v ruce
urážet své okolí. Na místě hlídka MěP zjistila, že se jedná o místního
čtyřiadvacetiletého mladíka. Ten byl upozorněn na nevhodnost svého
chování. Jednáním uvedeného se nyní bude zabývat Komise pro projednávání přestupků při MÚ, které byl případ předán k dalšímu šetření.
• 24. 6. 2018 – V nočních hodinách bylo hlídce MěP oznámeno, že
v domě č.p. 752 ulice Na Výsluní leží na schodišti nějaký muž. Strážníci
na místě zjistili, že se jedná o místní třiadvacetiletého mladíka, který se
v místě uložil ke spánku z důvodu své opilosti. Vzhledem k tomu, že si
uvedený po probuzení stěžoval na bolest hlavy, byla na místo přivolána
RZLS. Touto byl mladík následně převezen k dalšímu ošetření.
• 5. 7. 2018 – V odpoledních hodinách byla hlídka MěP požádána
o pomoc operátorkou RZLS Středočeského kraje. Z důvodu poruchy
na vozidle RZLS byli strážníci požádáni o převoz zdravotnického personálu k pacientce, kde měla být provedena neodkladná resuscitace. Hlídka
MěP na místě asistovala zdravotníkům při poskytování první pomoci.
• 7. 7. 2018 – Ve večerních hodinách požádal strážníky o výjezd personál
kempu V rákosí. Zde se ubytoval osmatřicetiletý muž, který se v místě
choval neslušně a napadal ostatní návštěvníky kempu. Vzhledem k tomu,
že uvedený nereagoval na výzvy strážníků a opětovně ve svém jednání
pokračoval, byl hlídkou MěP zajištěn a následně předán hlídce PČR.

Po městě s Radkem Hamplem, novým vedoucím
Technických služeb a správy majetku
Ludmila Vlková
Myšlenku spojit odbory Technických
služeb a Správy majetku řeší vedení
města již několik let. Prvním krokem
bylo vybudování společné budovy a sestěhování obou odborů. Nadále oba odbory fungovaly samostatně a každý měl
svého vedoucího. Až v letošním roce se
myšlenka spojení dotáhla do konce
a vznikl nový odbor: Technické služby
a správa majetku (TSSM). V lednu bylo
vyhlášeno výběrové řízení na nového
vedoucího, přihlásilo se 27 kandidátů,
do druhého kola postoupilo 10 uchazečů, do třetího kola čtyři uchazeči. Jako
nejvhodnější kandidát byl vybrán pan
Bc. Radek Hampl a 1. dubna nastoupil
do své funkce.
O tom, jestli je správným adeptem
na tuto pozici, jejímž výsledkem by
mělo být čisté město, spokojení občané
a fungující bytový fond, si můžete udělat vlastní názor. Dozvíte se také, jak
vše pan Hampl po téměř pěti měsících
v nové funkci vidí, a jestli se naplnily
jeho představy a očekávání.

• 10. 7. 2018 – Poškození lampy veřejného osvětlení bylo hlídce MěP
nahlášeno v odpoledních hodinách. K události došlo v ulici Modrá, kde
řidič turecké národnosti při otáčení jízdní soupravy porazil lampu VO.
Hlídka MěP místo nehody zajistila a na místo byla přivolána PČR ‒
skupina dopravních nehod, která si případ převzala k dalšímu opatření.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v červnu a červenci 2018
• 6. 6. 2018 – Operační středisko vyslalo jednotku na pomoc ZZS se
snesením pacienta do sanitního vozidla ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu
na místo bylo zjištěno, že pacient má velké bolesti. Jednotka naložila pacienta na vakuová nosítka a snesla jej z domu, kde byl přeložen do sanitky.
• 8. 7. 2018 – Jednotka byla vyslána k požáru kombajnu na poli u osady
Čejtice. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že požár kombajnu byl
již uhašen zaměstnanci pomocí vody z přistavené nádrže. Naše jednotka
provedla ochlazení pomocí vysokotlakého proudu v místě zahoření. Poté
bylo provedeno kontrolní měření teploty pomocí termokamery. Na místo
se dostavily jednotky v I. stupni požárního poplachového plánu.
• 18. 7. 2018 – Krajské operační středisko vyslalo jednotku k nehodě
osobního vozidla a motorového vlaku na přejezdu ve Zruči nad Sázavou.
Vozidlo bylo odhozeno mimo kolejiště na vozovku. Při nehodě došlo
ke zranění jedné osoby, která byla předána do péče ZZS. K úniku provozních náplní nedošlo. Jednotka pomohla cestujícím osobám ve vlaku
při vystupování. Ke zraněním cestujících ve vlaku nedošlo. Na místo se
dostavila jednotka Správy železniční dopravní cesty Nymburk.
• 20. 7. 2018 – Jednotka byla vyslána kvůli podezření úniku nebezpečné
látky do řeky Sázavy v obci Horka II. Po příjezdu na místo události byl
proveden průzkum vodního toku a odběr vzorků vody do nádoby. Vodní
tok byl znečištěn prachem a mikroorganismy, ale přítomnost nebezpečné
látky nebyla zjištěna. Na místo se dostavila PČR a zástupce obce Horka
II. Byl vyrozuměn zástupce odboru životního prostředí, který se na místo také dostavil. Byly mu předány odebrané vzorky vody a společně byl
proveden opětovný průzkum řeky, kterým bylo potvrzeno, že se nejedná
o nebezpečnou látku, ale o znečištění v důsledku vysokých teplot.
• 22. 7. 2018 – Operační středisko vyslalo jednotku k požáru garáže ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo požáru a provedeném průzkumu bylo
zjištěno, že se jedná o řadovou garáž, která je zamčená a z malého okénka
vychází černý dým. Jednotka otevřela vrata páčidlem a lokalizovala požár
útočným proudem C. Po ochlazení vozidla stojícího uvnitř garáže a nuceném
odvětrání prostoru bylo zjištěno, že vozidlo zasaženo požárem nebylo. Bylo
vytlačeno mimo garáž a dohašen požár na pracovním stole před vozidlem.
S likvidací požáru a následných škod po zásahu pomáhali dobrovolné JPO
Zruč nad Sázavou a Trhový Štěpánov.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

foto: j. bouma
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Jak Vás vůbec napadla myšlenka
ucházet se o pozici vedoucího TSSM?
Již delší dobu jsem si pohrával s myšlenkou více se zapojit do dění ve městě.
Konat práci přímo pro město, a tak se
snažit dělat Zruč lepší, mi přišla jako
super možnost jak spojit příjemné a zároveň využít mé dosud nabité zkušenosti. Nabídka práce na pozici vedoucího
TSSM mi přišla jako dobrá příležitost
tuto myšlenku naplnit.
Co Vás na Vaší práci nejvíce těší a na
opak?
Pro mě je velkým pozitivem, že jsem
v dennodenním kontaktu s občany.
Odbor TSSM by měl sloužit občanům,
a tak se snažit vždy nacházet to nejlepší
pro ně. Z mých zkušeností z komerční
sféry by se to dalo nazvat jako „pro
zákaznický“ přístup. Každý občan je
pro odbor jakýmsi zákazníkem, kterému by se mělo vyhovět. Zároveň jsem
rád, že tato pozice není jen sezení u počítače, tak jako jsem to měl dříve většinou v bývalých zaměstnáních. Za čtyři
měsíce v pozici mě malinko překvapuje,
že spousta občanů nemá vždy jen dobré
zkušenosti s fungováním odboru. Myslím si ale, že je na vině jen nedostatečná
komunikace mezi městem a občany.
Toto vidím jako jeden z nejdůležitějších
úkolů směrem k občanům. Samozřejmě
to, že má práce bude za mnou vidět je určitým stylem uspokojující a myslím tím
především spokojené obyvatele Zruče.
Co Vás nejvíce na novém zaměstnání
překvapilo, co Vás nejvíce baví?
Asi se nedá říci „překvapilo“, ale je
to dodržování nastavených pravidel
v samosprávě. Když porovnám tato

pravidla s komerčním prostředím, tak
se v některých situacích raději zeptám
kolegů, zda to dělám správně. Vždy mi
ochotně poradí a cítím od nich podporu. Pro mě je úplně super, že práce není
jednotvárná! Chvilku jste v terénu, poté
pracujete u PC a nemám čas se nudit.
Zároveň se podílím na projektech, které byly nastartovány již před mým příchodem, ale také na projektech, které
se nyní připravují, a já doufám, že se
do nich budu moci více zapojit a mít
větší vliv na jejich průběh. Věřím, že
na konci uvidím výsledek, za který se
nebudu muset stydět.
Jak se liší Vaše nová práce od před
cházejících zaměstnání?
Prošel jsem za svou profesní kariéru
různými pozicemi. Všechny pozice byly
vždy spojeny s vedením lidí a řízením
provozu. Prvním velkým překvapením byly stohy papírů, které se tisknou
a vyplňují a někam posílají, a ne vždy
se přesně ví, proč a zda s těmito daty
ještě někdo vůbec pracuje. Toto je jeden
z rozdílů oproti komerční sféře, jelikož
tam se snaží práci s papíry hodně omezit
a snaží se využívat moderní technologie.
Takovým další rozdíl je, z mého pohledu, pomalejší rozhodování. Je otázkou,
zda je tento postup nutností, nebo bude
možná změna. To ale ukáže čas.
Myslíte si, že bylo správné rozhodnu
tí spojit Technické služby a Správu
majetku? Jaké v tom vidíte výhody
a naopak, nastaly z důvodu sloučení
těchto odborů nějaké problémy?
Z mého pohledu je sloučení těchto
odborů správné. Ukazuje se, že bývalé
„TS“ a bývalá „SM“ mají mnoho společného a nejedná se jen o budovu, kde sídlí. Správa majetku města (komunikace,
zeleň, budovy, mobiliář apod.) je vlastně starost o jeden majetek. Pracovníci
jednoho odboru TSSM mají ve finále
společný cíl. Já sám se snažím od počátku svého fungovaní na tomto odboru
směřovat především k plně funkčnímu
jednotnému odboru, který bude přínosem pro občany a město samotné.
S jakými dotazy se na Vás občané ob
racejí? Máte nějakou zajímavou pří
hodu s lidmi nebo něco úsměvného?
Spíše mě překvapuje forma komunikace směrem k TSSM. Některé podněty jsou spíše výlevem negativních
nálad a v podstatě nejsou podnětnými.
Ocením tedy jakýkoliv podnět i konstruktivní kritiku na věci, kterým se
i třeba historicky nevěnovala pozornost. Prosím tedy o využívání e-mailu:
hampl@mesto-zruc.cz nebo tel. číslo:
604 871 065.
Jste spokojený s vozovým parkem?
Máte v plánu něco prodat nebo kou
pit?
Některé stroje se nevyužívají. V současné době jsme prodali traktor Zetor
a vysokozdvižnou plošinu (je nahrazena
novou). Aktuálně prodáváme nákladní
automobil Man. Za mého působení
jsem tento náklaďák viděl vyjet dvakrát
z garáže. V budoucnu mám v plánu se
zamyslet ještě nad jednou mezinápravovou sekačkou, která se nevyužívá vůbec. Koupili jsme profesionální nářadí
pro zaměstnance (např. ruční sekačka,
jednoruční motorová pila pro práci
na plošině apod.). Podali jsme žádost
o dotaci na zakoupení elektromobilu
primárně určeného k vysypávání košů
po městě. Doufám, že dotaci získáme
a přiřadíme se k městům, kterým záleží i na stavu ovzduší. Dalším strojem,
který kupujeme, je sekačka s předním
sekáním na dosekávání kolem stromů,

budov, světel veřejného osvětlení apod.
Cílem je ušetřit si práci, jelikož pracovníci TSSM musejí během celé sezóny
nepřetržitě dosekávat. Mohou se pak
soustředit na jinou práci.
Dokážete posoudit, co je pro Vás
náročnější? Spíše práce bývalých
Technických služeb, nebo Správy
majetku?
Já již nerozlišuji Technické služby
a Správu majetku. Mám štěstí, že pracovníci pracující v odboru TSSM jsou
profesionálové a můžu se na ně spolehnout. Jako svůj velký úkol vidím posílit
vědomí pracovníků, že je jejich práce
důležitá a mají být na co hrdi. Já sám
mám ještě určité mezery v oblasti legislativy, kterou se musíme řídit.
Jaké máte dlouhodobé plány do bu
doucna?
Když projedete každým městem, a ne
jenom Zručí, tak je plánů nekonečno.
Stále je co zlepšovat. Určitě se chci zaměřit na veřejnou zeleň. Vysázením vše
teprve začíná. Musíte o zeleň pečovat
dlouhodobě a mít na mysli udržitelnost
a poskytovat odbornou péči. V této oblasti jsme již posílili tým, který se stará
o veřejnou zeleň. Musíme mít na mysli
i měnící se klimatické podmínky a vyvstává například otázka, zda je nutné
všechny plochy sekat na tzv. parkovou
úpravu. Zda není lepší určené plochy
nechat v takzvaném režimu louka.
V oblasti poskytování služeb vidím
např. cestu obyvatelům nabízet prořezy
stromů, úpravy živých plotů, frézování
pařezu, půjčování městského mobiliáře
apod. Žádným nápadům se nebráním.
V budoucnu určitě přestaneme používat
chemické prostředky k hubení plevele.
Zároveň se již teď zamýšlíme, jak více
dešťové vody zadržíme na zelených plochách města. Dalším velkým úkolem
je snížení dluhu obyvatel vůči městu
v oblasti pronájmu městských bytů, ale
i nebytových prostor. Zároveň s touto
snahou je cíl část peněz vracet do nemovitostí k vylepšení technického stavu,
údržby. V současné době se zamýšlíme
nad rozšířením provozu městské prádelny. Dlouhodobě se starat o majetek
města jako správný hospodář a všechny
svěřené prostředky účelně investovat.
Jak byste se chtěl podílet na zkvalit
nění života lidí ve městě?
Udržet nastavený standard a stále
zvyšovat úroveň nabízených služeb.
Reagovat na podněty obyvatel co nejdříve. Zároveň však musí docházet
k vzájemnému pochopení, že i my
jsme často závislí na dodavatelích. Rád
bych, jak jsem již uvedl výše, aby si lidé
zvykli, že se mohou na TSSM obrátit,
že jsou pro nás inspirací a jsme otevřeni
i jakýmkoliv návrhům. Vždy budeme
rádi i za konstruktivní kritiku, protože
zpětná vazba od obyvatel je vždy cenná
a jen na základě toho dokážeme naše
služby vylepšovat. TSSM je tady především pro obyvatele města, to by si měl
každý uvědomit.
Radek Hampl závěrem: „Za 20 let, co
Zruč navštěvuji, je vidět obrovský pokrok,
ve městě byl odveden obrovský kus práce.“
Narodil se roku 1973 v Kutné Hoře, kde prožil
i většinu svého života. Do Zruče nad Sázavou jezdil
jen na chatu, šestým rokem tady bydlí. Vysokou
školu vystudoval v Praze při zaměstnání, titul bakalář získal v logistice. Zkušenosti získal především z Automotivu, obnovitelných zdrojů a zároveň i vlastního podnikání. Je ženatý, má jedno dítě
ve věku 23 let. Mezi jeho záliby patří především
kutilství a ostatní práce kolem domu. Pokud si najde čas na relax, vyplní ho četbou. A jeho velkým
koníčkem je domácí mazlíček jezevčík Sju.
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absolventi devátých tříd Základní školy Zruč nad Sázavou se svými třídními učiteli
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VOLNÁ MÍSTA
Hledáme kolegy/kolegyně na pracovní pozice:

Svářeč
Brusič
 Lisař
 Zámečník

Operátor lakovny
Provozní manipulant
 Skladník
 Montážní pracovník









Kontakt:
renata.chroustova@bokigroup.eu
tel. +420 734 390 266

Podrobné informace naleznete na:

www.bokigroup.eu

INSTALACE
POJĎTE
ZA
LEPŠÍ PRACÍ
ZDARMA

INTERNET
za

až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM

až 45.000 Kč
měsíčně
» profesionální zaškolení
» flexibilní pracovní doba

HLEDÁME NOVÉ
KOLEGY NA POZICI:

TECHNIK
PRO INSTALACE
INTERNETOVÝCH
PŘÍPOJEK
www.starnet.cz/kariera
kariera@starnet.cz

Společnost

ŠEVCI, KE STROJŮM

přijme
na hlavní pracovní poměr
pracovníky na úklid
komerčních prostor ve Zruči nad Sázavou

Rozvrh práce: pondělí - čtvrtek (8.00 - 15.00) a pátek (6.00 - 18.00)
Požadujeme: spolehlivost, pečlivost, pracovitost,
komunikaci v českém jazyce a čistý trestní rejstřík

Nabízíme: možnost dlouhodobé spolupráce, zázemí silné české
společnosti a odpovídající platové ohodnocení

27
ZÁŘÍ

VAGON KLUB • 20:00
Palác METRO, Národní 961/25, Praha 1

Nástup možný ihned
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, tel.: 734 244 155
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30 let práce pro Malostranskou
Příměstský tábor ve Zruči nad Sázavou
aneb
Marcela Černá
Kdo pracuje, z kola ven
L
Zdeňka Kuželková

F

unkce ředitele je velmi náročná pozice ve společenském prostoru vyžadující manažerské a odborné dovednosti s velkou mírou osobní zodpovědnosti.
Pedagogicko-výchovný proces každého
člověka patří k nejsložitějším a zároveň
k nejzajímavějším lidským činnostem.
Svůj profesní život jsem ráda obětovala práci s dětmi. 39 let jsem pracovala jako učitelka, z toho 30 let na pozici
ředitelky mateřské školy. Práce se mi
stala koníčkem, naplňovala mé potřeby, zájmy a pracovní doba byla pro mě
pouhým pojmem. V době restitucí se
mi podařilo jednat s majiteli a tehdejším hejtmanem a získat budovu jako
školku pro naše město. Za mého ředitelování se školka proměnila v překrásnou, funkční , konkurenceschopnou
mateřskou školu s vybavenou zahradou, kam se děti těší, a kde jsou rodiče
spokojeni. Ze staré vily postavené roku
1927 se stala moderní, romantická budova, obklopená překrásnou zelení se
sportovním areálem, multifunkčním
hřištěm a kvalitním předškolním vzděláváním. Zájem veřejnosti a návštěvy
absolventů v mateřské škole po letech
(nyní osmáci) svědčí o tom, že jsem svoji
práci dělala dobře. Pracovala jsem zodpovědně, na úkor svého osobního volna
s výborným hodnocením ČŠI, s kladnými závěry kontrol. Pro Zruč nad

Sázavou jsem pracovala i jako předsedkyně SPOZ celých 27 let a dvě volební
období jako kandidátka za Sdružení
nezávislých kandidátů. Po dokončení
rekonstrukcí, které začaly v roce 2012
a skončily v lednu 2018, byla budova
otevřena veřejnosti a pozvání obdrželi
všichni zastupitelé i radní. Z celkového
počtu se dostavil pouze pan starosta
Mgr. Martin Hujer a paní místostarostka JUDr. Alena Hajská.
Velice mě překvapilo rozhodnutí
Rady města, která již nechce, abych
zde ve své práci pokračovala. Ani závěr konkurzní komise nebyl pro radu
dostačující. Proč? Ptám se. Takhle snad
nemá vypadat práce ředitelky mateřské
školy? Dva roky před důchodem je potřeba změna?
Co se nepovedlo? Být přísnou, nekompromisní, náročnou ředitelkou,
nejenom k sobě samé.
Neperu se o svoji funkci, ale rozhodnutí Rady města je v duchu sloganu: „Já
na bráchu, brácha na mě.“ Jako by ta
nemoc zvaná lobby z vládních řad nakazila i naši Zruč.
Děkuji všem občanům Zruče nad Sázavou a rodičům mateřské školy za podporu a slova uznání mé letité práce. Bohužel, mé odvolání proti rozhodnutí
byla jen pošta k založení do složky.
Nové paní ředitelce přeji hodně pracovních úspěchů a ještě lepší vzdělávání dětí v krásné, nově zrekonstruované
budově.

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou

zve nové zájemce
o literárně-dramatický, taneční, hudební a výtvarný obor
na přijímací talentové zkoušky
ve středu 29. srpna 2018 od 14 do 16 hodin.

etošní – již šestý ročník proběhl v první půlce letních
prázdnin. Byl a bude stále organizován městem Zruč nad
Sázavou a po tři roky spolufinancován projektem Evropské
unie – Evropského sociálního fondu – Operační program
Zaměstnanost.
Cílem projektu je „zlepšení nabídky cenově dostupných
a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního
a soukromého života. Vzhledem k tomu, že pečující osobou
je ve většině případů matka, je cílem projektu také snížení
diskriminace žen na trhu práce. Díky realizaci projektu budou moci pečující osoby být v pracovním procesu i v době
prázdnin.“
Tábor byl realizován v časovém rozmezí 9. až 27. července
ve třech turnusech, vždy od pondělí do pátku. Zázemím pro
příměstský tábor se již tradičně stal Spolkový dům ve Zruči
nad Sázavou. Daným projektem vznikla pro rodiče a pečující
osoby pomoc a podpora v oblasti finanční, kdy cena tábora se
oproti předešlým rokům snížila o 300 Kč.
Dalším světlým místem projektu byla možnost delšího pobytu dětí na táboře, a to od rána 7.00 hodin do 17.00 hodin
odpoledne.
V rámci projektu byl nakoupen nový nábytek, stolní a des-

kové hry, fl ipcharty, tablety, výtvarný a pracovní materiál
a pro děti zajištěna celodenní péče vedoucích a zdravotníka. Toto vše dobré si však vyžádalo své vykoupení ze strany

rodičů ve formě jejich zvýšeného úsilí s vyřízením většího
množství dokumentů, které bylo potřeba pro přijetí dítěte
na tábor doložit.
Rodiče v rámci příměstského tábora investovali celkem
1600 Kč. A co bylo za tuto částku nabídnuto dětem?
Je to veškeré jízdné (objednaným autobusem, vlakem),
vstupné – na hrad v Ledči nad Sázavou, vstupné do expozice Příběh řeky Sázavy, bowling – Hotel Zruč, moderovaný
program v arboretu Kácov,
moderovaný program v Pěnkavově dvoře v Takoníně,
výroba krmítek pro ptáky,
sportovně naučná hra, hry,
výtvarné a pracovní aktivity,
tvoření – malování polštářků, malování na sklo, dárky, stravování a již zmíněná
celodenní péče vedoucích
a zdravotníka.
Pokud jste si děti, pobyt
na táboře příjemně užily,
v příštím roce se budeme
těšit zase na shledanou!
Na závěr bych velice ráda
touto cestou ještě jednou
poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na přípravě a realizaci příměstského tábora. Děkuji a bylo mi
potěšením s vámi spolupracovat!

Rodinné centrum Setkání
ve Zruči
zve na nový kroužek
„Písnička pro nejmenší“
Kateřina Kmínková

Z

ručské rodinné centrum se může
pyšnit poměrně rozsáhlou aktivitou pro malé děti a jejich rodiny. Děti se
mohou v RC Setkání scházet ke společným hrátkám v herničce, která je každé
úterý a čtvrtek. Rodinné cetrum také
organizuje hodiny společného malování
a cvičení pro malé i velké děti školkového a předškolkového věku. Příležitostně organizuje i další akce, jako jsou již
známé bazárky nebo hry na hřišti. Nově
přibude i hudební kroužek.
„Písnička pro nejmenší“ je kroužek
zaměřený na hudební vzdělávání dětí,
které ještě nemohou chodit do základní
umělecké školy, tedy tři až šestileté děti.
Mladší tří let mohou kroužek navštěvovat také, záleží na nich (a na rodičích),
jestli by je program v tomto věku zaujal.
„Rozhodně bych se chtěla vyvarovat
jakéhokoli nuceného vzdělávání“, říká
lektorka kroužku Kateřina Kmínková,
která je absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v oboru

hra na fagot a čerstvou maminkou.
„Náplní programu bude společné zpívání s doprovodem kytary, tancování, hraní si, ale také malování a jiné dovádění.
Pokud nějaké děti zrovna nebude aktivita bavit, mohou si v klubovně zároveň
hrát, nebo jen tak poslouchat. Chtěla
bych, aby i děti z rodin, ve kterých se
hudba nepěstuje, měly kontakt s písničkami a melodiemi. Zpívat a hýbat
se do rytmu je velmi přirozené a navíc
to neuvěřitelně rozvíjí logické myšlení,
schopnost vytváření mnemotechnických pomůcek, schopnost spolupráce
v kolektivu, hudbou lze rozvíjet citové
myšlení a také koordinaci pohybů.“
„Písnička pro nejmenší “ začíná
od 26. září a bude se konat každou středu od 15.00 hodin, lekce bude trvat přibližně 45 minut a přítomnost maminek
či jiných členů rodiny je vítána.
Milí rodičové, babičky a dědečkové,
srdečně vás s vašimi ratolestmi zveme!
Více informací najdete na www.rcsetkani.cz

FOTa: aUTORKa

Absolventi ZŠ, žáci 9. A

V

ážení přítomní, pane učiteli, paní
ředitelko a milí spolužáci,
tímto vás jménem celé naší třídy vítám na slavnostním šerpování. Zároveň
je to náš poslední den, kdy jsme žáky
základní školy, a den, kterým končíme
naši devítiletou cestu, která byla někdy
poněkud strmá. A právě dnes se musíme
rozloučit a hodit vše za hlavu. Čeká nás
nová etapa života, kterou si užijeme zase
už každý sám. Možná jsme naposledy
takto všichni pohromadě, možná už se
nikdy neuvidíme. A nyní mi dovolte,
abych vám ve stručnosti řekla pár vět
o nás.
Naše cesta začala 1. září 2009, kdy
jsme poprvé usedli do školních lavic.
Tenkrát jsme si ještě neuvědomovali,

Závěrečný projev třídy 9. A
co nás čeká. Do první třídy nás uvítala
paní učitelka Martina Fialová, se kterou
jsme postupně absolvovali ty první, ale
přesto velmi důležité kroky, které jsme
úspěšně zvládli, a mohli pokračovat dál.
Roky plynuly, třídnictví převzala
paní učitelka Marie Grafnetterová,
která s námi byla po dobu tří let, a myslím si, že to s námi neměla mnohdy
lehké. Pomalu, ale jistě jsme pokročili
na druhý stupeň. Začátky pro nás byly
těžké, ale s příchodem nového třídního
pana učitele Michaela Grúze se situace
odlehčila. Našich společných zážitků
je tolik, že kdybych vám měla říct, co
všechno hezké ale i špatné jsme zažili,
byli bychom tu ještě moc dlouho. Ať
naše výlety směřovaly kamkoli, vždy
jsme se snažili si je užít a nezlobit, což se
nám mnohdy nepovedlo. Stejně tak se

nepovedlo, abychom do cíle došli všichni a z dvaadvaceti malých poslušných
žáčků nás zbylo patnáct statečných,
kteří se s vámi dnes loučí.
A nyní mi dovolte, abych jménem
svým, ale i celé třídy, poděkovala učitelskému sboru za trpělivost a velkou snahu nás něco naučit. Rodičům za pevné
nervy a podporu. Velké díky patří paní
ředitelce, že nám ulehčila cestu celou
základní školou. Ale to největší díky nepatří nikomu jinému než našemu panu
učiteli, který stál při nás, ať se dělo cokoliv. A musím přiznat, že těch problémů
nebylo zrovna málo. Neskutečně si ho
za to vážíme a přejeme si, aby naše dnešní setkání nebylo setkáním posledním.
A teď už mi nezbývá nic jiného, než se
s vámi rozloučit a poděkovat vám za pozornost.
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Zpráva o činnosti města za léta 2014 až 2018
Vážení spoluobčané,
rok 2018 se pomalu blíží ke komunálním volbám a nadešel čas
předložit Vám výsledky práce za uplynulé volební období. Za největší
úspěchy uplynulých čtyř let považujeme výstavbu hasičské zbrojnice,
II. etapu cyklostezky, provozování spolkového domu včetně nové
knihovny, zavedení služby seniortaxi, obnovu zeleně, získání finančních prostředků z fondů EU, výstavbu mostů přes Ostrovský a Pardidubský potok, finanční podporu dětí, spolkového a společenského
života ve městě. Investice v našem městě přesáhly v tomto volebním
období 200 mil. korun, a to není málo na město naší velikosti.
Seznámíme Vás stručně s jednotlivými oblastmi činnosti města:
Spolkový dům a kultura
Spolkový dům nabízí zázemí pro zručské spolky, víceúčelový sál
a novou knihovnu. Město a spolky v něm pořádají různé besedy,
vzdělávací akce, klubové kino a tvoření.
Každý rok město uspořádalo již tradiční městský ples a neméně
tradiční historické slavnosti. Pro seniory se uskutečnila akademie III.
věku, v letošním roce začala na naší základní umělecké škole akademie umění pro seniory a byla zavedena služba seniortaxi. Za tři roky
se uskutečnilo přes 7 tisíc jízd pro naše starší spoluobčany. V provozu byla zámecká galerie s mnoha výstavami. Uspořádali jsme také
množství kulturních akcí pro obyvatele všech věkových kategorií.
V obci Dubina byl zrekonstruován kulturní dům nedaleko požární
nádrže. Původní domek se zvětšil, bylo vybudováno sociální zázemí,
nová střecha a kompletní rekonstrukce všech rozvodů. Do kulturáčku byl zakoupen nový nábytek. V Želivci proběhla I. etapa opravy
kulturního domu – nová střecha a okna. Městská knihovna obsadila
2. místo v republikové soutěži Knihovna roku. Město finančně podpořilo spolkový život, celkem uvolnilo na spolkový život a kulturu
(včetně stavebních akcí) přes 26 mil. korun.
Silnice, chodníky a mosty

Sport a cyklostezka
Největší sportovní investicí volebního období bylo vybudování II.
etapy Zručské cyklostezky podél naší Sázavy včetně nového mostku
přes Ostrovský potok. Nový osvětlený úsek měří necelé dva kilometry. Ve sportovní hale došlo po 16 letech k výměně osvětlení (úsporné
ledky), opravě palubovky, úpravy prostor bufetu a posezení. Bylo
vybudováno víceúčelové hřiště v Nesměřicích a před školní jídelnou.
Ve sportovním areálu za ZŠ máme Workout – prostor na cvičení
vlastní vahou. Město finančně podpořilo sportovní oddíly a pořádání
sportovních akcí. Celkové finanční náklady do sportu činí 20 mil.
korun.
Veřejné osvětlení
Proběhly závěrečné etapy rekonstrukce veřejného osvětlení. Město
investovalo částku přes 7 mil. korun do 130 nových lamp. Nové
veřejné osvětlení včetně kabelů a sloupů svítí v ulicích Topolová, Prostřední, Polní, Zámecká, Horní, Ke Brodu, V Paloukách, Jabloňová,
Přímá, Nádražní, část Okružní a Chabeřické ulice. Na Farském byly
vyměněna stávající svítidla za úsporné ledky.

Novým asfaltem se pokrylo
2 km silnic. Jedná se o tyto
silnice: Luční, Na skalách,
Na Úvoze, Pohleďská, Jiřická,
Dubinská, Nademlejnkem,
část komunikace v Želivci.
Opěrné zdi u komunikací
máme v ulici Lomená a Vyhlídková.
Zámkovou dlažbou či žulovými kostkami byly opraveny
nebo nově zhotoveny 2,5 km
chodníků. Jde o chodníky:
ve Vlašimské ulici, v Chabeřické ulici, v Dubinské ulici,
v ulici 1. máje, na náměstí
MUDr. Svobody a ve Zručském dvoře.
Nové mosty máme přes Pardidubský a Ostrovský potok. Po deseti
letech proběhla údržba lávky přes Sázavu u stadionu – nátěr a nový
povrch mostovky.
Středočeský kraj provedl rekonstrukci ulice Dubinská, Jiřická
a 1. máje. Celkem se investovalo do silnic, mostů a chodníků 35 mil.
korun a podstatně jsme vylepšili mosty ve městě.
Parkoviště
Bylo vybudováno či opraveno 160 parkovacích míst pro osobáky
a pět parkovacích míst pro autobusy v ceně 3,5 mil. korun (bez Zručského dvora – zahrnuto v III. etapě zámku). Jedná se o tyto lokality:
Na Pohoří, Zručský dvůr, Poštovní ulice, u starého hřbitova a v ulici
Na Úvoze. Bylo rozšířeno parkoviště u domu s pečovatelskou službou
a u nového hřbitova.
Lepší místo
Celé 4 roky probíhal projekt
na vylepšení drobností v našem městě. Podněty zasílali
občané přes mobilní aplikaci.
Výsledkem jsou nové označníky autobusových zastávek,
opravené historické křížky,
socha sv. Vavřince v Kutnohorské ulici, knihobudka,
vyřešení spousty drobných závad a nepořádku, odstranění
některých nefunkčních věcí
a další maličkosti. Celkem 140
vyřešených věcí.

Školství
Proběhla závěre čná et apa
rekonstru kce
Mateřské školy
v Malostranské
ulici a dovybavila se její zahrada.
V Mateřské škole
Na Pohoří bylo
vybudováno mlhoviště. Došlo
k obnově kuchyňského vybavení školní jídelny pro ZŠ. V naší základní umělecké škole bylo pořízeno nové hlediště do víceúčelového sálu.
V základní škole byly rekonstruovány rozvody vody. Škola získala
nemalé prostředky na výuku z fondů EU. Dále město realizovalo projekt Škola s hvězdičkou, ve kterém město platí školního psychologa,
speciálního pedagoga, mentory na matematiku a český jazyk a rodilého mluvčího. Probíhaly kursy bruslení pro předškoláky i školáky.
Finance do našeho školství a pro děti přesáhly 30 mil. korun.

fota: Archiv Města

Modernizace kotelny Wekto a biokotelny
Kotelna Wekto v sídlišti Na Výsluní prošla modernizací. Původní
kotle nahradily dva plynové kotle Viessmann. Dále byla v kotelně
instalována nová kogenerační jednotka. Toto zařízení vyrábí z plynu
elektrickou energii
a teplo. Město na závěr a kce necha lo
provést rekonstrukci
střechy kotelny.
Vzhledem ke změně legislativy a přísnějším normám byl
do naší biokotelny
instalován elektrofiltr. Snížil vypouštěné
tuhé látky z komína
na jednu osminu a zlepšil tak ovzduší v topné sezóně. Investorem
akcí dle smlouvy je firma ČEZ Energo. Náklady činily 38 mil. korun
bez DPH.
Zámek a park
Práce neustaly ani
na naší dominantě. Zrealizovala se
III. etapa projektu
Zručský zámek ožívá. Byla opravena
K olow r a t s k á v ě ž
s novou vyhlídkou
a expozicí k obraně
hradu, která je umístěna na jednotlivých
pat re c h. V opr aveném špýcharu je
otevřena expozice
Příběh řeky Sázavy. Zručský dvůr je nově vydlážděn a osvětlen.
V samotném zámku prošlo rekonstrukcí 6 místností. Kompletní
rekonstrukcí prošel spodní objekt ve Zručském dvoře, kde sídlí expozice Vodáctví v Čechách. Celkové náklady na tuto etapu činily
56 mil. korun. Byly získány finanční prostředky z fondů EU ve výši
48 mil. korun.
Zámek byl postupně vybavován novým nábytkem a exponáty.
Návštěvnost našeho zámku stoupla na z 10 tis. turistů v roce 2013
na 24 tis. v roce 2017.
Zeleň a životní prostředí
V letech 2017‒18 se uskutečňuje II. etapa obnovy veřejné zeleně
v našem městě. Bylo či bude vysázeno přes 4 000 keřů a stromů.
Zejména šlo o následující lokality: sídliště Slunný Vrch, Na Výsluní,
areál ZŠ, obou MŠ, náměstí Míru, Poštovní ulice a další. Samostatnou akcí byla výsadba zeleně ve Zručském dvoře.

Byl posílen sběr tříděného odpadu. Ve městě máme barevné kontejnery na oděvy a elektroodpad. Na skládce v Trhovém Štěpánově
(naše město je spoluvlastníkem) byla vybudována III. etapa, která
vyřeší uložení našich odpadků do konce roku 2024. Náklady celkem
činí 5 mil. korun.
Hasičská zbrojnice a nová cisterna
Pod zámkem byla vybudována hasičská zbrojnice pro dobrovolné hasiče. V budově parkuje všechna hasičská technika, hasiči zde
mají zázemí včetně sociálek a prostor před zbrojnicí je nově upraven.
Celkové náklady včetně nového cisterny na 9 m3 vody jsou 15 mil.
korun.
Bytové a nebytové prostory
Ve spodní části Zručského dvora město postavilo 10 malometrážních bytů. Byly provedeny opravy střech na dalších objektech
ve Zručském dvoře. Ve Zručském dvoře se otevřely veřejné záchodky.
Město zateplilo ambulanci za hotelem Baťov. Na akci byla získána
dotace ze státního fondu životního prostředí.
Technické služby a správa majetku mají vybudované nové sídlo.
Jedná se o zázemí pro všechny pracovníky. Nová budova se nachází
v areálu technických služeb. Budova byla vybavena novým nábytkem. Staré prostory technických služeb se přeměnily v dílnu a sklady.
Dobudoval se nový plot včetně brány. Ve spodní části Zručského
dvora vznikla krytá tržnice. Jedná se o nízký dlouhý objekt uvnitř
dvora, který prošel celkovou rekonstrukcí. Z druhé strany objektu
byly vybudovány kóje pro stávající a nové byty ve spodní části dvora.
Náklady na uvedené akce činí přes 20 mil. korun.
Rozhledna
Rozhledna Babka včetně pěší stezky je volně přístupná. U Babky
je vybudován altán. Pěší stezka vede od nádraží a má 8 zastavení
a dva mluvící informační panely. U rozhledny máme mobilní veřejné WC. Celkové realizační náklady rozhledny a pěší stezky činí
4,7 mil. korun
Dostavba kanalizace a rekonstruce vodovodu
Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč vybudovala novou
splaškovou kanalizaci v Nábřežní ulici. Nový vodovod máme v ulici
Ke Brodu, Luční, Dubinské a Jiřické.
Městské granty
Částka z rozpočtu města na granty přesáhla v letech 2015 až 2018
celkem 2 mil. korun. Tyto finanční prostředky podporují kulturní,
sportovní a mimoškolní aktivity v našem městě a reprezentaci našeho
města. Rada města přidělila přes 200 grantů.
Dotace
Město Zruč nad Sázavou v tomto volebním období dostalo dotace
a dary ve výši 104 mil. korun. Jedná se zejména o finanční prostředky
z fondů EU. Město se zařadilo mezi úspěšné žadatele v Integrovaném
regionálním operačním programu.
Práce městského úřadu, TS, Správy majetku a hospodaření
Celé volební období poskytoval městský úřad standardní služby
státní správy a samosprávy. Město provozovalo pečovatelskou službu
a reaguje tak na zvyšující se počet seniorů.
Technické služby prováděly pravidelnou celoroční údržbu města
a podílely se na některých investičních akcích. Stav komunikací,
veřejného osvětlení se podstatně zlepšil. Pro údržbu města byla zakoupena vysokozdvižná plošina, traktor a nakladač.
Zaměstnanci Správy majetku města se starali nejen o městské byty,
ale o všechny nebytové prostory a budovy školských zařízení. Naši
strážníci řešili záležitosti s autovraky a odloženými vozidly, přestupky převážně v dopravě, odchytávali toulavá zvířata, vyjížděli na signály PCO a ke klientům sdružení Život 90. Dále městská policie
prováděla výuku dopravní výchovy. Byly zakoupeny mobilní radary
na měření okamžité rychlosti
Hospodaření města je uspokojivé. Úvěry města se podařilo snížit
za celé volební období o 8 mil. korun. Dále se podařilo přeúvěrováním snížit pevnou úrokovou sazbu pod 0,6 % p.a. Město má výhodnou cenu silové elektřiny pro všechny své objekty a veřejné osvětlení
do konce roku 2020. Krajský i vnitřní audit považují ekonomickou
kondici města za velmi dobrou.
Rada a zastupitelstvo
Rada našeho města zasedala 95 krát a přijala 1882 usnesení. Zastupitelstvo Zruče nad Sázavou zasedalo 31 krát a přijalo 342 usnesení.
O výsledcích práce obou orgánů města jsou občané pravidelně informováni. Vážení spoluobčané, bylo nám potěšením pracovat pro vás
po celé čtyři roky. Přijměte pozvání ke komunálním volbám, které
proběhnou 5. – 6. října 2018. Přejeme vám správnou volbu pro naši
krásnou Zruč.
Mgr. Martin Hujer
JUDr. Alena Hajská
starosta
místostarostka
města Zruč nad Sázavou
města Zruč nad Sázavou
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aktuality kultura školství město sport
Z radnice aktuálně slovem i obrazem

Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 95. zasedání, konaném 18. 6. 2018
schvaluje
• přijetí dotace pro ZŠ Zruč nad Sázavou z programu Erasmus+ a bere
na vědomí, že koordinátorkou projektu bude Mgr. Ivana Stará;
• žádost společnosti ASKO KC s. r. o. o výpůjčku části náměstí
MUDr. Svobody dne 30. 6. 2018 v době od 9.00 do 18.00 hodin za účelem prezentace motocyklů Kawasaki;
• zveřejnění záměru města na prodej nákladního automobilu MAN
s hydraulickou rukou;
• přesun finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2018 ve výši
20% z tržeb k výplatě mimořádných odměn zaměstnancům města zajišťujícím svatby;
• úpravu rozpočtu města č. 101 na rok 2018 převodem mezi položkami;
• uzavření kupní smlouvy na historické kovářské náčiní z roku 1945
od pana Pavla Drgy;
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti „č. IP-126012617/VB/1, Zruč nad Sázavou, Malostranská, p. č. 551 – el. příp.
NN“ s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
– Podmokly;
• podání žádosti o dotaci do Státního fondu životního prostředí na pořízení elektromobilu pro TSSM;
• uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh na akci „Předcházení vzniku BRKO prostřednictvím domácích kompostérů ve Zruči nad Sázavou“ a pořízení elektromobilu pro
TSSM s firmou FLEXI PROJEKT s. r. o., Náměstí 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 – Smíchov;
• objednat od firmy Artspect, a. s., Marešova 643/6, 198 00 Praha nábytek do hasičské zbrojnice;
• objednat objednací box BIANCO s možností tisku náhradních stravenek pro školní jídelnu ZŠ Zruč nad Sázavou od firmy Veřejná informační
služba, spol. s r. o., Farského 14, 326 00 Plzeň;
• uzavření smlouvy o dílo na měření energií a řízení vytápění Základní
školy Zruč nad Sázavou s firmou FLOWBOX s. r. o., Rakovnická 576,
272 04 Kladno;
• objednat výsledkovou tabuli do sportovní haly od firmy HDT Impex
s. r. o., Botanická 3, 362 63 Dalovice;
• knihovní řád Městské knihovny ve Zruči nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení na Historických slavnostech dne 4. 8. 2018 se Zdeňkem Vrbou, umělecká agentura,
Okružní 812, 273 43 Buštěhrad;
• uzavření smlouvy o dílo na opravu střech v Základní škole Zruč nad
Sázavou s firmou Jan Jelínek, K Bažantnici 1002, Zruč nad Sázavou;
• uzavření dodatku č. 3 k organizačnímu řádu Městského úřadu a města
Zruče nad Sázavou, která spočívá v úpravě počtu pracovníků na TSSM;

Martin Hujer
starosta
Stavba kanalizace v Nábřežní ulici
Tlakové kanalizace v ulici Nábřežní
byla dokončena. Stavbu investovala
vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč. Nová kanalizace se napojila
do ulice 1. máje. Občané se mohou
připojovat.
WC ve Zručském dvoře
Ve Zručském dvoře pod stavebninami Kolumbus byly vybudovány
veřejné záchody. Slouží nejen pro obyvatele našeho města, ale i pro turisty
a návštěvníky kulturních akcí v zámeckém areálu. Město získalo dotaci
ve výši 50 % z Ministerstva pro místní
rozvoj v rámci programu na rozvoj cestovního ruchu. Po vybudování je připraveno pět kabinek pro ženy, dvě pro
muže a šest pisoárů. Součástí stavby je
i malý sklad pro potřeby města.

Lepší místo
Projekt Lepší místo nadále vylepšuje
drobnosti v našem městečku. Jedno
z posledních zlepšení se týká přidání
nových laviček (před hotelem a v Průběžné ulici). Dalším vylepšením je výškové vyrovnání desítek kanálů – například na náměstí MUDr. Svobody.

souhlasí
• se zápisem kroniky města za rok 2017;
• se stanovami spolku Kraje blanických rytířů a ukládá předložit
do jednání ZMě;
ukládá
• předložit do jednání RMě návrh na poskytnutí úspěšným žadatelům
o dotaci z programu Středočeského kraje „Výměna zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech“ vlastnícím nemovitost na území města Zruče nad Sázavou vlastní finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč pro jednoho
žadatele do 31. 12. 2019;
• předložit do jednání ZMě návrh 4. úpravy rozpočtu města Zruče nad
Sázavou pro rok 2018;
• zveřejnit záměr města na pronájem části „A“ pozemku p. č. 1849/5
v k. ú. Zruč nad Sázavou. Pokud se nepřihlásí jiný zájemce, RMě pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s panem Š. K. za stejných
podmínek jako mají všichni nájemci zahrádek na pozemku p. č. 1849/5;
jmenuje
• v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. od 1. srpna 2018
na pozici ředitelky Základní školy Zruč nad Sázavou Mgr. Ivanu Starou;
• v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. od 1. srpna 2018
na pozici ředitelky Mateřské školy Na Pohoří, Zruč nad Sázavou
Mgr. Jarmilu Chalupovou;
• v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. od 1. srpna 2018
na pozici ředitele Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou pana Jiřího Fremla;
• v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. od 1. srpna 2018
na pozici ředitelky Mateřské školy Malostranská, Zruč nad Sázavou
paní Hanu Sochůrkovou. RMě schvaluje podání žádosti o zápis změny
v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se změny ředitele školy
v Mateřské škole Malostranská.
Zastupitelstvo města na svém 31. zasedání, konaném 25. 6. 2018
schvaluje
• celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Zruč nad Sázavou za rok 2017 bez výhrad;
• účetní závěrku města Zruč nad Sázavou za rok 2017;
• poskytnutí úspěšným žadatelům o dotaci z programu Středočeského
kraje „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech“ vlastnícím nemovitost na území města Zruče nad Sázavou vlastní finanční

Škola v Želivci
Na konci června byla dokončena I.
etapa oprav staré školy v Želivci na kulturní dům. Budova má novou střechu
a vyměněná okna a dveře. Stavbu provedla firma Realitní a stavební společnost za 2,3 mil. korun.

Oprava lávky přes Sázavu ukončena
Město provedlo údržbu lávky u stadionu. V mostních prohlídkách bylo
upozornění na degradující vrchní nátěr
a na stav povrchu pochozí části mostu.
Po konzultaci s projektantem mostu
bylo přistoupeno k obnově vrchního
nátěru lávky a celkové obnově povrchu
mostovky. Odborná firma Farmet provedla očištění, zatmelení a vrchní nátěr
lávky. Firma Statika a sanace položila
novou přímo pochozí izolaci. Zábradlí
na lávce demontovala, v hale nastříkala a opět namontovala zručská firma
Variel. Naše technické služby provedly montáž nových svítidel do zábradlí
lávky. Dozor nad pracemi nám udělal
projektant lávky pan inženýr Marek.
Díky všem za trpělivost při uzavření
lávky a všem firmám a dozoru za odvedenou práci.
Cyklostezka dokončena
Do provozu byla dána II. etapa naší
cyklostezky. Nový osvětlený úsek měří
necelé dva kilometry. Práce byla provedena sdružením firem Bes a Konstrukce a dopravní stavby. Celkové náklady
činí 9,6 mil. korun včetně DPH. V nákladech je i mostek přes Ostrovský potok a veřejné osvětlení. Na akci byla
získána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši
90%. Díky Jitce Trojanové ze Zruče,
která úspěšnou žádost o dotaci napsala.

Chodník v Dubinské ulici
Chodník v Dubinské ulici byl dokončen a zkolaudován. Práci provedla
firma Silmex v ceně 407 tis. korun.

Probíhající stavby
Práce probíhají na stavbě parkoviště
Na Pohoří, spodního parkoviště u starého hřbitova a na novém povrchu ulice Na Úvoze.
V základní škole probíhá instalace
regulace topení, která umožní ovládat
vytápění naší školy po jednotlivých
patrech a povede k úspoře nákladů
na vytápění.

Práce na hasičské zbrojnici finišují
Rekonstrukce a přístavba hasičské
zbrojnice pod zámkem se dostala do závěrečné fáze. Firma Pazdera z Vlašimi
dokončuje vnitřky a firma Ave z Kolína

provede v srpnu položení dlažby před
zbrojnici. Termín slavnostního otevření je stanoven na 22. září.
Parkoviště v Poštovní ulici
Firma Silmex dokončila nové parkoviště v Poštovní ulici. Obyvatelé panelových domů již používají 26 parkovacích míst.

fota: Archiv autora
Nízká nezaměstnanost
Nezaměstnanost ve Zruči klesla
v měsíci červnu na hodnotu 2,1 %.
Jedná se tak o nejmenší nezaměstnanost od ukončení výroby v Sázavanu
před 20 lety. Počet volných pracovních míst v našem městě je 174 a více
než dvakrát převyšuje počet nezaměstnaných.

Výměna osvětlení ve sportovní hale
Ve sportovní hale došlo po šestnácti
letech k výměně osvětlení. Klasická
zářivková tělesa byla nahrazena LEDkovými svítidly. Práci provedla firma
Sunritek. Správce haly bude moci
přes počítač rozsvěcet a zhášet. Provoz osvětlení by měl být o polovinu
levnější.

aktuality kultura školství město sport
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou
za přání k mým narozeninám.
Jaroslava Lebedová

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání a dárky
k mým kulatým narozeninám.
Kamil Neužil

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped
s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Koupím byt 1 + 1 ve Zruči nad Sázavou.
Tel.: 608 982 473.
◆ Hledám pronájem bytu 3 + 1 nebo větší 2 + 1.
Tel.: 723 976 722.
◆ Koupím garáž v nové Zruči. Platba hotově.
Tel.: 602 246 545.
◆ Žena 64 let, štíhlá hledá pohodového chlapa
– abstinenta.
Tel.: 607 689 834.
◆ Prodám dřevěnou postel s laťkovým roštem, borovice masiv, čelo 100 × 55 cm, délka 200 × 100 cm. Velmi zachovalá. Cena 500 Kč. Tel.: 734 265 606.

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Milada Krištofová

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání a dárek k narozeninám.
Mariana Holíková

Opožděné poděkování patří všem,
kteří mi 11. května 2018
pomohli po úrazu s přivoláním RZS
a pak se mi ještě dva měsíce
starali o zahrádku.
Díky, kamarádi!
Irena Prokoschová

Děkuji za písemné projevy soustrasti
a osobní účast při posledním rozloučení
s paní Evou Kimlovou.
Milan Kiml a zarmoucená rodina

Zprávy z radnice
příspěvek ve výši 5 000 Kč pro jednoho žadatele do 31. 12. 2019;
• uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Zruče nad Sázavou s žadatelem: Centrin CZ s.r.o. – evakuační výtah
pro seniory;
• 4. úpravu rozpočtu města na rok 2018 navýšením příjmů a výdajů
o 656 000,- Kč;
• upravený návrh zadání „Změny č. 4 územního plánu“ projednaný
a předaný Městským úřadem Kutná Hora, odborem regionálního rozvoje a územního plánování. Předmětem upravené změny je převedení části
pozemku parc. č. 2535/1 KN (č. 1214/11 dle PK) v katastrálním území
Zruč nad Sázavou o výměře cca 2800 m2 do ploch smíšených obytných
venkovských – zastavitelná plocha, a současně převedení odpovídající
plochy části městského pozemku parc. č. 2335/139 KN (č. 1208/1 dle
PK) o výměře cca 3100 m2 severozápadně od panelových domů Na Pohoří, z ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury a komerční,
na plochy smíšené nezastavěného území, jako kompenzaci požadovanou
orgánem ochrany životního prostředí;
• střednědobý výhled rozpočtu města Zruč nad Sázavou na roky 2019–
2022;
• uzavření dodatku č. 1 č. 046-21/2018/RK k veřejnoprávní smlouvě
č. S-0214/SOC/2018 se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21
Praha 5 na pečovatelskou službu;

stanovuje
• v souladu s ustanovením § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Zruče
nad Sázavou pro volební období 2018–2022 v počtu 15 členů;
souhlasí
• s tím, aby se město Zruč nad Sázavou stalo členem organizace „Kraj
blanických rytířů, zapsaný spolek“ a pověřuje Mgr. Martina Hujera zastupováním města v tomto spolku. Jako náhradníka stanovuje
Mgr. Martinu Fialovou.
Rada města na svém 96. zasedání, konaném 16. 7. 2018

Dne 16. 7. 2018 by náš tatínek a dědeček
pan Josef Vedral
oslavil 70. narozeniny.
Přejeme Ti tam nahoru vše nejlepší.
Dcery Pavla, Olga a Jarmila s rodinami

schvaluje
• podání žádosti o finanční podporu z OP VVV – Šablony II pro ZŠ
a ŠD Základní školy Zruč nad Sázavou;
• zveřejnění záměru města na pronájem nebytových prostor v polyfunkčním objektu (trafiky);
• objednat opravu palubové plochy ve sportovní hale od firmy ROYAL
TECH s. r. o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice;
• uzavření smlouvy na zajištění kulturního programu na XVIII. historické slavnosti, které se budou konat 4. 8. 2018, se Skupinou historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína, Míru 636, 280 02 Kolín II.;
• uzavření smlouvy na pronájem audiovizuálních děl za účelem jejich
promítání v kině s firmou Falcon, a. s.;
• uzavření smlouvy o dílo s firmou SILMEX na příjezdovou komunikaci k hasičské zbrojnici a parkoviště Na Pohoří nad čtvrtým panelovým
domem;
• objednání vánoční výzdobu mostů a zámecké věže od firmy BON
JOUR ILLUMINATION s. r. o.;

Dne 26. 7. 2018 uplynulo 5 let,
co nás navždy opustil
pan Antonín Letko.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Manželka Marie a bratr Jan s rodinou

trvá
• na svém rozhodnutí ze dne 18. 6. 2018 při výběru ředitele MŠ Malostranská a v tomto smyslu odpovídá na petici občanů.

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání k narozeninám.
Alena Hauserová

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání k narozeninám.
Bohumil Kahoun
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bere na vědomí
• závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Posázavský
kruh“ za rok 2017;

VZPOMÍNKA
Chtěla bych moc poděkovat
za blahopřání k mým narozeninám,
které jsem měla 21. 6.
– rodině, ČSTP (p. Šonkovi), přátelům
a svým spolužákům VIII. C. (1983).
Narodila jsem se na první letní den
a každý den vstávám s úsměvem
a optimismem
a totéž přeji všem,
kteří budou číst tyto řádky.
Jana Kučabová

červENec
srpen
2018

Dne 6. 8. 2018 uplynuly 3 roky,
kdy nás navždy opustil můj manžel
pan Alois Kolouch.
Stále vzpomíná manželka Zdenka,
dcera Irena s rodinou,
syn Zdeněk s rodinou
a bratr Milan s rodinou

Rada města na svém 97. zasedání, konaném 1. 8. 2018
schvaluje
• žádost SDH Želivec o výpůjčku devíti pivních setů dne 25. 8. 2018
z důvodu konání hasičské soutěže v Želivci;
• uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor projektanta a technický
dozor na akci „Zateplení bytových domů ve Zruči nad Sázavou“ s firmou Projekt Světlá, v. o. s., se sídlem Havířská 616, 582 91 Světlá nad
Sázavou;
• vypovězení smlouvy č. 95/11/03 ze dne 2. 1. 1995 s firmou na čtvrtletní odečty v bytových domech;
• objednat od Mgr. Art. Evy Duškové, Kaňk 134, 284 04 Kutná Hora
opravu zlaceného rámu olejomalby ruského polního maršála Petra Semjonivče Saltykova;
• objednat od firmy TomiTruck s. r. o., 588 27 Meziříčko 10, sekačku
Grasshopper 725 DT6;
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6021889/1 na pozemcích p. č. 988/8
a 989/4, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, s firmou ČEZ Distribuce, a. s.;
bere na vědomí
• úpravu žádosti o individuální dotaci Spolku rodáků a přátel na akci
„100 let republiky – konec 1. světové války“ spočívající v aktualizaci
rozpočtu akce dle aktuálních potřeb;
• zveřejnění poptávkového řízení na akci „Tisk knihy – Zruč nad Sázavou“.
ukládá
• zveřejnit záměr města na prodej části pozemků p. č. 1663/1 a 1664/1,
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Zprávy z radnice
vše v k. ú. Nesměřice, a následně předložit do jednání ZMě;
• zveřejnit záměr města na prodej části pozemků p. č. 125/1, 125/2,
vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, a následně předložit do jednání ZMě;
• předložit do jednání ZMě prodej pozemku p. č. 2626/24 v k. ú. Zruč
nad Sázavou;
• předložit do jednání ZMě prodej pozemku p. č. 2538/6 v k. ú. Zruč
nad Sázavou;
• zveřejnit záměr města na prodej pozemku p. č. 129/24 v k. ú. Zruč
nad Sázavou;
• předložit do jednání ZMě návrh na podání žádosti o dotaci na akci
„Regenerace sídliště Na Pohoří“;
• předložit do jednání ZMě přijetí dotace na akci „Sociální zázemí pro
turisty ve Zruči nad Sázavou – II. etapa“.

Město vyplácí
finanční příspěvek
na výměnu zdrojů tepla
na pevná paliva
Ludmila Vlková,
Kancelář starosty

Z

astupitelstvo města na svém jednání dne 25. 6. 2018 prodloužilo termín pro vyplácení finančního
příspěvku ve výši 5 000 Kč z prostředků města úspěšným žadatelům
o dotaci z programu „Výměna zdrojů
tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji v letech
2014–2020“ vlastnícím nemovitost
na území města Zruče nad Sázavou.

Cena města
nestorovi zručského sportu
Josef Förster

C

enu města za rok 2017 získal pan
Kamil Neužil, jemuž k tomuto
významnému ocenění srdečně gratulujeme! Přetiskujeme zde část z návrhu
na tuto cenu podaného autorem tohoto příspěvku.
„Pan Kamil Neužil patří mezi výrazné zručské osobnosti v oblasti sportu
a tělovýchovy. Je dlouholetým amatérským sportovcem v lehkoatletických disciplínách (hod oštěpem, skok
daleký, běh na krátké i delší tratě, hod
diskem aj.), dříve působil i jako trenér
atletiky v kategorii mladších a starších
žáků ve Zruči. Od 60. let minulého
století pravidelně reprezentuje naše
město a Českou republiku na evropských a světov ých hrách veteránů
(Itálie, Francie, Maďarsko, Polsko,

Slovinsko, Dánsko, Nový Zéland aj.).
Kromě toho je neúnavným propagátorem tělesné výchovy a sportu nejen
ve Zruči nad Sázavou (jako zakládající
člen a organizátor každoročního zručského Vánočního běhu aj.), ale i na republikové úrovni (jako postava spotu
celorepublikové akce „Sporťáček“).
Pro svůj obdivuhodný aktivní život
všestranného amatérského sportovce
(účastník mnoha obtížných závodů:
Železný muž, maratony, půlmaratony, evropská a světová mistrovství
veteránů, lyžařské (sto)padesátky, cyklistické závody, stokilometrové noční
pochody a čtyřiadvacetihodinovky,
pětiboj) a další tělovýchovné a sportovní aktivity (zručští otužilci) byl
zařazen do rubriky Osobnost měsíce
ve Zručských novinách.
Svým přístupem k životu naplněné-

Sportovní den s Jiskrou

Občané mohou své žádosti podávat až
do konce roku 2019.
Žadatelé o finanční příspěvek doloží: schválené závěrečné vyúčtování
a doklad o konečné platbě poskytnuté
Středočeským krajem žadateli o dotaci na výměnu zdroje tepla. Žádost
o poskytnutí příspěvku je umístěna
na webových stránkách města nebo
si ji můžete vyzvednout v Kanceláři
starosty.
Vyplněnou žádost a potřebné doklady mohou žadatelé předkládat v Kanceláři starosty.

FotA z loňského dne s jiskrou: josef tůma

Pavel Vrzáček

N



12. sraz ševců
ve Vagonu

Pavel Vrzáček

J

e středa 13. září 2006 a Hanzelka, Růža
a Belža sedí u dubového restauračního stolu
na tradičním dámském dýchánku. Rozum se
pomalu rozpouští v třetím půllitru piva, když
je ústy jedné z dam do zakouřené atmosféry klasické pražské putiky U Švejka vypuštěna tehdy
nic neznamenající věta „Uděláme sraz Zručáků“. Nápad na uspořádání setkání pár známých
Zručáků žijících ať již přechodně, nebo natrvalo
v Praze se průchodem desetiletí proměnil v tradiční megaakci, které se naposledy zúčastnilo
více než stovka ševců ze Zruče a jejich kamarádů.
Letos se již po třetí uskuteční ve známém pražském klubu Vagon na Národní třídě. Po kapelách zvučných jmen se ve čtvrtek 27. 9. od 20.00
můžete kromě pokecu s přáteli těšit i na zručskou kapelu Choť topiče a půlnoční popelářské
překvapení. Pro ty, kteří vyrazí na akci z domovské základny, bude přistaven autobus v 18.00
na autobusovém nádraží Na Pohoří.

a poslední prázdninový víkend, tedy konkrétně v neděli 2. září od 14.00 do 18.00 hodin připravila TJ Jiskra Zruč pro malé i velké sportovce tradiční „Sportovní den
s Jiskrou“. Za podpory České unie sportu, Středočeského
kraje a města Zruče tak sportovní areál za základní školou
již počtvrté ožije sportovním hemžením druhu všelikého.
Na sportovce i nesportovce čekají soutěže zaměřené
na zručnost i výkonnost. Tak jako již tradičně si každý
účastník odnese na památku sportovní oděvní doplněk, ti
nejlepší v každé věkové kategorii i další věcné ceny. Účastníci v papírové, muší, bantamové, pérové a lehké váhové
kategorii mohu vyzkoušet skákací hrad a vodní skluzavku.
Přijď si i ty před usednutím do školní lavice okysličit buňky
mozkové! Bude se ti to hodit.

mu láskou k pohybu, zdravým životním stylem, propagací čistého sportu
na městské i republikové úrovni je
i příkladným vzorem pro ostatní sportovce, zejména pak pro naši sportovní
mládež.“
Foto: archiv autora

aktuality kultura školství město sport
První ,,přátelák" skončil remízou

Hattrick Petrů,
první trefa Vince
Josef Tůma
Fotbal – K prvnímu přípravnému zápasu v rámci letní přípravy 2018/19 nastoupila Jiskra proti družstvu Slavoje Vrdy.
Souboj týmů z Kutnohorska, které se účastní I. B třídy, skončil
nerozhodně 4:4.
Jiskra Zruč nad Sázavou–Slavoj Vrdy 4:4 (1:1)
Začátek utkání patřil hostům, dostali se brzy do jednobran-

kového vedení, v 70. minutě vedli dokonce 3:1. Náskok si
Vrdy držely ještě sedm minut před závěrečným hvizdem – 4:2.
Domácí však bojovali až do konce utkání a podařilo se jim
vyrovnat – 4:4. Do zručské sestavy se vrátil Luboš Martinák
působící ve Vlašimi.
Michal Váňa, trenér: „Dostali jsme laciné góly, po špatném bránění hráčů soupeře. Čekal jsem i lepší hru v útoku, ale některé
akce pohladily oko diváka. Nakonec jsme se se soupeřem, kterého
přivítáme ve čtvrtém kole I. B třídy, rozešli nerozhodně.“
Branky Jiskry: Zeman 2, Kovář, Petrů.
Jiskra: Cudlín ‒ Louda, Jouza, Hájek, Kotek – L. Martinák,
T. Martinák, Petrů, Hirnyk – Zeman, Kovář. Střídali: J. Váňa,
Šindelář, L. Jelínek.
Trenér: Michal Váňa.
Fotbalisté Jiskry Zruč nad Sázavou odehráli v domácím prostředí
i druhý přátelský přípravný zápas.
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spálil šanci Vinc, na druhé straně se prosadil po dlouhém výkopu brankáře
T. Výborného Valdman, když přehodil vyběhnuvšího Cudlína 5:3. V 83. minutě nevyužil příležitost Závorka po akci Zemana s Kovářem. O dvě minuty
později chtěl na hranici velkého vápna Jiskry přehodit Cudlína střelec Pašiak, ale svého spoluhráče Valdmana nenapodobil. V 88. minutě se dostal
do příležitosti aktivní Závorka, po vysunutí od Zemana trefil brankáře hostů. V poslední minutě zápasu se zapsal do listiny střelců Vinc, když využil
kolmici Havla – 6:3.
Michal Váňa, trenér: „Ve 25. minutě jsme vedli 3:0. Poté jsme poslali na hřiště několik náhradníků, čehož hosté využili a snížili na 3:2. Ve druhé části hry se
vrátila na hřiště původní sestava, vstřelili jsme další tři góly, i když jich mohlo být
víc. Střídali jsme hokejovým způsobem, na pažit se dostali všichni hráči z lavičky.“
Branky Jiskry: Petrů 3, Havel 2, Vinc 1. Rozhodčí: Jiří Uher.
Jiskra: Cudlín – Viktora, Musil, Jouza, L. Jelínek - Havel, Petrů, Janda,
P. Jelínek – Zeman, Kovář. Střídali: J. Váňa, Závorka, Kotek, Šindelář, Vinc.
Trenér: Michal Váňa.

Jiskra Zruč nad Sázavou (I. B třída)–Sokol Paběnice (OP) 6:3 (3:2)

Lukáš Jelínek (vpravo) se po zranění vrátil do sestavy áčka Jiskry

Úvod utkání patřil domácím, již ve 3. minutě vedli brankou
Petrů 1:0. V 11. minutě pronikl do pokutového území Kovář,
zpětnou přihrávkou našel Havla – 2:0. O sedm minut později
stejný hráč zvýšil po příhře Petrů na 3:0. Poté domácí pozměnili sestavu, dostali se na hřiště i další hráči. Obraz hry se
rázem změnil, Paběnice se dostaly do několika šancí. Tu první
Valdman ještě nezakončil, ale byl u dalších dvou, kdy nezištně nahrál Pašiakovi. Rázem byl stav utkání 3:2. Před koncem
poločasu se neprosadil Závorka a Petrů otřel míč o břevno.
Druhý poločas nastoupili domácí s původní sestavou,
ve 49. minutě fauloval paběnický brankář T. Výborný záložníka P. Jelínka v pokutovém území, Petrů penaltu proměnil – 4:2.
Následně si Jiskra vytvořila tři šance, bez konečného efektu.
Na 5:2 zvyšoval opět Petrů po uvolnění od Jouzy. V 65. minutě vybojoval míč na polovině hřiště Zeman, přihrál P. Jelínkovi, ten však trefil levou tyč. V 70. minutě chytil domácí
gólman Cudlín penaltu, vyčíhl střelu Valdmana. Z protiútoku

SDH skončil v Prostřední Vsi třetí

V ženách získaly prvenství nesměřické hasičky

Josef Tůma

Požární sport – V Prostřední Vsi se uskutečnil 6. ročník hasičské
soutěže o putovní pohár Memoriálu Františka Brože. Zúčastnilo
se ho 11 mužských a 3 ženská družstva ze sborů dobrovolných
hasičů, soutěž byla jednokolová. Družstva mužů a žen se utkala
v disciplíně požární útok, všechna družstva si odnesla hodnotné
ceny, první tři místa v každé kategorii i pohár, závodníci v mužské kategorii bojovali o putovní pohár.
Muži: Prostřední Ves, Nesměřice, Řendějov, Lomec, Zruč nad
Sázavou, Vickovice, Újezdec, Korotice, Pertoltice, Zbraslavice,
Bohdaneč.
Ženy: Vickovice, Nesměřice, Prostřední Lhota.
V kategorii mužů zvítězil SDH Lomec s časem 18:38, na druhém místě skončil SDH Zbraslavice – 19:17, třetí místo si
odnesl SDH ze Zruče nad Sázavou – 21,13 sekund. Kategorii
žen vyhrály hasičky z Nesměřic, druhé místo připadlo ženám
z Vickovic, třetí skončilo domácí družstvo Prostřední Ves.

Pořadí mužů: 1. Lomec 18:38, 2. Zbraslavice 19:17, 3. Zruč
nad Sázavou 21:13, 4. Nesměřice 21:70, 5. Řendějov 24:35,
6. Pertoltice 24:79, 7. Vickovice 25:09, 8. Újezdec 27:78, 9.
Prostřední Ves 29:32, 10. Bohdaneč 35:66, 11. Korotice 35:86
Pořadí žen: 1. Nesměřice, 2. Vickovice, 3. Prostřední Ves.
SDH Zruč nad Sázavou nastoupila v sestavě: koš – Vojta Lepeš, spoj savic – Josef Konvalinka, stroj – Jaroslav Svoboda,
spoj B – Jindřich Slavíček, rozdělovač – Luboš Drbal, pravý
proud – Jan Čech, levý proud – Lukáš Hoskovec.
Za zmínku stojí fakt, že Zručané vyhráli soutěž v ročnících
2013, 2014 a 2017.
Jan Čech: „Ze šesti ročníků jsme vyhráli třikrát – 2013, 2014
a 2017. Pokud někdo z SDH vyhraje třikrát za sebou, zůstává
mu již putovní pohár natrvalo.“

Sportovní akce
1. 9. 2018

Nohejbal

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Sendražice, 9.00 hod., areál nohejbalu na fotbalovém stadionu.

1. 9. 2018

Fotbal A

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–TJ Pátek, 17.00 hod., fotbalový stadion.

2. 9. 2018

Fotbal

mladší žáci – TJ Jiskra Zruč nad Sáazvou–Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, 12.00 hod., fotbalový stadion.

2. 9. 2018

Milan Závorka (vlevo) odehrál za Jiskru několik přípravných utkání, na snímku uniká paběnickému záložníkovi. O víkendu nastoupil i v Dobřejovicích,
kde přispěl brankou k vítězství 4:3.		
Fota: josef tůma
Lukáš Hoskovec: „První srpnová sobota již tradičně patřila hasičské soutěži
v Prostřední Vsi. Soutěž se konala na počest Františka Brože a nutno říci, že
se jednalo o soutěž se skvělým zázemím, atmosférou a náročnou tratí, která
skýtala mnoho překážek (hrboly, písek, přebíhá se silnice a běží se z kopce
a do zatáčky). Motivací vyhrát je pak velký putovní pohár, který si po třech
vítězstvích může družstvo ponechat. Nejblíže tomu bylo družstvo ze Zruče,
jenž vyhrálo 2x po sobě, avšak napotřetí to nevyšlo, neboť kluci soutěžili jinde
a na soutěž nepřijel obvyklý A-tým. Tentokrát se o vítězství utkalo jedenáct
družstev, mezi kterými nejvíce vynikl tým z Lomce. Ten sice nejdříve svůj
pokus pokazil, ale pro jejich štěstí se pokazila i časomíra a v opakovaném
pokusu kluci ukázali své pravé kvality. Na druhém místě skončilo družstvo
ze Zbraslavic. Zbraslavice letos ukazují, že je nelze s jejich novou mašinou
podceňovat, ačkoliv právě její síla je chybou na levém proudu připravila o vysněné prvenství. S dlouhodobou smůlou se potýkají na jednokolových soutěžích
kluci ze Zruče a bohužel ji stále neprolomili, neboť další chybou v zadních
pozicích se zapříčinilo to, že voda vyšla dlouho z mašiny, a poslední vítězové
se tak museli spokojit s třetím místem a odevzdat tak zaslouženě pohár prvnímu Lomci. Mezi ženami opět dominovaly holky z Nesměřic, když porazily
týmy z Vickovic a domácí Prostřední Ves. Závěr soutěže pak zpestřila soutěž
mladých hasičů a hasiček.“

Sportovní den s Jiskrou 2018 – pořádá TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – těšit se můžete na zajímavé soutěžní disciplíny, prezentaci oddílů atletiky, fotbalu, volejbalu, házené, tenisu, stolního tenisu a florbalu a také na dobré
občerstvení, 14–18 hod., sportovní areál za ZŠ ve Zruči nad Sázavou.

2. 9. 2018

Fotbal B

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou B–Sokol Kačina, 15.00 hod., fotbalový stadion.

8. 9. 2018

Nohejbal

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Konojedy, 9.00 hod., areál nohejbalu na fotbalovém stadionu.

8. 9. 2018

Fotbal

Ortéza cup – turnaj v kopané – 9.00 hod., sportovní areál.

8. 9. 2018

Mölkky

VII. otevřené mistrovství ČR v Mölkky – od 9.30 hod., tenisové dvorce TJ Jiskra Zruč nad Sázavou.

9. 9. 2018

Atletika

V. zručský štafetový maratón – sedmičlenná smíšená družstva – od14.30 hod. na tenisových dvorcích TJ Jiskra.
Přihlášky a více informací na www.zrucveselejsi.cz.

9. 9. 2018

Volejbal

turnaj juniorů – 9.30 hod., sportovní hala.

15. 9. 2018

Házená

muži – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Vršovice B, 11.00 hod., hřiště házené TJ Jiskra Zruč nad Sázavou.

15. 9. 2018

Házená

starší žáci – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Úvaly, 13.00 hod., hřiště házené TJ Jiskra Zruč nad Sázavou.

15. 9. 2018

Fotbal A

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Slavoj Vrdy, 17.00 hod. fotbalový stadion.

16. 9. 2018

Fotbal

mladší žáci – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Slavoj Vrdy, 12.00 hod., fotbalový stadion.

29. 9. 2018

Fotbal A

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–SK Městec Králové, 16.30 hod., fotbalový stadion.

30. 9. 2018

Fotbal

mladší žáci – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Kavalier Sázava, 11.00 hod., fotbalový stadion.

30. 9. 2018

Fotbal B

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou B–SK Malešov B, 14.00 hod., fotbalový stadion.

SDH ze Zruče vybojoval v Prostřední Vsi třetí místo časem 21,13 sekund.
Nahoře zleva: Josef Konvalinka, Lukáš Hoskovec, Jindřich Slavíček, Jaroslav
Svoboda. Dole zleva: Vojta Lepeš, Jan Čech a Luboš Drbal.
					
Foto: josef tůma
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VII. mistrovství Evropy v mölkkách ve Zruči

Vládli Finové, Dynamo sedmé
Leoš Fiala
Mölkky – Na VII. mistrovství Evro
py ve hře mölkky – EUROMÖLK
KÁCH 2018, které pořádal SKM
Zruč ve dnech 20. – 22. 7., startova
lo devětatřicet týmů ze sedmi zemí.
Na prvních třech místech skonči
la finská družstva 1. Kymyiläiset
z města Kotka (Marko Timonen,
Joni a Jarno Evaköski), 2. MK Lahti
(Timo Kempi, Pasi Tervala, Harry
Asp, Jake Ropponen), 3. Teho (Juhis
a Jaana Mälkönen, Teppoo Muho
nen). Čtvrtý skončil německý tým
Men O´Mölkk z Erlangenu.
Ze čtyř základních skupin se do čtyřiadvacetičlenného play off povedlo
postoupit šesti ze třinácti zručským
družstvům. Nejlépe si vedlo Dynamo
(Tomáš Lohynský, Luděk Kvapil, Dan
Dragoun), které po smolné čtvrtfinálové prohře 2:3 s finským Teho nakonec
obsadilo pěkné sedmé místo. Družstvo
pořádajícího SKM (Martin Kadlec, Jiří
Moravec, Mária Fialová) v prvním kole
play off porazilo svoje kolegy SKM D
(Zdeněk Sečka, František Matějka, Karel Čapek) 3:2, ale poté podlehli stejným poměrem pozdějším finalistům
MK Lahti. Celkově obsadili jedenácté
místo., jejich zkušenější kolegové nakonec skončili na 22. místě. V první
dvacítce se ještě umístili Mölkkaholics
(Karel Drahota, Míša Náhlovská, Zdena Burdová) na 16. místě a VPP (Vít
Stejskal, Martin Havlíček, Josef Černý) na 20. místě. Tým W.W.W. (Pavel
Mácha, Pavel Benčat, Martin Toman)
obsadil 23. místo.
Velmi dobře si vedly domácí týmy
v turnaji Poslední šance. Zde zvítězil
Pallasit (Miroslav Farkač, Milan Dejda,
Jaroslav Drudík) před Lobe Star (Milan Louda, Libor Rambousek, Pavla
Loudová, Jitka Rambousková). Až

na celkovém 30. místě (6. v Poslední
šanci) skončilo družstvo My to vypijem
(Jan Doubrava, Luboš Kružík, Patrik
Janda), o dvě místa za nimi skončili
Apači (Vl. a E. Kadlecovi, K. Pěnkavová).
V soutěži reprezentačních družstev
startovala na volnou kartu i dvě domácí družstva SKM a výběr města. Příliš
se jim nevedlo. Město Zruč (M. Louda, P. Benčat, M. Farkač, M. Toman,
P. Mácha, trenér Vl. Kadlec) nejprve
podlehlo Finsku 98:150, poté reprezentaci ČR 86:150 a až v boji o sedmé
místo porazilo SKM 150:105. Družstvo SKM, vedené M. Fialovou (M. Kadlec, J. Moravec, Z. Sečka, F. Matějka,
K. Čapek) podlehlo v 1. kole Estonsku 125:150 a poté i Francii 117:129.
Ve finále porazilo Finsko Estonsko
150:112 a v zápase o 3. místo Německo
Slovensko 145:118.
Hlavním turnajům předcházel páteční
přípravný Doubles Warm Up, který
v konkurenci 26 dvojic vyhrálo české
duo z Bílovce Pavel Tisovský – Tonda
Kotrla, před dvěma francouzskýmy
týmy Club Eud´Mölkky. Z domácích
se nejlépe vedlo sedmému Dynamu
(Kvapil – Lohynský) a osmému Lobe
Star (Loudovi). Dvojice pořádajícího
SKM Fialová – Matějka a Kadlec –
Moravec skončili na 12. a 13. místě,
Z. Sečka a K. Čapek vyhráli play off C
a skončili sedmnáctí.
Organizačně úspěšnými Euromölkkami, jejichž součástí byl i propršený
sobotní koncert legendárního Motobandu, mölkkařská sezóna nekončí.
Již v sobotu 8. září se na tenisových
dvorcích koná 7. mistrovství České republiky. Tak se nezapomeňte na stránkách www.molkky.cz přihlásit a přijďte
vybojovat pro Zruč nějaké medaile,
nebo si alespoň dobře zahrát.

Chabeřice Star porazily ve skupině B Internacionály 5:0, Lukáš Petrů (vpravo) skóroval dvakrát. Na snímku v souboji s Františkem Janatou.				
						 Foto: Josef Tůma

FC Horka nad Sázavou po loňském vítězství skončil v letošním ročníku druhý, jejich
brankář Ondřej Vrána (vlevo) získal cenu nejlepšího gólmana turnaje.			
						
Foto: josef tůma

FotA: archiv autora

Loňský vítěz skončil druhý

25. ročník vyhrálo družstvo Chabeřice Star
Josef Tůma
Malá kopaná – Na házenkářském hřišti za Spolkovým domem
ve Zruči nad Sázavou se uskutečnil turnaj v malé kopané o putovní pohár města Zruče nad Sázavou – POLICE CUP 2018,
konal se 25. ročník. Turnaj se opět uskutečnil za účasti deseti
družstev, která byla rozlosována do dvou základních skupin.
Do dvou semifinálových skupin postoupila první tři družstva
z každé skupiny, do finále pak vítězové semifinálových skupin. Během turnaje bylo celkem odehráno třicet utkání (jedno
utkání, o 9. – 10. místo, se nehrálo, Ajax Polipsy vyhrál kontumačně s týmem Vlašimáci 3:0), z nichž ve třech případech
skončil zápas nerozhodným výsledkem. O konečném pořadí
tentokrát nerozhodovaly pokutové kopy. Celkem bylo během
turnaje nastříleno rekordních 143 branek (v roce 2016 to bylo
140 branek) – 4,77 branky na utkání, nejvíce branek padlo
ve dvou utkáních: skupina B: Vlašimáci–Chabeřice Star 2:6,
dále v zápase o 3. – 4. místo: Rangers–FC Pacifik 3:5. Jednotlivá
utkání řídila dvojice rozhodčích OFS Benešov u Prahy Vojtěch
Šonský a Jaromír Rathan.
Základní skupina A:
Postup ze skupiny A si zajistily týmy Rangers, FC Horka a AFK
Kácov.
FC Horka–Ajax 3:1 (J. Gramer, Turek, vlastní – Špitálník)
Rangers–AFK Kácov 1:3 (Kotek – Martinák, Linhart, vlastní)
FC Horka–Kelevras 3:0 (J. Gramer 2, Horčička)
Ajax–Rangers 1:6 (Arnolt – Martínek 2, Kotek, Závorka, Hirnyk,
Livora)
Kelevras–AFK Kácov 1:2 (A. Sochůrek – Linhart, Peroutka)
Rangers–FC Horka 2:1 (Martínek, Livora - Vodička)
AFK Kácov–Ajax 4:3 (Linhart 2, Arnolt, Martinák – M. Váňa,
Špitálník, vlastní)
Kelevras–Rangers 1:3 (A. Sochůrek – Martínek 2, Livora)
AFK Kácov–FC Horka 1:2 (Linhart – F. Gramer, Vodička)
Ajax–Kelevras 3:4 (Arnolt 2, M. Váňa – Bártek 2, A. Sochůrek,
J. Pejša)
Tabulka A:
1. Rangers Zruč
4 3 0 1 12:6 9
2. FC Horka		
4 3 0 1 9:4 9
3. AFK Kácov
4 3 0 1 10:7 9
4. MFC Kelevras
4 1 0 3 6:11 3
5. Ajax Polipsy
4 0 0 4 8:17 0
Základní skupina B:
Postup ze skupiny B si zajistilo družstvo 1. FC Pacifik, Chabeřice Star a Black Shoes Jun.
Chabeřice–Internacionálové 5:0 (L. Petrů 2, J. Petrů, Jícha, vlastní)
Vlašimáci–Pacifik 2:5 (Zeman, Žirovnický – Cudlín 3, Toula 2)
Chabeřice–Black Shoes jun. 2:1 (Jícha, K. Petrů – Zeman)
Internacionálové–Vlašimáci 0:2 (Motyčka, Potůček)
Black Shoes jun.–Pacifik 1:6 (Jouza – Mar. Kotouček 3, Cudlín,
Kašpar, Forejt)
Vlašimáci–Chabeřice 2:6 (Potůček, Zeman – Jícha 2, L. Petrů
2, Pana 2)
FC Pacifik–Internacionálové 4:2 (Mich. Kotouček 3, Mar. Kotouček – Musil 2)
Black Shoes jun.–Vlašimáci 6:0 (Martinák 2, Zeman, Janda, Louda, Prchal)
1. FC Pacifik–Chabeřice 1:1 (Cudlín – K. Petrů)
Internacionálové–Black Shoes jun. 1:5 (Černý – Zeman 2, Jouza
2, Janda)
Tabulka B:
1. 1. FC Pacifik
4 3 1 0 16:6 10
2. Chabeřice Star
4 3 1 0 14:4 10
3. Black Shoes Jun. 4 2 0 2 13:9 6
4. Internacionálové 4 0 0 4 3:16 0
5. Vlašimáci
4 1 0 3 6:17 3 (DISKVALIFIKACE)
Semifinále E:
Hned na úvod této semifinálové skupiny se utkala mužstva

AFK Kácov a Rangers, úspěšnější byl hostující tým.
AFK Kácov–Rangers 1:3 (Linhart – Hirnyk 2, Martínek)
Chabeřice Star–AFK Kácov 6:0 (Jícha 3, L. Petrů, Pana, Kopecký)
Rangers–Chabeřice Star 1:1 (Kuja – L. Petrů)
Tabulka E:
1. Chabeřice Star
2 1 1 0 7:1 4
2. Rangers		
2 1 1 0 4:2 4
3. AFK Kácov
2 0 0 2 1:9 0
Semifinále F:
Semifinálová skupina F se stala záležitostí týmu Horka nad
Sázavou, který svým soupeřům vsítil celkem pět branek při
čtyřech obdržených a postoupil do finále.
Black Shoes Jun.–1. FC Pacifik 1:2 (Janda – Cudlín 2)
FC Horka–Black Shoes Jun. 2:2 (F. Gramer, M. Turek – Jouza, Zeman)
1. FC Pacifik–FC Horka 2:3 (Kašpar 2 – F. Gramer, M. Turek, Vodička)
Tabulka F:
1. FC Horka n. Sáz.
2. 1. FC Pacifik
3. Black Shoes Jun.

2 1 1 0 5:4 4
2 1 0 1 4:4 3
2 0 1 1 3:4 1

Zápasy o umístění:
O 9. – 10. místo: Ajax Polipsy–Vlašimáci 3:0 (kont.)
O 7. – 8. místo: MFC Kelevras–Internacionálové 4:1 (A. Sochůrek 2,
J. Pejša, V. Pejša)
O 5. – 6. místo: AFK Kácov–Black Shoes Jun. 1:3 (Martinák – Zeman,
Prchal, Jouza)
O 3. – 4. místo: Rangers Zruč nad Sázavou–1. FC Pacifik 3:5 (Hájek 2,
Livora – Toula 2, Mar. Kotouček, Kašpar, Cudlín)
Bronzové medaile si vybojovali hráči týmu I. FC Pacifik, střelecky se prosadili Toula – 2 góly.
Finále:
FC Horka nad Sázavou–Chabeřice Star 1:4 (1:0) (Vodička - Jícha 3,
J. Petrů)
FC Horka nad Sázavou po loňském vítězství skončil druhý,
Chabeřice Star po loňském druhém místě naopak první.
Celkové pořadí:
1. Chabeřice Star (Císař – K. Petrů, L. Petrů, J. Petrů, Pana, Kopecký, Jícha)
2. FC Horka nad Sázavou (Vrána – J. Vladyka ml., Trpišovský, J.
Gramer, M. Turek, F. Gramer, T. Bezděk, Vodička, Horčička)
3. 1. FC Pacifik (Beránek – Pešek, Vosyka, Toula, Cudlín, Forejt,
Mich. Kotouček, Mar. Kotouček, Kašpar)
4. Rangers Zruč nad Sázavou, 5. Black Shoes Jun., 6. AFK Kácov, 7. Kelevras, 8. Internacionálové, 9. Ajax Polipsy, 10. Vlašimáci
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč: Tomáš Cudlín (1. FC Pacifik)
Nejlepší brankář: Ondřej Vrána (FC Horka nad Sázavou)
Nejlepší střelec: Jan Jícha (Chabeřice Star) 10 branek
Nejrychlejší branka:
Martin Kotouček (1. FC Pacifik) 0,19 minuty
Cena Fair play: pro nejslušnější mužstvo – Ajax Polipsy
V rámci turnaje se uskutečnila tipovací soutěž o uhodnutí finálové dvojice. Ze vsazených 159 tipů bylo 62 výherních na FC
Horku nad Sázavou a Chabeřice Star.
Ceny předávali starosta města Mgr. Martin Hujer, vedoucí Odboru kultury, školství a sportu Mgr. Martina Fialová. Společně
s nimi se předávání cen zúčastnil i Pavel Benčát v přestrojení
za Pavla Nedvěda.
Zajímavosti:
~ tipovací soutěž o uhodnutí odehraného ročníku dle fotek
(2007) – Pavel Plaščák,
~ správný tip na legendu Pavla Nedvěda při vyhlašování uhodl
Lukáš Hájek.

