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Poražený vítěz
Předčasné volby do Poslanecké
sněmovny jsou již za námi, ale
na ukončení politické nestability
to věru nevypadá. Již podruhé
se vítězná ČSSD stává zároveň
i stranou ve volbách poraženou.
Zdaleka se nenaplnily ambice i
předpovědi toho, že ČSSD ostatní strany převálcuje rozdílem deseti procent či více. Rozplynula
se tak představa menšinové vlády
podporovaná pouze KSČM.
Dle všeho přišla ČSSD o slušný voličský kapitál, který nabyla
z velké části i díky těžko čitelné,
nestabilní, korupčními i jinými
skandály zmítané vládě Petra
Nečase. Voliči to předchozím
vládním stranám, především pak
ODS, jaksepatří spočítali. Nespokojení voliči však nakonec
nepřeběhli „na druhou stranu“ k
ČSSD, jak zřejmě lídři oranžové
růže čekali, ale jejich hlasy získal
především miliardář Andrej Babiš se svým hnutím ANO a o zbytek se podělilo několik dalších
menších politických subjektů.
Těžko odhadovat, o kolik voličů přišla ČSSD vlivem časového
odstupu vyplněného vládou „odborníků“ pana prezidenta Miloše
Zemana, nebo kolik voličů odradila jakási umělá dvouhlavost
vedení ČSSD a jen těžko skrývané vnitrostranické rozbroje.
Výsledek ČSSD po tolika letech
v opozici je v konečném součtu
velmi tristní a vyjednávací pozice procentuálního vítěze voleb je
naprosto nezáviděníhodná.
V době psaní úvodníku k volbám se však odehrála jedna zcela
nevídaná věc. Zatímco před volbami všechny ostřílené parlamentní strany stále poukazovaly
na vysoké riziko nestability hnutí
ANO, ve vítězné straně došlo k
pokusu vedení o sesazení stávajícího předsedy Bohuslava Sobotky již v průběhu příprav na
vyjednávání o možných povolebních aliancích. Všechna odůvodnění o vyvození osobní politické
odpovědnosti předsedy strany
však nabírají velmi pikantní příchuť. V několika médiích se totiž
objevila informace, že tři pánové
z vedení ČSSD, Michal Hašek,
Zdeněk Škromach a Jeroným
Tejc, si ještě v sobotu zajeli bez
svého předsedy „popovídat“ s panem prezidentem. A ten již v minulosti jen těžko skrýval svou náklonost k panu Haškovi a naopak
„nenáklonost“ k panu Sobotkovi.
A zřejmě nastala ta očekávaná
vhodná chvíle...
Chceš-li někoho úspěšně bodnout do zad, je nejlépe se nejdříve za něj pevně postavit. A pan
Hašek za panem Sobotkou na tiskovkách před volbami i po nich
skutečně pevně stál...
Vyvození odpovědnosti je jedna věc, druhá věc je, kdy je na to
ta vhodná doba, a případně, zda
by těch, co by měli z neúspěchu
svou odpovědnost vyvodit, nemělo být přece jen více. Takhle to
ale vypadá, že ČSSD se rozhodla
za výhru-nevýhru potrestat především své voliče.
Zcela nestranický a sjednocující prezident sice naprosto pohořel
se svou SPOZ, stejně tak jako
bývalý prezident Václav Klaus se
svými sympatizanty „s hlavami
vzhůru“, ale možná dá brzy za
pravdu svým kritikům obviňujících jej ze snahy o ovládnutí své
bývalé ČSSD.
V každém případě je to věc nemilá nejen pro voliče ČSSD. Naše
politická scéna by potřebovala
uklidnit a přestat řešit především
sama sebe a své problémy.
Můžeme tomu napomoci tím,
že začneme sami u sebe, voliče
té či oné strany nebo hnutí přestaneme považovat a priori za
socky, hlupáky, zloděje, tuneláře,
nemakačenka apod., budeme respektovat rozdílné názory a případné diskuze i spory povedeme
kultivovaně a věcně. Stačí si jen
uvědomit, že respekt neznamená
souhlas.
Martin Beneš

Ročník XXIII ... měsíčník vydává Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, IČ 00236667

Zpestření letošního konce turistické sezony
V pátek 25. října se naposledy zavřely dveře do Historické cukrárny, která
byla dočasně umístěna na našem zámku. Výstava je putovní, a tak se po
dvou měsících zase stěhuje, tentokrát do Blovic u Plzně.

Beseda k rozpočtu města na rok 2014
Starosta zve občany na besedu k rozpočtu města na rok 2014,
která se bude konat 4. listopadu od 17.00
v zasedacím sále na zámku.

02. – 28.11.2013 ... Výstava obrazů Miroslav Rada, Praha - ze
zdravotních důvodů vystavovatele - ZRUŠENO

O víkendu do galerie?

11.11.2013 ... Akademie třetího
věku. 9:00 hod., Spolkový dům,
zasedací místnost

Dobrá zpráva pro všechny, kteří by rádi o víkendu navštívili výstavu v zámecké galerii, protože se ve všední den na zámek nedostanou. Galerie bude
mimo sezónu otevřena každou první neděli v měsíci a to od 13 - 17 hodin.
Poprvé můžete přijít v neděli 3. listopadu a zpříjemnit si tak víkendové odpoledne návštěvou v zámecké galerii.
Mgr. Martina Fialová, MěÚ - odbor kultury
Tento měsíc jsme vybrali citát ...
Tomáš Garrigue Masaryk:

„Tož demokracii bychom už měli,
teď ještě nějaké ty demokraty.“

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Atrakce, která byla pro Zruč novinkou, přilákala více než 700 návštěvníků a není divu, že většina z nich byly děti. Spousta jich přišla s rodiči, ale
cukrárnu navštěvovaly i celé školy z blízkého i vzdálenějšího okolí. Děti se
seznámily s tím, jak to vypadalo v kuchyních jejich prababiček, ale ocenily
i speciální program pro školy a školky. Malí návštěvníci hádali různé druhy
koření, malovali kávou a slepovali cukroví, které si sice mohl odnést domů,
ale častěji hned na místě vlastnoručně vyrobené sladkosti snědli. Aby taky
ne. Cukroví bylo opravdu výborné. Děti tak měly možnost poznat cukrářské
řemeslo z trochu jiné strany a něco si i na vlastní kůži vyzkoušet. Speciální
výklad i s ochutnávkou pro dospělé probíhal 28. září při ukončení turistické
sezony a bylo až neuvěřitelné, kolik milých lidí se přišlo jen tak podívat, či
posedět u kávy a popovídat.
Historická cukrárna byla jistě velkým zpestřením zámeckých expozic a
oživením konce turistické sezony. Reakce návštěvníků byly velmi milé a
příjemné a tak je jistě na místě poděkovat těm, kteří se především zasloužili
o její provoz – Marcele Černé, Martině Vavřičkové a v hlavně paní Marii
Kruntorádové.
Mgr. Martina Fialová, MěÚ - odbor kultury

Každý z nás se jistě setkal s žádostí o finanční příspěvek od různých nadací. Pakliže přispěl, nemůže si být jist, na jaký konkrétní účel byly jeho
peníze poskytnuty.
Město Zruč nad Sázavou se rozhodlo podpořit rodinu Šlejmarových ze
Zruče nad Sázavou a vyhlásilo veřejnou sbírku na pořízení speciálně upraveného osobního automobilu pro dva invalidní vozíky, které umožní této
rodině snadnější mobilitu.
Kdo neví, co rodinu potkalo, zde je stručné shrnutí. Maminka Ivana onemocněla roztroušenou sklerózou, je již několik let připoutána k invalidnímu
vozíku. Její syn Josef, milý kluk a sportovec, po těžké automobilové nehodě
je rovněž odkázán na vozík. Není to pro celou rodinu lehká situace. S podporou rodiny a přátel se dá zvládnout ledacos, ale zde je na místě pomoc i od
všech, kterým není tento osud lhostejný.

13.11.2013 ... Přednáška Rumunský Banát. Antonín Dolejší,
začátek v 18:00 hod., zasedací
místnost ve Spolkovém domě
14., 21., 28.11.2013 ... Malování akvarelem. Spolkový dům,
16:00 - 18:00 hod., přihlášky M.
Černá 730 514 040
18., 19., 20.11.2013 ... Vánoční setkání s Klubem panenky
ČR. - výtvarná dílna vánočních
dárků, Spolkový dům, vstupné:
50Kč
21., 22.11.2013 ... Dílna PERGAMO s Klubem panenky ČR.
Spolkový dům vstupné: 200 Kč
23.11.2013 ... Koncert: Richard
Pachman. 17:00 hod., Spolkový
dům - víceúčelový sál
23.11.2013 ... Kateřinská zábava. SRPDŠ I. ZŠ, hraje Melodie,
bohatá tombola, vstupné 170 Kč,
Hotel Baťov

27.11.2013 ... Vánoční čarování
s bylinkami - Gabriela Zemčíková. Vstupné 200 Kč, informace:
Gabriela Zemčíková – 777 212
214, přihlášky – Marcela Černá
730 514 040

Sportovní akce:
02.11.2013 ... fotbal: TJ Jiskra
„A“ – Tupadly (muži, fotbalový
stadion, 14.00 hod.)

Kdo bude chtít vyjádřit solidaritu s nelehkým osudem této rodiny a přispět
na osobní automobil, může zasílat peníze na účet České spořitelny, číslo

40037-443549369/0800.

Příspěvky je možné složit také v úředních
hodinách v městské pokladně na zámku.
Dovolte nám závěrem jeden příběh o hvězdici
Jeden starý muž se kdysi vydal na večerní procházku po mořském břehu. Slunce už zapadalo a teplý vzduch voněl odcházejícím létem. Byl odliv.
Moře ustoupilo z pobřežních mělčin a odhalilo místa, která ještě před pár
okamžiky byla jeho dnem. Až kamsi za obzor se podél břehu táhl široký
pruh mokrého písku, zbrázděný stružkami odplývající slané vody. Čilé ryby
odplavaly, ale na suchu uvázlo bezpočet velikých hvězdic, pláž jimi byla poseta, kam až jen oko dohlédlo. Vtom si stařec všiml chlapce, který kráčel po
břehu, a sbíraje hvězdice z písku, vracel je zpátky do moře. „Proč to děláš?“
zeptal se ho. „Příliv bude až ráno“, odvětil chlapec. „Hvězdice by uschly“.
„Jen se podívej, kolik jich tu je,“ mávl starý muž rukou směrem k obzoru.
„Ani kdybys sbíral celou noc, nezachráníš je. Myslíš, že to, co děláš, má
nějakou cenu?“ Chlapec zamyšleně pohlédl na hvězdici, kterou právě držel
v ruce. „Myslím, že zrovna pro tuhle ano,“ řekl potom.
Příběh volně přepsaný podle vyprávění J.D. Bauma

Vystoupení taneční skupiny pod vedením Aleny Heroutové a kapela Diogenes ukončila turistickou sezonu ve Zruči (foto Irena Prchalová)

12.11.2013 ... Podzimní tvoření
pro radost. Tvoření podzimních
dekorací, od 16:00 hod., vstupné
30Kč, Spolkový dům, klubovna
Svazu žen, I. patro

22. – 24.11.2013 ... Předvánoční řemeslný jarmark s firmou
STARKL, Klubem Panenky ČR
a dalšími spolky a hosty

Pokud budete pořádat jakoukoliv akci,
nenechávejte si to pouze pro sebe.
Informujte své spoluobčany nejen vlastními plakáty,
ale i pomocí přehledu ve Zručských novinách,
který bude včas zveřejňován.
Podávejte zprávy o akcích kulturních, společenských, sportovních, aj.
na: Odbor kultury, školství a sportu
Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.
Tel.. 327 531 329,327 531 194, fax: 327 531 329. e-mail:
infocentrum@mesto-zruc.cz kultura@mesto-zruc.cz

AKTUÁLNĚ

Kultura - společnost:

Všem, kteří věří, že má tato sbírka smysl, děkujeme.

TRADIČNÍ ZRUČSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK

Odbor kultury, školství a sportu Města Zruče nad Sázavou
Vás zve na tradiční předvánoční jarmark
1. adventní neděle,
14:00 - 19:00
Bohatý kulturní program:
- taneční skupina Aleny Heroutové
- ZUŠ
- koncert instrumentální skupiny Karmína v Zrcadlovém sále,
- rozsvícení vánočního stromečku,
- prohlídky zámku za zlevněné vstupné
- výstava v zámecké galerii ...
Andělské zvonění – Robert Rohál, Holešov, obrazy a fotografie
- stánky s vánočním zbožím

Uzávěrka příštího čísla: 10.11.2013 | Vydáno 29.10.2013 ve Zruči nad Sázavou

02.11.2013 ... turistika: pravidelné vycházky do okolí , sraz v
8:00 hod. na náměstí Míru
03.11.2013 ... fotbal: TJ Jiskra
Zruč n.S. „B“ – Křesetice (muži,
fotbalový stadion, 14:00 hod.)
03.11.2013 ... florbal: FBC Kolín
muži „A“ (sportovní hala, 8:00 17.00 hod.)
08.11.2013 ... turistika: Noční
pochod (start v 17:00 hod. ve
Spolkovém domě, cíl: restaurace
U Studničků, trasa dlouhá 12
km)
09.11.2013 ... turistika: pravidelné vycházky do okolí , sraz v
8:00 hod. na náměstí Míru
09.11.2013 ... volejbal: TJ Jiskra Dvůr Králové n. L. (II. liga muži,
sportovní hala, 9:00 - 14:00 hod.)
09.11.2013 ... stolní tenis: SKC
Zruč n.S. TENNISLINE – TJ
SOKOL Hořovice (nejvyšší krajská soutěž, 17:00 hod., víceúčelový sál, Spolkový dům)
09.11.2013 ... stolní tenis: SKC
Zruč n.S. RABBIT „B“ – TJ
SOKOL Týnec nad labem (krajská soutěž II. třídy, 13:30 hod.,
víceúčelový sál, Spolkový dům)
09.11.2013 ... stolní tenis: SKC
Zruč n. S- „D“ – SKP Olympia
KH „B“ (regionální přebor II.
třídy, 9:00 hod., víceúčelový sál,
Spolkový dům)
pokračování na straně 5
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INFORMACE Z ÚŘADU, SAMOSPRÁVA
Rada města na svém
66. zasedání, konaném
dne 23.09.2013
schvaluje:
• žádost pana Vlastimila Roflíka o
příspěvek na dofinancování ztráty
rockového festivalu Zámekfest ve
výši 10 tis. Kč. Žadatele bude informovat EO.
• výpůjčku části prostor na Náměstí
Míru České straně sociálně demokratické dne 23. 10. 2013 v době
od 9:00 do 10:30 hodin za účelem
konání předvolební akce. Žadatele
bude informovat OKS.
• výpůjčku části prostor před Zručským dvorem za účelem konání
předvolební kampaně politického
hnutí ANO2011, které se bude konat ve dnech 4. 10., 15. 10. a 18.
10. 2013, vždy v době od 12:00 do
17:00 hodin. Žadatele bude informovat OKS.
• výpůjčku části prostor před Zručským dvorem za účelem konání
předvolební kampaně politického
hnutí Hlavu vzhůru, které se bude
konat dne 10. 10. 2013 v době od
14:00 do 16:00 hodin. Žadatele
bude informovat OKS.
• žádost ČSAD Benešov a. s. o udělení licence k provozování veřejné
linkové osobní dopravy pro linku
200044 Dolní Kralovice – Zruč
nad Sázavou. Žadatele bude informovat KS.
• podání žádostí o státní dotace v
roce 2014 na Ministerstvo kultury
na akce „Postupové kolo celostátní soutěže neprofesionální filmové
tvorby Český videosalon 2014 pro
kraje Středočeský, Jihočeský a Vysočina“ a „X. festival leteckých
amatérských filmů“ a pověřuje starostu podpisem žádostí.
• na základě žádosti pana Ninh
Nghia, předložených dokladů a
v souladu s nájemní smlouvou,
předložené navýšení dohodnutých nákladů na úpravy a opravy
předmětu nájmu – objektu „dolní
H“ ve Zručském dvoře a pověřuje
starostu podpisem dodatku nájemní
smlouvy na zápočet těchto nákladů
s nájemným.
• objednat u firmy Zahradní Architektura Martinov s. r. o., Martinov
279, 277 13 Kostelec nad Labem
vybudování mlatových a dlážděných ploch u Pomníku Padlých na
Malostranském náměstí. Objednávku zajistí OKS.
• manipulační a provozní řád Protipovodňové ochrany města Zruč
nad Sázavou od firmy Pöyry Environment, Botanická 834/56, 602
00 Brno.
• na základě doporučení bytové komise přidělit paní Jaroslavě Kubínové byt v Domě s pečovatelskou
službou v ulici Ke Stadionu, č. p.
1035.
• základě doporučení bytové komise
prodloužit manželům Gunárovým
nájemní smlouvu na byt č. p. 772 v
ulici Průběžná do 31. 8. 2014.
• uzavření kupní smlouvy na investice v teplárnách Sázavan a Wekto s
firmou ČEZ Energo, s. r. o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
• přijetí nabídky na dodávku elektřiny číslo 13015165 a smlouvu na
dodávku elektřiny ze sítí VVN a
VN s firmou ČEZ Prodej, s. r. o.,
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• uzavření smlouvy o dílo na dodávku projektových prací ke změně č.
1 územního plánu Zruč nad Sáza-

vou s Ing. arch. Jarmilou Cetkovskou, Fučíkova 425, 284 01 Kutná
Hora a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
• uzavření smluv o partnerství a
spolupráci na projekt „Turistická
stezka a výstavba rozhledny“ ve
městě Zruč nad Sázavou s Lípa pro
venkov o. s., 285 21 Zbraslavice,
České vinařství, s. r. o., 285 21
Zbraslavice, Obec Bohdaneč, 285
25 Bohdaneč 97 a pověřuje starostu
podpisem partnerských smluv.
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 11/4-01 na akci „Zručský
zámek ožívá – III. etapa“ s firmou
Arcahtt Památky, spol. s r. o., Vítězslava Nezvala 56/68, 674 01
Třebíč a pověřuje starostu podpisem dodatku.
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 17/13/CE/CZ na stavební
práce vedené pod názvem „Školní
jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií“ s firmou
Vanderlaan, s. r. o., V Předpolí
1452/30, 100 00 Praha 10 a pověřuje starostu podpisem dodatku.
• uzavření darovací smlouvy na
úhradu návrhu na změnu č. 1
územního plánu Města Zruč nad
Sázavou a na komunikace s Ing.
Aloisem Holíkem, 285 21 Zbraslavice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
• smlouvu číslo Z_S14_12_8120041970
o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie na stavbu „Zruč nad Sázavou, Na Úvoze 1040 – přeložka kabelového vedení nn“ s firmou ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
ukládá:
• zveřejnit záměr města na výpůjčku
části „staré letní kotelny“ v areálu
Sázavan. Zveřejnění zajistí KS.
• předložit do jednání ZMě dodatek
č. 1 ke smlouvě o sdružení finančních prostředků uzavřený se Středočeským krajem, Zborovská 11,
150 21 Praha 5.
souhlasí:
• s vybudováním optické sítě dle návrhu společnosti SITEL, spol. s r.
o. ve Zruči nad Sázavou a pokračovat v přípravě stavby za podmínek,
které budou s firmou projednány.
--------------------------------------------

Rada města na svém
67. zasedání, konaném
dne 14.10.2013
schvaluje:
• žádost ZUŠ Zruč nad Sázavou na
použití zbývajících finančních prostředků z dotace z rozpočtu města
ve výši 23 471 Kč na vzdělávání
pedagogickým pracovníkům. Ředitele ZUŠ bude informovat OKŠS.
• zveřejnit záměr města na pronájem
prodejny potravin v obci Želivec.
Zveřejnění zajistí SM.
• uzavření mandátních smluv s firmou Stavební poradna, spol. s.
r. o., Průběžná 48, 370 04 České
Budějovice, na akce: „Byty ve
Zručském dvoře“, „Rekonstrukce
veřejného osvětlení ve Zruči nad
Sázavou etapa 2014“, „Oprava lávky ve Zruči nad Sázavou – Domahoř“ a pověřuje starostu podpisem
smluv.
• uzavření mandátních smluv s firmou MA projekt, spol. s r. o., na
akce „Oprava chodníků a komunikací ve Zruči nad Sázavou etapa
2014“, „Administrativně správní
objekt TS ve Zruči nad Sázavou“ a
pověřuje starostu podpisem smluv.

AKTUÁLNĚ

• schvaluje objednat do Galerie zámku 6 ks stojanů a lišty na rovné stěny. Objednávku zašle OKŠS.
• schvaluje objednat u firmy Ateliéry
Mudruňka, Třeboradická 1067, 182
00 Praha 8, restaurování Pomníku
padlých hrdinů I. a II. světové války na Malostranském náměstí ve
Zruči nad Sázavou. Objednávku
zašle OKŠS.
• schvaluje objednat u firmy Stanislav Hušpauer - Trango, Hornická
209, 284 01 Kutná Hora kácení a
prořez stromů dle předložené nabídky. Objednávku zašle KS.
• schvaluje objednat u firmy Zručská
stavební s. r. o., Na Úvoze 1053,
Zruč nad Sázavou, stavební práce
na opravu chodníku ke starému
hřbitovu. Objednávku zašle KS.
• na základě zveřejnění záměru města výpůjčku části tzv. „Malé kotelny“ v objektu staré letní kotelny, v
areálu Sázavanu, firmě Frigera Metal, a. s., za podmínek uvedených
ve zveřejnění.
• na základě zveřejněného záměru
města na výběrové řízení na akci
„Doplnění drobných prvků zámecké architektury“ jako nejvýhodnější nabídku firmy Archatt Památky,
spol. s. r.o., V. Nezvala 56/68, 674
01 Třebíč, na druhém místě nabídku firmy VIDOX s. r.o., Radniční
133/1, 370 01 České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou umístěnou na
prvním místě.
• plán zimní údržby komunikací,
chodníků a veřejných prostranství,
které jsou ve správě Technických
služeb Města Zruče nad Sázavou.
• uzavření smlouvy č. 1740/2013SML o nájmu pozemku p. č. 1267/1
dle ZE v k. ú. Zruč nad Sázavou pro
potřeby povolení stavby „Rozšířená rekonstrukce lávky ve Zruči nad
Sázavou – Domahoř“ s podnikem
Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8,
150 24 Praha 5 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• uzavření smlouvy č. 1723/2013SML o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemku p. č.
1267/1 dle ZE v k. ú. Zruč nad Sázavou pro potřeby povolení stavby
„Rozšířená rekonstrukce lávky ve
Zruči nad Sázavou – Domahoř“
s podnikem Povodí Vltavy, s. p.,
Holečkova 8, 150 24 Praha 5 a
pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
ukládá:
• do jednání ZMě předložit návrh na
jmenování pana Milana Bíny kronikářem města.
• předložit do jednán ZMě návrh na
uzavření dohody o ukončení platnosti smluv, dohody o provedení
zápočtu vzájemných pohledávek a
dohody o příspěvku na přípravu a
realizaci projektu „Kutnohorsko –
Čáslavsko“ se společností Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s., se sídlem Ku Ptáku
387, 284 01 Kutná Hora.
• do jednání ZMě předložit zápis z
jednání kontrolního výboru ze dne
30. 9. 2013.
souhlasí:
• s tím, že odhady na směňované
pozemky s Lesy ČR budou objednány u firmy RYP – Ivo Šteffek,
Vyhlídková 692, 285 22 Zruč nad
Sázavou. RMě schvaluje uzavření
dohody o zajištění znaleckého posudku s Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec
Králové a pověřuje starostu podpisem dohody.

Projekty
našeho města
2013
Na webových stránkách
www.mesto-zruc.cz/mesto/
projekty/
naleznete informace včetně
fotografií o zrealizovaných,
probíhajících a připravovaných
projektech našeho města.
Nově jsou doplněny hotové

Atletický pohár na I. ZŠ ... více na str. 4

projekty za rok 2013.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013
Celkové výsledky hlasování
Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

14 873

14 873

100,00

8 424 227

číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24

5 010 944

Volební
účast
v%
59,48

Odevzdané
obálky
5 007 212

%
platných
hlasů
4 969 984
99,26
Platné
hlasy

Strana
Platné hlasy
název
celkem
v%
Česká str. sociálně demokrat.
1 016 829
20,45
Strana svobodných občanů
122 564
2,46
Česká pirátská strana
132 417
2,66
TOP 09
596 357
11,99
HLAVU VZHŮRU - volební blok
21 241
0,42
Občanská demokratická strana
384 174
7,72
Romská demokratická strana
609
0,01
Klub angažovaných nestraníků
293
0,00
politické hnutí Změna
28 592
0,57
Strana soukromníků ČR
13 041
0,26
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
336 970
6,78
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
1 225
0,02
Suver. - Strana zdravého rozumu
13 538
0,27
Aktiv nezávislých občanů
1 237
0,02
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
75 113
1,51
OBČANÉ 2011
455
0,00
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
342 339
6,88
Dělnic. str. sociální spravedl.
42 906
0,86
ANO 2011
927 240
18,65
Komunistická str. Čech a Moravy
741 044
14,91
LEV 21 - Národní socialisté
3 843
0,07
Strana zelených
159 025
3,19
Koruna Česká (monarch. strana)
8 932
0,17
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj, okres: Kutná Hora, obec: Zruč nad Sázavou
Okrsky

celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

7

7

100,00

3 994

číslo
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24

Vydané
obálky

Vydané
obálky
2 236

Strana
název
Česká str. sociálně demokrat.
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
Romská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
Suver. - Strana zdravého rozumu
Aktiv nezávislých občanů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
Dělnic. str. sociální spravedl.
ANO 2011
Komunistická str. Čech a Moravy
LEV 21 - Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)

Volební
účast
v%
55,98

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

2 235

2 219

Platné hlasy
celkem

%
platných
hlasů
99,28

v%
28,30
2,43
3,01
7,70
0,94
7,25
0,04
0,40
0,09
4,01
0,22
0,09
0,90
6,94
0,58
18,65
15,45
0,13
2,38
0,40

628
54
67
171
21
161
1
9
2
89
5
2
20
154
13
414
343
3
53
9

Zdroj: server www.volby.cz

www.mesto-zruc.cz
Přímé autobusové spojení do Prahy a zpět
Zruč nad Sázavou, Sázavan
Zruč nad Sázavou, Na Pohoří
Zruč nad Sázavou, nám. MUDr. Svobody
Zruč nad Sázavou, prům. zóna - jih
Soutice
Praha - Roztyly

5:30
5:33
5:36
5:39
5:45
6:35

9:00
9:03
9:06
9:09
9:15
10:05

14:40
15:43
15:46
15:49
15:55
16:45

Praha - Roztyly
Soutice
Zruč nad Sázavou, prům. zóna - jih
Zruč nad Sázavou, nám. MUDr. Svobody
Zruč nad Sázavou, Na Pohoří
Zruč nad Sázavou, Sázavan

6:50
7:41
7:47
7:50
7:53
7:55

14:00
14:51
14:57
15:00
15:03
15:05

17:00
17:51
17:57
18:00
18:03
18:05

			
Nově přibyl autobus v 9:00 hodin ze Zruče n. S. do Prahy.
Tyto autobusy jedou v pracovní dny, nejedou od 22. 12. do 31. 12.

ZRUČSKÉ NOVINY
HZS - stanice Zruč nad Sázavou

02.09.2013… k dopravní nehodě vyjeli hasiči nad Domahoř. Zde na
silnici k Čejticím došlo k dopravní nehodě osobního automobilu, při které došlo ke zranění dvou osob. Hasiči asistovali při jejich ošetření, řídili
provoz na komunikaci a po zasypání vyteklých provozních náplní sorbentem Absodan převrátili automobil na kola. Nehoda je v šetření PČR.
04.09.2013… jednotka byla povolána na 71 km D1 - směr Praha. Zde
hasiči společně s kolegy z Humpolce likvidovali následky dopravní nehody.
06.09.2013… SOPIS vyslal jednotku na požár kuchyně rodinného
domu v Nesměřicích. Na místě bylo zjištěno, že požár kuchyně byl uhašen před příjezdem jednotky. Při požáru však utrpěl vážná zranění majitel domu, který byl hořícím lihem popálen na cca šedesáti procentech
těla a drobná poranění utrpěli i další členové domácnosti. Hasiči asistovali při ošetření zraněných ZZS a zraněného muže transportovali do
vrtulníku LZS.
08.09.2013… hasiči vyjeli k nehodě motocyklu na silnici k obci Čejtice. Na místě pak asistovali ZZS při ošetření a transportu do vrtulníku
LZS Praha.
09.09.2013… požár strniště likvidovali hasiči u Černýše. Posekanou
slámu zapálil zkrat na elektrickém vedení. Požár byl uhašen lafetovou
proudnicí z CAS 24 a CAS 32.
10.09.2013… hasiči v Okružní ulici pomáhali transportovat pacienta
do sanitky ZZS.
14.09.2013… jednotka byla vyslána na dopravní nehodu na 70 km D1
- směr Praha. Na místě bylo zjištěno, že řidič Alfy Romeo měl zdravotní
potíže, na místě zastavil a byl odvezen ZZS do nemocnice v Benešově.
Vozidlo bylo naloženo na automobil odtahové služby.
17.09.2013… vzrostlý smrk odstranili hasiči ze silnice u Věžníkova.
19.09.2013… na místě dopravní nehody na 54 km D1 - směr Praha zasahovali hasiči u dopravní nehody dvou osobních automobilů. Na místě
byla provedena protipožární opatření a uklizena vozovka dálnice.
22.09.2013… hasiči v Souticích transportovali pacienta do sanitky
ZZS.
25.09.2013… SOPIS vyslal jednotku na dopravní nehodu kamionu na
71,5 km D1 - směr Brno. Na místě bylo zjištěno, že kamion leží na boku
napříč dvěma jízdními pruhy dálnice a pod kabinou tahače je zaklíněn
jeho řidič. Hasiči společně s kolegy z Humpolce provedli vyproštění
muže pomocí pneumatických zdvihacích vaků, kterými kabinu nadzvedli. Řidič byl však již mrtvý. Hasiči následně provedli likvidaci provozních náplní z vozovky dálnice 80 kg sorbentu Absodan. Po zadokumentování nehody PČR byl uklizen volný jízdní pruh dálnice, aby mohl
být obnoven průjezd vozidel.
28.09.2013… jednotka byla povolána k dopravní nehodě na 69 km D1
- směr Brno. Nehoda se obešla bez zranění, hasiči provedli protipožární
opatření, odtlačili havarované vozidlo mimo jízdní pruhy a uklidili vozovku dálnice.
pprap. Martin Bezděk

Městská policie Zruč nad Sázavou
13.09.2013 … Na volně pobíhajícího psa po veřejném prostranství byla
hlídka MěP upozorněna občany ve večerních hodinách. V prostorech
náměstí Míru u hotelu Baťov byl odchycen a následně umístěn do záchytných kotců pes rasy německý ovčák. S dvaadvacetiletou majitelkou,
která si následující den pro psa přišla, bylo porušení obecně závazné
vyhlášky města projednáno blokovou pokutou.
14.09.2013 … Během objížďky města v nočních hodinách byla hlídkou
MěP zjištěna pootevřená vrata u jedné z garáží u ČOV. Při kontrole místa
byly dále na vratech zjištěny tři poškozené zámky. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu byla věc oznámena majiteli a hlídce PČR,
která si případ převzala k dalšímu šetření.
15.09.2013 … V dopoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
o ležícím muži v ulici Mládeže. Na místě byl zjištěn podřimující devětadvacetiletý místní občan ležící na trávě u domu čp. 592. Tento nejevil
žádné známky újmy na zdraví a na travnatý pás ulehl zřejmě a jen v
důsledku probdělé noci. Po probuzení si muž obul boty, posbíral oděvní
svršky a vyrazil pokračovat k domovu.
18.09.2013 … Se žádostí o pomoc se na hlídku MěP obrátil v dopoledních hodinách sedmašedesátiletý místní občan. Tento měl obavu o svého
známého, který nevychází z bytu a na bouchání a zvonění u dveří nereaguje. Pro důvodnou obavu z ohrožení zdraví a života osoby bylo hlídkou
MěP přistoupeno k otevření bytu třiasedmdesátiletého muže. Po otevření bytu byl tento v bytě nalezen ve špatném fyzickém stavu, bez přímého
ohrožení na životě. Uvedenému byl na místo sjednán výjezd RZS, kterou
byl transportován k dalšímu ošetření do nemocničního zařízení.
30.09.2013 … Oznámení o krádeži zboží v obchodě přijala hlídka MěP
v ranních hodinách od personálu OD Sázavanka. Na místě byla zjištěna
a ztotožněna jednašedesátiletá žena, která se pokusila přes kasy obchodu pronést bez zaplacení zboží v hodnotě 60 Kč. Jednání uvedené bylo
jako přestupek proti majetku na místě projednáno strážníky pokutou v
blokovém řízení.
07.10.2013...Se žádostí o pomoc se na hlídku MěP obrátila v ranních
hodinách osmadvacetiletá žena z Kutnohorska. Tato oznámila dopravní
nehodu, kdy se svým vozidlem sjela do příkopu v ulici Jiřická. Po příjezdu hlídky MěP na místo se havarované vozidlo nacházelo již na pozemní
komunikaci. U nehody, která se obešla bez zranění, strážníci dohlíželi
nad bezpečností v dopravě až do úplného obnovení provozu v daném
úseku komunikace.
11.10.2013 ... Oznámení o dopravní nehodě v ulici 1. máje přijala hlídka
MěP v dopoledních hodinách. U nehody, která se obešla bez zranění,
došlo ke střetu osobního a užitkového vozidla. Vzhledem k výši odhadované škody na havarovaných vozidlech byla na místo k dalšímu šetření
přivolána hlídka PČR. Strážníci na místě asistovali policii usměrňováním provozu v místě dopravní nehody.
str. Pavel Antoš

Policie ČR
Vloupání do rodinného domu ... Policisté ze Zruče nad Sázavou šetří
případ vloupání do rodinného domu v obci Řendějov. Zřejmě v noci na 9.
9. 2013 dosud neznámý pachatel překonal zděné oplocení a vnikl na pozemek rodinného domu. Neuzamčenými vstupními dveřmi vešel dovnitř
a odcizil videokameru. Poté odcizil u stodoly domu nezajištěné horské
pánské jízdní kolo s ledvinkou a osobními doklady poškozeného majitele.
Svým jednáním způsobil škodu v celkové výši 6 541 Kč.
Vloupání do kanceláře ... Policisté ze Zruče nad Sázavou šetří případ
vloupání do kanceláře, který se stal v uplynulých dnech. Dosud neznámý
pachatel v ulici Okružní poškodil skleněnou výplň okna kanceláře jedné
firmy. Vnikl do vnitřních prostor, odkud odcizil počítač a hardware s nainstalovaným softwarem. Svým jednáním způsobil škodu v celkové výši
81 tisíc korun.
por. Mgr. Vendulka Marečková

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

Zruč zmizelá a mizející (XVI.)
V tomto díle budeme společně sledovat historii čísla popisného 66 v
ulici 1. máje. Jedná se o zaniklý hostinec „U jelena“, místními zvaný také
smíchovská pivnice, protože se zde čepovalo smíchovské pivo. Hostinec
vystavěl v letech 1909 až 1910 na rozlehlém pozemku mezi ulicemi 1.
Máje a Nábřežní pan Čeněk Klatovský. Na obrázku č. 1, snímku katastrální mapy, vidíme dnešní stav s vyznačením všech objektů, o kterých
se zmíníme.
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Akademie v Kutné Hoře

Studentům „Akademie třetího věku“ začal na konci léta
nový semestr, a to výjezdní seminář za památkami Kutné
Hory a regionálními dějinami. V pátek 20. září na nás čekal v Kutné Hoře pan profesor Bauer, který nás po celý den
prováděl po úžasných památkách. Naše první kroky vedly do
chrámu svaté Barbory. Sv. Barbora měla konkurovat jak nedalekému sedleckému chrámu, tak i Praze. Stavba začala r.
1388 a jejím prvním architektem byl Jan Parléř. Úpravy chrámu trvaly až do roku 1905, tedy 5OO let. Celý chrám na Vás
působí, jakoby na oslavu božské velebnosti. Další památkou
byla návštěva kaple Božího těla, hned vedle Sv. Barbory a
popravdě na Vás působí jako nedonošený skřet vedle gotické
krásky. Další unikátní památkou byl Sankturinovský dům ze
14. století, v tomto domě se hutnilo stříbro. Po krátké přestávce následovala prohlídka chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Sedlci. Tento chrám postavili mniši cisterciáckého řádu,
kteří přišli r. 1142 z Bavorska. Chrám vypálili husité, a přesto
se mu říkalo splendissima basilica - velkolepá bazilika. Je to chrám
světla. A následuje prohlídka empírového zámku na Kačině, který
vlastnila rodina Chotků. Na závěr byla prohlídka unikátní památky,
kostela svatého Jakuba v obci Jakub. Není v Čechách druhá taková
stavba, která by nesla tolik románské výzdoby a také není v Čechách
druhá taková stavba, která by nesla vyobrazení zemského patrona.
Zde také naše prohlídka končí. Zkrátka Kutná Hora a okolí má co
nabídnout. Minulost se zde otiskla velice výrazně. A co nás studenty
akademie ještě letos čeká? Těšíme se na seminář doby barokní, doby
romantismu, české politické myšlení do současnosti a na závěr písemná práce k druhému semestru.
Antonín Dolejší

30. září je Světový den epilepsie

Čeněk Klatovský padl v 1. světové válce a živnost po něm převzal syn
František Klatovský. Došlo postupně k dalšímu rozvoji živnosti. Pro návštěvníky hostince je postaven na rozlehlé zahradě krytý letní taneční
parket a v r. 1940 na žádost paní Antonie Klatovské je postaven v zadní
části zděný kuželník, stavba z bílých hrázděných cihel. Zajímavé je, že
se ze tří kuželníků v seriálu uvedených jako jediný zachoval do dnešních
dnů. Ostatní kuželníky, které byly dřevěné, zahubil zub času. Když jdeme ulicí Nábřežní od ulice 1. Máje dolů k restauraci „Na ostrově“, vidíme
protáhlou stavbu kuželníku po pravé ruce v zahradě. Střecha krytého
letního parketu se před několika lety propadla a tak zmizel v nenávratnu.
V roce 1948 požádal František Klatovský ONV v Ledči nad Sázavou o
povolení adaptačních prací na hostinci. Ovšem již v r. 1955 je v našem
archivu zpráva o adaptaci prostor bývalého hostince na prodejnu oděvů,
kterou provedl Oděvní obchod s. p., podnikové ředitelství Jihlava. Tak
dům fungoval až do začátku 90. let, jak vidíme na obrázku. č. 2. Místní
říkali prodejně „U Hlouška“, podle jména dlouholetého vedoucího.

Těch světových dnů je v roce poměrně dost, ale poslední žářijový
den připadá na Světový den epilepsie. Nikdy jsem si nemyslela, že
tuto nemoc dostanu, nikdy jsem nekouřila, jsem abstinent a i celá má
rodina a žiji poměrně zdravým způsobem života. Musím se upřímně přiznat, že mi můj děda vyprávěl o stimatismech /předsudkách/
epilepsie, že při epilept. záchvatech lidé mají křeče, tečou jim sliny
od pusy, že tyto lidé patří do ústavů. 20 let po úmrtí mého dědy mě
tato nemoc, kromě jiných závažných onemocnění, postihla také. To
jsem zdaleka netušila, jak mi tato nemoc moc změní život. Především musím říci, že se jedná o onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými epilep. záchvaty. Onemocnět může každý člověk
v kterémkoli věku. Epilepsie není nemoc „NAKAŽLIVÁ“ - což je
potřeba zdůraznit. Jedná se o onemocnění buď vrozené, nebo „získané za života“. U mě platí druhá varianta. Onemocnění se dá léčit
farmatiky či operací. V mém případě operace nepřipadá v úvahu, tak
se léčím farmatiky. Tuto nemoc mám 5 let, po 2 letech vyšetření se
potvrdilo o jaký druh epilepsie se v mém případě jedná /těch druhů
epilepsie je více/. Epileptické záchvaty mám tak 4 - 5 do měsíce.
Pokud mám záchvat, nic si nepamatuji. Jde-li o krátký záchvat, nevyžaduje přivolání RZP. Pokud záchvat trvá déle než 5 minut a při
záchvatu se zraním, většinou spadnu na hlavu, manžel volá RZP,
anebo jsem měla mnoho zlomenin, vážných úrazů. Dříve jsem měla
tzv. „auru“- předzvěst“, nyní přicházejí epil. záchvaty bez varování.
Než jsem dostala epilepsii, tak jsem občas jezdila na hudební festivaly, nevynechala jsem jediný koncert skupiny Kabát a americké
metallové skupiny METALLICA. Dnes nemohu na tyto koncerty
jezdit. Tam, kde je hodně lidí, hluk, křik. Nemohu se opalovat, být na
slunci, nemohu dlouho sedět u PC ani se dlouho dívat na TV, musím
chodit spát a vstávat ve stejnou hodinu, nemohu nikam jet na více
dní, nemohu chodit na akce, kde se shromažďuje mnoho lidí, protože
jak změním prostředí, dostávám epilep. záchvat. Nemohu jezdit na
kole, plavat, doma jsme předělali z vany „sprchový kout. Pokud jdu
na delší procházky, musím mít doprovod někoho z rodiny a s sebou
léky PP /podobný lék jako mají kardiaci/. Naštěstí jsem optimistka,
mám zázemí ve své rodině. Touto cestou bych chtěla také poděkovat
nejen své rodině, hlavně svým sousedům a lidem z našeho baráku,
paní Hrbkové a RNDr. Nádvorníkové Ivaně, které mi několikrát poskytly PP při epilep. záchvatu. Vím, že život není koníček a jsem
ráda za každý nabídnutý den, kdy jej přijímám s úsměvem.
Jana Kučabová

Pacientka léčitelkou

V roce 1960 pak Finanční odbor ONV v Ledči nad Sázavou a následně
Finanční komise ONV v Kutné Hoře ( v r. 1960 novým územním uspořádáním státu přešlo naše město pod Okres Kutná Hora) v souladu s vládním nařízením a vyhláškou, které jsme zmínili již v předchozích dílech
seriálu, byly dům č.p. 66 s pozemky majitelům znárodněny a následně
převedeny pod Domovní správu Zruč nad Sázavou. V r. 1966 domovní
správa uskutečnila generální opravu domu. V roce 1990 dům s pozemky
město vrátilo v rámci restitučního řízení potomkům rodiny Klatovských,
kteří jej vlastní dodnes. V domě je dnes prodejna barev a byty.
Mgr. Jiří Klatovský
(Zdroj: archiv stavebního úřadu)

www.mesto-zruc.cz

„Na počátku bylo slovo,“ tak praví Bible. I tady bylo na počátku všeho slovo, ale
v psané podobě. Má dlouholetá známá, mi
napsala sms: „V úterý 30. července budu
mít v zámecké kapli ve Vráži u Písku
koncert. Začátek 16:00.“ Poblahopřála
jsem jí a v hlavě mi začal hlodat pověstný
červík: „Mám? Nemám?“ Nakonec však
zvítězila zvědavost a touha dívku spatřit,
a tak jsem vyjela. Odměnou mi byl její
krásný překvapený úsměv a upřímné objetí. Známe se od dívčiných dvanácti let,
takže o sobě víme mnohé a také jsme si
daly slib, že já, jako pedagog v hudební
škole, musím jednou navštívit její koncert.
(Dívka zpívá od svých tří let, od sedmi do
šestnácti navštěvovala ZUŠ ve Zruči nad Sázavou, sólový a sborový
zpěv. Vím to, protože se známe už opravdu velmi dlouho a jsme,
jak já s oblibou říkám, „spojené nádoby“). A tak nám po vřelém
přivítání nic nebránilo v tom, abychom všichni společně i s dívčiným
hojným doprovodem /prarodiče/ a s dvěma muzikanty, kteří jí k jejímu zpěvu přijeli zahrát, vstoupili do nádherné kaple novogotického
zámku ve Vráži u Písku, kde dívka spojila příjemné s užitečným a
léčila se tu s DMO, ale zároveň, právě díky přímluvě pana učitele,
který ji doprovázel na klavír a klávesové nástroje spolu se slečnou
Natálkou Burešovou, uspořádala hodinový „léčebný“ koncert, jehož
podtitul nesl název Artterapie – léčba uměním. A jaký byl můj
zážitek? Věru, nezapomenutelný. Nejen, že dívka, Šárka Kohoutová, jejíž uměleckým pseudonymem je přízvisko Jeřabinka, protože
žije celý život u svých prarodičů Jeřábkových, kteří se o ni starají s
veškerou péčí a láskou, měla krásné oblečení, ale její sytý alt se při
výkonu měnil tu v hluboké temné tůně, jindy zase v průzračně čisté
nebe… A tak jsme během hodinového pořadu byli svědky nádherné proměnlivosti nejkrásnějšího hudebního nástroje, jakým lidský
hlas je. Od moravské lidové písničky, která se magickým prostorem
kaple nesla prostě, čistě a jasně, přes blyštivé Vyznanie z repertoáru
slovenské zpěvačky Mariky Gombitové… Třešinkou na dortu byla
závěrečná skladba Ave Maria, při které se nám všem řinuly z očí
upřímné slzy dojetí, které jsme prožívali společně s hlavní aktérkou
tohoto nezapomenutelného večera. „ A jak ji odměnit?“ Kladli jsme
si v slzách dojetí, které se nám nedařilo zastavit, otázku. Odpověď
však přišla velice záhy a zcela přirozeně. Všichni jsme její bezchybný výkon ocenili dlouhotrvajícím, místy až frenetickým, potleskem
vestoje. V těchto několika slovech nelze dost dobře popsat či vyjádřit, jakým množstvím citu jsem v té chvíli byla zahrnuta. Neopakovatelný zážitek, na který budu dlouho, dlouho vzpomínat a jsem
vděčná, že jsem ho, možná řízením osudu, možná díky své milované
přítelkyni, mohla prožít právě já…
Blažena Kučerová, foto Jaroslav Jeřábek
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MŠ MALOSTRANSKÁ
http://www.zszruc.cz

Učebna pod modrou oblohou – malé školní arboretum

ZŠ OKRUŽNÍ

http://www.msmalostranska.cz
Září v MŠ Malostranská
S milou pohádkou „Jak šel kozlík do světa“ zavítalo do MŠ divadélko Kozlík. Toto divadelní uskupení hostovalo v naší škole poprvé.
Putovní výstavu „Historická cukrárna“ jsme si prohlédli 18. října.
Slečna Gábina nás provedla expozicí a za asistence paní Marcely Černé si
děti vyzkoušely malování černou kávou a zdobení cukroví marmeládou.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci výstavy.

http://www.zs-okruzni.cz
Také my jsme dali „Ruku na to!“
Kdo se prošel po zahradě naší školy, dá nám za pravdu, že k její dokonalosti přece jenom ještě něco chybí. Je to dokončení výsadby živého plotu.
K tomu, abychom v této záležitosti pokročili zase o kousek dále, nám nahrál druhý ročník projektu „72 hodin – Ruku na to!“, který realizuje Česká
rada dětí a mládeže. Spolu s našimi Ručičkami jsme se do toho pustili hned
ve čtvrtek 10. října 2013. Vyzbrojeni rýči, lopatami a jiným nezbytným
zahradnickým náčiním, ozdobeni slušivými šátky a logy projektu jsme
vysadili během dopoledne téměř dvě desítky keřů. Jednotlivé činnosti jsme
měli důkladně promyšlené a práci rozdělenou. Ti statnější hloubili díry,
děvčata zalévala a na zbývajících zůstaly nezbytné dokončovací práce.
Bylo příjemné pozorovat, jak se prázdná místa u plotu postupně zaplňují
a sazenice z kolečka mizí. S klidným svědomím můžeme my, žáci I. třídy
naší školy, prohlásit: „Dali jsme Ruku na to!“
http://www.72hodin.cz/2013/projekty/vysadba-ziveho-plotu-na-skolni-zahrade
Mgr. Zdeňka Kunčická

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
http://www. zus-zruc.cz
Základní škola v současné době realizuje projekt podpořený z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí „Učebna pod modrou
oblohou – malé školní arboretum“. Hlavním cílem projektu je vytvořit
pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí vybudováním sbírkového arboreta. Během letních měsíců a na začátku školního roku proběhla hlavní
část realizace – po terénních úpravách vznikla před pavilonem D venkovní
učebna tvořená trvalkami a dřevinami rostoucími v blízkém okolí. Je
rozdělena do tří částí – břidlicové, vápencové a pískovcové. Vybudovaná
přírodní učebna se stane nástrojem pro získávání a rozvoj dovedností žáků
školy. Ti se aktivně zapojují do projektu v rámci pracovních činností
nejen na terénních úpravách, ale i při samotné výsadbě. Přínosem projektu
budou tedy nejen nové znalosti, ale především praktické zkušenosti v
oblasti péče o majetek školy.
Mgr. Iva Stará
Atletický pohár 2013
Dne 25. 9. 2013 se na naší škole konal 2. ročník Atletického poháru 2013.
Je to soutěž, která vytváří a podchycuje chlapce a děvčata k pravidelnému
aktivnímu sportování.

Natáčení ČT v ZUŠ

„ Co nám podzim přináší“ byl název podzimní vycházky do přírody. Ta
byla založena na vlastním pozorování a hlavním záměrem bylo probouzet
u dětí lásku k přírodě, k našemu městu a okolí. Trasa vedla až na Domahoř
a děti průběžně plnily úkoly z oblasti environmentální výchovy. V cíli
cesty byl ukryt sladký poklad, který si děti samy vyhledaly a poctivě se o
něj rozdělily.
Štáb ČT ve výtvarném ateliéru

Výstava dýňových strašidel a podzimníčků vznikla opět díky spolupráci
rodičů se školou. Roztomilé postavičky z přírodnin teď zdobí prostranství
mateřské školy.

Ve středu 2. října 2013 jsme měli v ZUŠ malinké „pozdvižení“. Před
vchodem zaparkovalo auto České televize a ve třídách žáci trochu nervózně vzhlíželi ke dveřím, kdy vstoupí do jejich vyučování televizní štáb, aby
pořídil dokumentární záběry o jejich činnosti. Filmaři postupně navštívili
všechna oddělení ZUŠ. Materiál bude sestříhán do dvouminutové upoutávky, jež je součástí projektu ČT „Evropa PRO Česko“. Kdo sleduje ČT, měl
by nás na obrazovce zahlédnout již během listopadu.
Lenka Říhová
Exkurze výtvarného oboru ZUŠ
Ve středu 9. října 2013 vyrazili učitelé výtvarného oboru ZUŠ, Mgr. J.
Kopřiva a Mgr. L. Říhová se svými žáky ze Zruče, Čechtic a Zbraslavic
na exkurzi do Prahy. Cílem byla tentokrát přehlídka současného designu a
módy “Designblok 13“, která se v tomto říjnovém týdnu konala v Praze letos
již popatnácté. Zvládli jsme náročnou cestu přecpaným rychlíkem a tramvají i čekání ve frontě na vstupenky. Naše trasa po Designbloku odstartovala
ve velmi netypickém prostředí Superstudia na Nákladovém nádraží Žižkov,
kde mladí internetoví maniaci ocenili hlavně expozici firmy Samsung. Překvapivé bylo využití nákladních vagónů jako výstavních prostor pro některé
tvůrce – návštěvníky zde upoutal zejména bílý vyšívaný svatební Velorex.
Po peripetiích s orientací v náročném prostoru jsme nakonec ve druhém
patře objevili úžasné zrcadlové bludiště se svítícími pavučinami neonů a
mnoho dalších zajímavých expozic. Přesun tramvají do centra Prahy byl pro
děti neméně zajímavým „kulturním“ zážitkem. Pokračovali jsme v Openstudiu umístěném v Kafkově Domě a v Arthouse v Colloredo-Mansfeldském paláci.

Atletická olympiáda - skok daleký (Soňa Hatáková 9.A)
Žáci 2. stupně si vytvořili družstva skládající se ze 6 děvčat a 6 chlapců
z každé třídy. Tyto soutěžní týmy se sešly v 8. 00 na atletickém stadionu
v areálu školy, kde proběhlo zahájení 2. ročníku Atletického poháru 2013.
Žáci, kteří nesportovali, fandili svým spolužákům z plných plic a někteří
také asistovali rozhodčím na stanovištích.
Mgr. Jarmila Volcová

MŠ NA POHOŘÍ
http://www.ms-napohori.cz
Znovu začínáme
Září uběhlo jako voda, léto se přehouplo do podzimu. Nové děti si zvykly a
do školky se těší. Vždyť je tu čeká mnoho zajímavého a zábavného.
19. září zahrály učitelky dětem pohádku „Jak si zvířátka rozdělila jablko“.
Děti si zopakovaly druhy ovoce, poznaly, že dohodnout se je lepší než hádání. Také pomohly ježkovi najít cestu domů a naučily se pěknou písničku.
24. 9. se učitelky zúčastnily 1. části dalšího školení. Týkalo se práce s
interaktivní tabulí. Pokračování bude 14. října.
25. 9. připravila paní učitelka Moravcová pro děti a rodiče podzimní šlápoty s plněním úkolů a sladkou tečkou v penzionu „Pod Zámkem“. Za hezkého
počasí se na trasu v doprovodu dospělých vydalo 39 dětí.
V září a říjnu postupně všechny třídy navštívily „Historickou cukrárnu“
na zámku. Děti si mohly promazat a sbaštit cukroví a ozdobit dortový tácek.

Jaroslava Daňková
1. října byla pro rodiče předškoláků připravena beseda s psycholožkou na
téma „školní zralost“. Pro předškoláky pak 4. 10. proběhla beseda „Moje
rodina a kamarádství“.
Děti z V. třídy využily akce „Týden knihoven“ a 4. 10. navštívily dětské
oddělení knihovny. 2. 10. se děti z I., II. a IV. třídy vydaly na „půldenní“
výlet po okolí Zruče.

Zdeňka Valíková a Veronika Šťáhlová

Účastníci exkurze výtvarného oboru ZUŠ
Kdo zpočátku nevěřil informaci v pozvánce, že strávíme celý den na nohou, v tomto okamžiku již neměl pochybnosti. Lékem na bolavé nohy bylo
závěrečné občerstvení před odchodem k vlaku. Za odměnu jsme měli i zcela
prázdný vagón rychlíku, jež nás vezl zpátky k domovu. Děkujeme za příjemnou společnost a velkou pomoc při opatrování dětí během celé akce kolegyni L. Charouzové z tanečního oboru. Zážitků bylo mnoho a bude třeba
ještě je utřídit a vyhodnotit společně v hodinách VO. Přestože exkurze byla
po všech stránkách velmi náročná, hned při zpáteční cestě padaly dotazy,
kdy že se pojede na další výstavu…
Lenka Říhová
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KULTURA, SPOLEČNOST
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci říjnu
oslavili narozeniny zvláště
pak: Miloslavu Melicharovi, Františku Brábníkovi,
Františku Dvořákovi, Věře
Kaňkové, Vlastě Březinové,
Bohumilu Buchalovi, Libuši
Muzikové, Františku Pajerovi,
Marii Brzákové, Janu Jantačovi, Evě Cukrové, Jiřímu Březinovi, Karle Jelínkové, Marii
Novotné, Marii Procházkové,
Bohumile Maršounové, Josefu Šulcovi, Stanislavu Dotlačilovi, Vlastě Vondenové,
Miloslavu Zenáhlíkovi, Marii
Dvořákové, Josefu Sůvovi,
Josefu Bramborovi, Dagmaře Frankové, Josefu Breiovi,
Vojtěchu Gajdůškovi, Květě
Filipové, Jiřímu Sedlákovi,
Boženě Caklové, Marii Malcové, Anežce Šimkové, Zdence Kotoučkové.
Výše jmenovaným i všem
ostatním oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu a
Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám, Miloslav Melichar.

09.11.2013 ... stolní tenis: SKC
Zruč n.S. „C“ – Sokol Čáslav „B“
(regionální přebor I. třídy, 9:00
hod., víceúčelový sál, Spolkový
dům)
10.11.2013 ... fotbal: TJ Jiskra
– Čáslav „D“ (ml. žáci, okres,
fotbalový stadion, 14:00 hod.)
10.11.2013 ... fotbal: TJ Jiskra
(turnaj ml. přípravka, fotbalový
stadion, 10:00 hod.)
10.11.2013 ... florbal: FBC Kolín
juniorky (sportovní hala, 9:30 18:30 hod.)
10.11.2013 ... stolní tenis: SKC
Zruč n.S. RABBIT „B“ – TJ SOKOL Poděbrady (krajská soutěž
II. třídy, 13:00 hod., víceúčelový
sál, Spolkový dům)
10.11.2013 ... stolní tenis: SKC
Zruč n.S. TENNISLINE – TJ
Spartak Rožmitál (nejvyšší krajská soutěž, 10.00 hod., víceúčelový sál, Spolkový dům)
16.11.2013 ... fotbal: TJ Jiskra
Zruč n.S. „A“ – Vrdy (muži,
fotbalový stadion, 13:30 hod.)
16.11.2013 ... turistika: pravidelné
vycházky do okolí , sraz v 8:00
hod. na náměstí Míru
16.11.2013 ... volejbal: TJ Jiskra –
Suchdol (KP I., ženy, 9:00 - 13:00
hod.)
17.11.2013 ... házená: TJ Jiskra
(turnaj minižáků + přípravky
4+1, sportovní hala, 8.00-15:00
hod.)
17.11.2013 ... stolní tenis: Regionální pohár staršího žactva (8:00
hod., víceúčelový sál, spolkový
dům)
23.11.2013 ... pravidelné vycházky do okolí , sraz v 8:00 hod. na
náměstí Míru

SPOLKOVÝ DŮM

Přijďte i vy!

Aniž bychom si to uvědomovali – neustále tvoříme. Tvoříme myšlenkami,
slovy, činy. Když tvoříme, zároveň se při tom učíme a z každého zvládnutého učení prožíváme radost. Učíme se celý náš život. Ale proč to píšu!
Protože každý z nás se „učíme“ to, co je pro náš vývoj právě teď to nejpotřebnější a nejlepší. Každý jsme na své cestě... Učení k nám často přichází
úplně nenápadně – třeba na semináři, kurzu, přednášce, kterou se rozhodnu
absolvovat.
Dovoluji si vás pozvat do jednoho z center města, kde se můžete mnohému
naučit, můžete relaxovat, tvořit, scházet se a vzájemně se inspirovat - přijměte, prosím, pozvání do Spolkového domu.
Spolky, organizace a Odbor kultury města Zruče nad Sázavou pořádají
ve Spolkovém domě akce a aktivity rozmanitých témat a obsahů. Nabídka
je bohatá a věřím, že každý z nás má možnost vybrat si dle libosti to, co ho
baví a zajímá. Ve Spolkovém domě probíhají každý den sportovní aktivity,
pravidelně začala fungovat výuka angličtiny, tvořivá odpoledne, kurzy a
přednášky s rozmanitou tématikou – cestování, zdravá výživa, vzdělávání
v oboru výtvarného umění….RC Setkání pořádá každý den v týdnu výchovně-vzdělávací program pro děti.
Všem organizátorům akcí patří velké poděkování za jejich aktivní přístup,
za elán, za čas a energii, kterou vkládají do příprav a realizace svých akcí a
projektů. Odměnou je jim radost a spokojenost všech zúčastněných.
Pokud jste ještě na Spolkový dům nezavítali – přijměte srdečné pozvání
a přijďte! Přijďte se podívat, přijďte si prožít příjemné odpoledne, zábavný
večer, přijďte se setkat s přáteli.
Ve Spolkovém domě přednášejí, lektorují a tvoří lidé místní a lidé z blízkého i dalekého okolí. Co se týče sportu – základna lektorů/rek a cvičitelů/
lek je především místní.
Jak vidíte – kulturu, vzdělávání, sport….si ve městě tvoříme sami sobě
navzájem. To, co žijeme – to jsme! To, jak a co žijeme každý z nás – takovou
si pak dohromady tvoříme komunitu města.
I vy můžete být inspirací pro ostatní! Každý z nás něco umíme, jsme na
něco šikovní! Pokud přijdete s podnětným nápadem, myšlenkou, nabídkou
spolupráce….bude to velmi cenné a přínosné pro všechny ostatní. Přijďte!
Marcela Černá

Umělec v každém z nás

Umění pohybu, zpívání a kreslení… je v každém z nás.
Často se bráníme: „Ne, já zpívat neumím!“ „Ne, nakreslit nic nedovedu!“
Není to pravda!
Všechny tyto dovednosti máme každý z
nás v sobě zakódované a skrze ně máme
možnost se v životě projevit.
Není třeba prezentovat svou tvorbu v galerijních prostorech, není třeba zpívat na jevišti před stovky diváků, není třeba tančit
na divadelních prknech – ale proč si sami
sobě nedopřejeme – zazpívat si, zatancovat
si a kreslit si jen tak pro radost?
V měsíci říjnu sebralo 15 odvážlivců odvahu a absolvovalo ve Spolkovém domě
čtyřdenní kurz „Kreslení pravou mozkovou hemisférou“.
Kurzem provázela nás – účastníky, vynikající lektorka Mgr. Jana Petrásková z
Vlašimi a učila nás potřebné techniky a
specifický způsob vnímání, jež nám umožní přenést své „vidění reality“ na papír.
Každým dnem bylo možné vnímat příval
energie radosti z toho, co jsme dokázali.
Tímto kurzem jsme každý z nás udělali další krok ve zviditelnění – především
sami sobě – toho, co je v nás.
S laskavým svolením účastníků kurzu
se můžete i vy potěšit ukázkami čtyřdenního vývoje v oblasti kreslení. Přijďte
se podívat a třeba i inspirovat v tom, že
všechno jde, jen je potřeba se do toho pustit
……….a rozum - se svým „to nedokážeš“
pustit pro tuto chvíli k vodě.
Výstavku si můžete prohlédnout na Spolkovém domě ve II. patře ve vitrínách zasedací místnosti a místnosti O.S. Život 90.
Nakreslené obrázky účastníků kurzu
jsou též ke shlédnutí na webových stránkách města Zruče nad Sázavou –
Spolkový dům – Fotogalerie – Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou.
Mějte se pěkně a přeji vám, abyste si každý sám pro sebe ve volných chvílích dopřáli setkání se svým vnitřním umělcem, který třeba tancuje, kreslí,
zpívá…
Marcela Černá

http://www.zrucstirodaci.cz
Rodácký výlet
V sobotu 21. září se uskutečnil výlet pořádaný OS Rodáků. Jeli jsme tentokrát poznávat své okolí. Jako první jsme si vybrali Světlou nad Sázavou.
Díky pozvání od muzejního spolku jsme byli pravděpodobně poslední výpravou, která měla možnost nahlédnout do objektu zámku před jeho plánovanou rekonstrukcí. Některé interiéry budou již nadále pro veřejnost navždy
uzavřeny. Zámek je totiž v osobním vlastnictví a jeho část bude novým majitelem obydlena. Zajímavá byla také prohlídka tamního muzea a nedalekých
podzemních chodeb. Návštěvu Světlé nad Sázavou umocnil milý a vstřícný
přístup všech světelských průvodců.
Cesta pokračovala do Tasic, přesně řečeno do skanzenu tamní sklárny.
I zde jsme byli mile přijati úžasným průvodcem panem Tvrdíkem, který
opravdu zasvěceně nejen povyprávěl, ale zodpověděl i spoustu našich dotazů. Sklárnou nás spolu s ním doprovázel i pejsek, kterého se jako ztraceného
před časem ujal. I když nám počasí celkem přálo, bylo docela chladno, a
tak nám mezitím, než jsme si prohlédli sklárnu, uvařili ve „skleněné prodejničce“ teplý a dobrý čaj. Bylo to nečekané, a proto velmi milé, a tak nic
nebránilo tomu, abychom si všichni v klidu a pohodě vybrali a nakoupili
nějaké ty dárečky.
V bohdanečské Agnes jsme si dali oběd a po něm šla část výpravy na exkurzi do palírny, někdo si vyšlápl na rozhlednu a někdo si nakoupil v místní
farmářské prodejně a prošel se po vesnici.
Odtamtud nás pak už čekal jen vyhlídkový dojezd. Projeli jsme Zbraslavicemi, malá zastávka byla na Pančavě a pak na lesním hřbitůvku v Hodkově,
kde jsme se zastavili u místa posledního odpočinku pánů z rodu Schebků.
Výlet, kterým nás slovem provázel předseda OS Rodáků Jan Adrián a Bohdanečskem Jiřina Janatová, končil sice ve Zruči n. S., ale měl ještě večerní
pokračování na zámku, kde se k účastníkům zájezdu přidalo i několik dalších kamarádů a zvědavců.
Následovala netradiční prohlídka zámku obohacená o spoustu zajímavostí
i nových poznatků z historie i za současnosti. Prošli jsme prohlídkový okruh
obohacený o dobové kostýmy, přes expozici panenek a medvídků jsme se
dostali až do „Historické cukrárny“. Dobře naladěni jsme večer završili šumivým přípitkem v zámecké restauraci.
Výletu se zúčastnili nejen členové OS Rodáků, ale i členky Klubu panenek
ČR, jejich rodinní příslušníci a další příznivci. A už se všichni těšíme na
výlet 2014.
Jiřina Janatová, Alena Zemanová, Jan Adrián
„Před“vánoční čas na „Spolkáči“
18. - 24. 11. společně s Klubem panenek ČR a ostatními spolky pořádáme
řemeslnou dílnu a zveme děti i dospělé. Vytvářet si můžete adventní a vánoční dárečky pro sebe i své blízké.
18. - 22. 11. od 10 do 17 hodin - Tvoření - věnečky, svícínky, kytičky, medvídky, voňavé dárečky. Vstupné 50 Kč na materiál.
21. a 22. 11. – Tvoření – technika pergámo pod odborným vedením zkušené lektorky. Vstupné 200 Kč na materiál.
22. - 24. 11. v zasedací místnosti Spolkového domu společný předvánoční
jarmark a výstava, které pořádáme již tradičně společně s firmou STARKL.
23. 11. v 17 hodin ve víceúčelovém sále Spolkového domu zahájí své adventní celorepublikové turné adventním koncertem Richard Pachman a jeho
hosté.
Jiřina Janatová, Alena Zemanová

Výroční schůze OS Rodáků

Uskuteční se 16. 11. 2014 od 15 hodin v zasedací místnosti a klubovně
Rodáků ve Spolkovém domě. Program: činnost v roce 2013, plán na rok
2014, diskuze, občerstvení, volná zábava.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
http://www.mesto-zruc.cz/mesto/mestska-knihovna/

Týden knihoven 30. září – 7. října

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila již 17. ročník celostátní akce
Týden knihoven. Letošní motto zní „S námi vždy allinclusive!“ V rámci této
tradiční akce knihovny připravují bohatou škálu aktivit.
Městská knihovna ve Zruči nad Sázavou nezůstala pozadu. V pondělním
odpoledni se sešel na své pravidelné schůzce literární kroužek „Kamarád“.
V úterním dopoledni patřila knihovna dětem. Proběhlo slavnostní pasování
druháčků na čtenáře knihovny. Děti si odnesly malé dárečky včetně průkazky s možností bezplatného půjčování do konce roku. Ve středu odpoledne
k nám zavítaly děti v rámci odpolední družiny dětí – proběhlo veselé povídání, luštění a čtení. Čtvrtek je půjčovní den v obou odděleních knihovny.
V pátek si přišly na svoji pohádku naši nejmenší – děti z MŠ na Pohoří.
Týden knihoven byl završen půjčovním sobotním dopolednem v oddělení
pro dospělé čtenáře.

KLUB PANENKY ČR
http://www.klubpanenkycr.cz

Prohlídky expozice „Království panenek“

... s průvodkyní Klubu panenek na přání, bez omezení počtu osob
Tel.: 603 810 899

Na webových stránkách města
jsou ke stažení Zručské noviny od ledna roku 2001.
www.mesto-zruc.cz
DĚLNÍK
V PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBĚ

24.11.2013 ... házená: TJ Jiskra
- HC TJ AŠ Mladá Boleslav (II.
liga muži, 10:30 - 12:00 hod.,
sportovní hala)

Přijmeme
do trvalého pracovního poměru pracovníka
na pozici dělník v plastikářské výrobě.

30.11. 2013 ... volejbal: TJ Jiskra
– Benátky n. Jizerou (KP I., ženy,
9:00, sportovní hala)

SDRUŽENÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL ZRUČE

http://www.mesto-zruc.cz/mesto/spolkovy-dum/

23.11.2013 ... florbal: turnaj
Olympia Kutná Hora muži „A“
(8:00 - 17:00 hod., sportovní hala)

30.11.2013 ... volejbal: TJ Jiskra
– PRAGA (II. liga, muži, 9:00 ,
sportovní hala)

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Praxe v oboru zpracování laminátů výhodou,
schopnost samostatné práce, řemeslně zručný,
nástup možný ihned. ŘP sk. B vítán.
Zájemci o pracovní místo zasílat životopis
na e-mail: info@pulomix.cz, popř. volejte na 327 532 172.

Nezapomněly jsme ani na dospělé. Připravily jsme pro ně „Přednášku o
zdraví“. Termínem jsme se ale neshodly s přednášejícím na první říjnový
týden, ale až na 16. říjen.
A ještě trochu statistiky. Za tento týden prošlo knihovnou na 400 lidí a vypůjčili si 1 000 knihovních jednotek. Uskutečnilo se 5 akcí pro děti s účastí
114 dětí. U internetu se vystřídalo 80 návštěvníků.
Hana Vilimovská

RUMUNSKÝ BANÁT

Městská knihovna ve Zruči n. S. zve na přednášku pana Antonína
Dolejšího o českých vesnicích v Rumunsku „Rumunský Banát“.
Krátké filmy: Kde domov, Velký starý příběh, Chléb náš vezdejší
Výstava fotografií
středa 13. 11. 2013 od 18 hodin
ve Spolkovém domě v zasedací místnosti
Vstupné zdarma.
„Půjdu kamkoliv, pokud je to dopředu.“

■■ Dlouhodobě pronajmu byt
2+1 (40m2) s balkonem (6m2),
v panelovém domě, Poštovní 642. Cena 7.000 Kč/
měsíc. Složení vratné kauce
14.000Kč v den nastěhování
podmínkou. Tel: 602 211 416.
■■ Koupím motocykl JAWA ČZ:
kývačka, panelka, pérák, pionýr, stadion, pařez apod. Možno i díly a vraky i jiných značek. Děkuji za nabídky. Tel.:
777 589 258.
■■ Hledám pronájem garáže ve
Zruči nad Sázavou, popřípadě
koupím. Tel.: 728 826 125.
■■ Prodám palivové dřevo, bříza,
třešeň, štěpiny 1 m dlouhé,
cena: 1.100 Kč za prostorový
metr (ne m3). Tel.: 775 351 885
■■ Nabízím pečovatelské služby,
hlídání dětí, úklid, odvoz, doprovod k lékaři či jen společnost. Bonus – možnost výuky
NJ. Asistent má ošetřovatelský
kurz a osobní zkušenosti z rodiny. Pomoc je radost! S námi
bude každý den veselejší. Tel.:
723 616 900.
■■ Nabízím lekce NJ, doučování,
příprava k maturitní zkoušce,
mezinárodní zkoušky, obchodní NJ. Lekce vhodné pro děti,
dospělé, firmy, centra, školy,
školky i seniory. Lektorka certifikace B1C1-Vídeň. Informace na tel.: 773 075 577.
■■ Prodám garáž ve Spojovací ulici, tel.: 732 751 240.
■■ Levně prodám zánovní pětiramenný elegantní lustr v kombinaci dřevo a kov. Tel.: 725 736
526.
■■ Dlouhodobě pronajmu byt
2+KK ve Zruči nad Sázavou,
Na Pohoří. Byt je po celkové
rekonstrukci, nová plastová
okna, vyzděné jádro, nová kuchyňská linka včetně spotřebičů. Nájem 4 000 Kč + služby,
2x kauce. Tel.: 777 636 440.
■■ Hledám pronájem garáže ve
Zruči nad Sázavou. Tel.: 606
731 658.
■■ Kuchařka, důchodkyně, hledá
zástup za nemocenskou dovolenou. Nabídněte. Tel.: 608 283
937.
■■ Hodinová babička nabízí hlídání dětí, seniorů, doprovod k lékaři, pejsků. Dohoda jistá. Tel.:
608 283. 937.
■■ Hledám pronájem menšího
bytu ve Zruči. Tel. 777 857 536.
Cena řádkového inzerátu ve
Zručských novinách ... 50 Kč,
tučně +25 Kč (250 znaků). Příjem
inzerce: Mgr. Martina Fialová,
MěÚ odbor kultury, školství a
sportu, tel. 327 531 194 nebo infocentrum.
UPOZORNĚNÍ: Úhrada řádkové inzerce je možná pouze hotově
zároveň s podáním inzerátu v infocentru nebo v pokladně MěÚ .

ZRUČSKÝ BETLÉM
Vánoce jsou rok co ro/c/k.

Již podesáté připravili mladí
zručští hudebníci pro své spoluobčany pásmo tradičních lidových koled a moderních vánočních skladeb
- jako dárek k blížícím se vánočním
svátkům pro všechny generace.
Promítat se budou záznamy živých
zručských betlémů z přelomu století a zimní motivy našeho města.
Hudební produkci zajistí FANDA
TEAM se svými hosty a ZRUČSKÁ
DESÍTKA. Sejdeme se v sobotu 30.
listopadu ve 14.oo hodin v kongresovém sále DS CENTRIN.
Franitišek Hromadník

Na webových stránkách
města je otevřena
sportovní rubrika
Sportovní ozvěny,
kde naleznete přehled
sportovních výsledků
roztříděných
dle sportovních odvětví
http://www.mesto-zruc.
cz/sportovni-ozveny

ZRUČSKÉ NOVINY

ŘÍJEN 2013

SPORT

							

HÁZENÁ

(http://www.mesto-zruc.cz/sportovni-ozveny)

STOLNÍ TENIS

http://www.hazena-zruc.cz
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MALÁ KOPANÁ

Více reportů, výsledků, tabulek, fotografií, statistik: http://skczruc.xf.cz

Muži - 2. liga

SKC Zruč navštívil elitní skupinu celků v ČR!

POLICE CUP REVIVAL – ORTÉZA CUP 2013

Bělá p. Bezdězem - TJ Jiskra 23:29 (11:14)
V sobotu 21. září zahájili muži házené 2. ligu. V premiérovém zápase zajížděli do Bělé p. Bezdězem, která je dlouhodobým a úspěšným účastníkem
soutěže. Celý poločas byl vyrovnaný, Jiskra měla stále malý náskok, pouze
jednou se dostali domácí do vedení /6:5/. V závěru poločasu však naši hráči
zabrali a poločas vyhráli 11:14. Druhá část utkání byla podobná té první,
naši hráči si udržovali náskok z prvního poločasu. V závěru utkání opět
domácí nestačili a naši získali rozhodující náskok a po dobrém výkonu přivezli oba body do Zruče. Sestava a branky - Kovařík 9; Roub 6; Havránek
5; Fišer 2; Vrzáček 2; Böhm 2; Lefner 1; Koubský 1; Hornát 1; Vávra; Korel,
D.,Vodrážka; Domkář.
TJ Jiskra - Liberec 27:19 (16:10)
Ve druhém kole 2. ligy se Jiskra v sobotu 28. září představila poprvé domácím divákům. Soupeřem jí byl Liberec, nováček 2. ligy stejně jako domácí. Byl to i souboj trenérů. Na lavičce hostů stál M. Černý, na domácí
P. Vrzáček, bývalí spoluhráči. Liberec nepřijel v kompletní sestavě, proto
měli domácí lehčí úkol. Čekalo se, jak si domácí obrana poradí se šikovným
střelcem Burdou. Ten zatížil domácí konto devíti brankami, k jeho smůle
byl však sám a na rozjetou Jiskru to nestačilo. Ta rychlou hrou a nacvičenými signály soupeře přehrávala a navyšovala svůj náskok. Sestava a branky
- Hejl 6; Vrzáček 5; Roub 4; Kovařík 3; Lefner 2; Böhm 2; Havránek 2;
Koubský 1; Hornát 1; Vávra 1; Korel, D.; Fišer; Korel, T. , Vodrážka.
Praha 4 - TJ Jiskra 30:28 (13:12)
Ve třetím kole měla Jiskra zajíždět do Prahy. Tam se měla utkat s Prahou
4, za kterou nastupují bývalí reprezentanti a hráči 1. ligy. Ti však nemohli
zajistit halu, tak se po domluvě hrálo ve Zruči. Utkání proti soupeři, který
vyhrál čtyřikrát za sebou 2. ligu, bylo velmi vyrovnané. Hosté sice po celé
utkání vedli, Jiskra však vždy dokázala snížit. V 52. minutě bylo vyrovnáno
a schylovalo se k dramatické koncovce. V té však domácí udělali dvě technické chyby a obdrželi dvě vyloučení. Zkušení hosté toho dokázali využít
a vstřelili tři branky. Minutu před koncem domácí snížili na rozdíl jediné
branky, hosté však již své vítězství uhájili a sebrali domácím první body.
Přesto mohli diváci odcházet spokojeni, viděli zajímavou házenou s dramatickým koncem. Stínem utkání bylo zranění M. Vrzáčka. Sestava a branky
- Kovařík 10; Roub 8; Hejl 4; Havránek 2; Vrzáček 2; Koubský 1; Lefner 1;
Hornát ; Vávra; Korel, D.; Korel, T.; Vodrážka; Domkář.

Výběr klubu stolního tenisu se po jarním titulu ve Středočeském poháru
kvalifikoval do celostátního kola. Ve Spolkovém domě přivítal 21. 9. druholigového nováčka z Pardubic. Zruč souboj s favoritem zvládla i bez svého
kapitána, Františka Herouta a v druhém kole na ni čekala třetiligová Borová.
Ani tento soupeř z Pardubického kraje nenašel recept na skvělou dvojici Petr
Uher a Pavel Škopek a SKC, při remíze 5:5, o pouhý jeden set postoupilo
mezi nejlepších 18 družstev!
Sváteční událostí se stalo utkání 3. kola, ve kterém do Zruče dorazil loňský účastník extraligy, SKST Liberec. V sestavě hostů se objevila zvučná
jména hrající 1. ligu, která potvrdila své zkušenosti a početné divácké kulise
Spolkového domu ukázala svou sílu. Kvalifikace do společnosti elitních českých týmů je pro SKC obrovským úspěchem i přes vysokou prohru.
SKC Zruč n. S. TENNISLINE – Loko Pardubice 7:3 (Body – Nevřela
2:1, Škopek 2:1, Uher 2:1, čtyřhry 1:0)
SKC Zruč n. S. TENNISLINE – Sokol Borová 5:5, sety 19:18 (Body –
Škopek 2:1, Uher 2:1, Bleha 0:2, Budjač 0:1, čtyřhry 1:0)
SKC Zruč n. S. TENNISLINE – SKST WARMNIS Liberec 0:10 (Body
– Škopek 0:3, Nevřela 0:3, Herout F. 0:2, Bleha 0:1, čtyřhry 0:1)

V sobotu 21. 9. 2013 se ve Zruči nad Sázavou uskutečnil 1. ročník turnaje v malé kopané hráčů nad 40 let, Police cup revival – Ortéza cup 2013.
Turnaj se uskutečnil za účasti 5 družstev, která se utkala systémem každé
s každým. Na řádný průběh turnaje a dění na hrací ploše dohlížela dvojice
rozhodčích, pánové Pepa Jíra a Vlasta Slezák. Až poslední utkání turnaje
rozhodlo o konečném pořadí a vítězi 1. ročníku. Stejně tak jako před 20 lety
na turnaji O putovní pohár města Zruče nad Sázavou na házené se z vítězství
v 1. ročníku radovalo družstvo Internacionálů.

Tennisline rozdrtil loňského semifinalistu divize
Úvodní kolo mistrovských soutěží zvládnul první zručský celek výborně.
Hned na začátek zavítal na půdu loňského semifinalisty nejvyšší krajské
skupiny, Sadské a nedal mu nejmenší šanci na úspěch. Z pozice favorita se
tak vydal na cestu k horní části tabulky.
TJ Sadská - SKC Zruč n. S. TENNISLINE „A“ 3:10 (Body – Škopek
3:0, Nevřela 3:0, Uher 2:1, Kučera 0:2, čtyřhry 2:0)

Vítěz 1. ročníku turnaje - Internacionálové

Muži - Český pohár
TJ Jiskra - Jablonec 23:15 (12:7)
V sobotu 14. září přivítali házenkáři Jiskry ve druhém kole Českého poháru celek z Jablonce. Toto družstvo se v posledních letech pravidelně umisťovalo na předních příčkách ve druhé lize, proto domácí očekávali těžký duel.
Je to tým, se kterým se potkáme i v mistrovském utkání. Hosté nepřijeli
kompletní, proto se očekávaný souboj odvíjel jinak, než domácí očekávali.
Celé utkání měla Jiskra navrch a postupně svůj náskok navyšovala a postoupila do třetího kola. Sestava a branky - Hejl 6; Vrzáček 5; Roub 4; Kovařík
3; Böhm 2; Lefner 2; Havránek 2; Vávra 1; Hornát 1; Koubský 1; Korel, D.;
Fišer; Korel. T; Vodrážka.
TJ Jiskra - KP Brno 21:40 (6:23)
Ve třetím kole nám byl nalosován soupeř nadmíru těžký. KP Brno je účastníkem nejvyšší soutěže v republice a pohybuje se ve středu tabulky. Víkend
před duelem s Jiskrou porazil loňského mistra republiky /Jičín/. Brňáci přijeli do Zruče nad Sázavou v plné sestavě a od začátku bylo jasné, kam poputují body. Škoda technických chyb domácích v úvodu utkání, které zkušené
družstvo trestalo rychlými útoky. Ve druhém poločase nechal trenér hostů
na lavičce hlavní opory, teprve potom domácí vyrovnali hru a byli soupeři
vyrovnaným partnerem. Druhý poločas hosté vyhráli pouze o dvě branky
17:15. Konečný výsledek 40:21 byl spravedlivým vyjádřením sil na palubovce. Přesto domácím hráčům patří dík za předvedenou bojovnost proti těžkému soupeři. Sestava branky - Roub 8; Kovařík 4, Hejl 3; Vrzáček 2; Lefner
1; Böhm 1; Hornát 1; Korel, D. 1; Vodrážka; Korel, T.; Domkář.

Pavel Škopek vstoupil do sezony výborně a je oporou Áčka
(foto: Michal Kolář)

Rabbit v oslabené sestavě překvapil Kostelec n. Č. l.
Absence dvou nejlepších hráčů B-týmu dávala přednímu mančaftu KS2
z Kostelce velkou šanci na úspěch. Tento příslib následně vyvrátily skvělé
výkony Libora Budjače a Lukáše Blehy, kteří se výrazně zasloužili o těsný
výsledek znamenající první výhru.
SKC Zruč n. S. RABBIT „B“ – Sokol Kostelec n. Č. l. 10:8 (Body –
Budjač 4:0, Bleha 3:1, Škopková 1:3, Němec 1:3, čtyřhry 1:1)

Céčko s Déčkem válčí v regionálních přeborech
C-tým si v rámci 1. kola RP1 neporadil s favorizovanou Olympií, ovšem
o týden později si spravil chuť vítězstvím nad Tupadly a vydal se vstříc
příčkám zajišťujícím Play off.
Větší starosti bude mít čtvrtý zručský celek pod vedením Miroslava Friše.
Ten se z pozice adepta na sestup z RP2 snaží o body v každém zápase. Ve
Zbraslavicích mu k prvnímu bodu výrazně pomohl Václav Herout.
Úvodní kola regionálního přeboru I. třídy
SKC Zruč n. S. „C“ – SKP Olympia 6:12 (Body – Němec 3:1, Jandejsek,
Z. 1:3, Herout, V. 1:3, Semaník 0:4, čtyřhry 1:1)
Star Tupadly – SKC Zruč n. S. „C“ 6:12 (Body – Němec 4:0, Bleha 3:1,
Jandejsek, Z. 2:2, Herout, V. 1:3, čtyřhry 2:0)
Úvodní kola regionálního přeboru II. třídy
SKC Zruč n. S. „D“ – Sokol Čáslav „C“ 6:12 (Body – Herout, V. 3:1, Friš
1:3, Veselý 1:3, Dušek 1:3, čtyřhry 0:2)
Sokol Zbraslavice „B“ - SKC Zruč n. S. „D“ 9:9 (Body – Herout, V. 4:0,
Dušek 2:2, Friš 1:3, Veselý 1:3, čtyřhry 1:1)

Výsledkový servis: 1. kolo: FC Horka n./S. - AC Hasiči 0:1 (Nekvinda),
Internacionálové - Rangers Zruč n./S. 0:0; 2. kolo: FC Horka n./S. - CF
Černý Boty 1:0 (Zeman), AC Hasiči - Rangers Zruč n./S. 2:0 (Kraus 2);
3. kolo: CF Černý Boty - Internacionálové 0:2 (Žák, Beneš), Rangers
Zruč n./S. - FC Horka n./S. 0:0; 4. kolo: AC Hasiči - CF Černý Boty 4:2
(Kraus 2, Nekvinda, vlastní- Kubálek, Černý), Internacionálové - FC
Horka n./S. 4:0 (Beneš 2, Jelínek, Žák); 5. kolo: Rangers Zruč n./S. - CF
Černý Boty 4:0 (Jiřík, Kruntorád, Antoš, vlastní), Internacionálové - AC
Hasiči 3:0 (Kozel, Svatoš, Žák)
Konečné pořadí:
1. Internacionálové
3 1 0 9:0
10
2. AC Hasiči
3 0 1 7:5
9
3. Rangers Zruč n./S.
1 2 1 4:2
5
4. FC Horka n./S.
1 1 2 1:5
4
5. CF Černý Boty
0 0 4 2:11
0
Individuální ocenění: nejlepší hráč - Žák Vladimír (Internacionálové),
nejlepší brankář - Kozel Milan (Internacionálové), nejlepší střelec - Kraus
Patrik (AC Hasiči, 4 branky).
Pavel Antoš

ATLETIKA
Běh zručských atletů v Běchovicích
Dne 21.09. se konal 48. ročník závodů Mladé Běchovice.
Umístění zručských atletů:
2. Linda Průšová 800 m 3:01
4. Šárka Menšíková 600 m 1:51,9
10. Jarda Rezek 600 m 3:30

Mládež čekají první turnaje v sezoně
Výběr mladíků SKC se již účastnilo 1. RP v Čáslavi, o kterém poreferujeme v následujícím vydání. Zajímavá zkouška je čeká 17. 11. 2013, kdy se v
rámci 2. RP představí v domácí herně Spolkového domu! Turnaj začíná od 9
hodin a fanoušci našich žáků jsou vítaní.
František Herout

PLOŠNÁ INZERCE
VE ZRUČSKÝCH NOVINÁCH

Zručský Kovařík prochází soupeřovou obranou
Petr Felis

Začaly celostátní soutěže v házené
Začaly celostátní soutěže v házené. Jiskra Zruč n. S. nemá žádný svůj mládežnický tým v soutěžích, ale někteří kluci hrají v jiných oddílech.
Jirka Dolejší hraje v Novém Veselí 1. ligu staršího dorostu. Jeho tým hrál v
sobotu na palubovce Frýdku-Místku a vybojoval cennou remízu 25:25. Jirka
vstřelil v utkání 6 branek.
Ve 2. lize staršího dorostu máme hned 6 hráčů a všichni hrají v Ledči n. S.
Kluci hráli doma s Jabloncem n. N. a prohráli 21:27. Do utkání zasáhli - V.
Červinka 3, M. Hodek 3, M. Fiala 3, J. Studnička, D. Volf a K. Klapka.
V 1. lize mladšího dorostu hostuje v Dukle Praha Matěj Havlíček, který se
však při vítězství Dukly nad Zubřím v sestavě neobjevil.
Jiří Dolejší, ml.

Využijte možnost zviditelnění Vaší firmy pomocí plošné inzerce
ve Zručských novinách.
Noviny vycházejí v nákladu 2.300 výtisků,
jsou distribuovány zdarma do poštovních schránek
a zveřejněny na webových stránkách města.
Základní cena je stanovena na
8 Kč za cm 2 bez 21% DPH.
Formulář objednávky je možné stáhnout z webových stránek MěÚ www.mesto-zruc.cz.
Pro bližší informace pište na noviny@mesto-zruc.cz.

Běžkyně s Romanem Šebrlem
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Jiří Průša

