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

Vítěz bere vše

V pondělí 3. listopadu složili
všichni zvolení zastupitelé a zastupitelky slib a ujali se tak oficiálně svých funkcí. Zároveň byl
volen starosta, kterým dle očekávání zůstal Mgr. Martin Hujer.
Stejně tak absolutní individuální
vítěz místních voleb, JUDr. Alena Hajská, bude i nadále místostarostkou. Radními zůstávají
Ing. Roman Výborný a Ing. Ivo
Šimek, CSc. Jedinou změnou je
tak zvolení Ing. Jaroslava Běliny
do rady města, kde nahradí Mgr.
Danu Radilovou.
Sdružení nezávislých kandidátů ve Zruči, které v patnáctičlenném zastupitelstvu získalo
naprosto pohodlnou většinu devíti míst, se rozhodlo pro obsazení
rady města použít systém „vítěz
bere vše“ a v tomto duchu předem
informovalo ostatní zastupitele.
Zastupitelé „Za Zruč veselejší“
přišli s návrhem, aby své místo v
radě měla každá ze stran a hnutí,
které se do zastupitelstva města dostalo, což by při 5 radních
teoreticky znamenalo rozdělení
2+1+1+1. Vzhledem k tomu, že
jediná zastupitelka za KDU-ČSL
Mgr. Dana Radilová předem avizovala, že neusiluje o místo v
radě, mohl by se poměr změnit
více ve prospěch vítěze na 3+1+1.
To se ale pohybujeme čistě na
poli teorie a spekulací.
Faktem je, že vítěz voleb na
„barevnou radu“ neslyšel a poslední, spíše symbolický pokus
„Za Zruč veselejší“ dostat do
rady města při volbě alespoň
svého zástupce Ing. Leoše Fialu
podpořila kromě navrhovatele
Ing. Romana Fleka pouze trojice
z ČSSD (navrhovaný Ing. Leoš
Fiala se zdržel, stejně tak i Mgr.
Martin Hujer).
Rada města je tak zcela v režii
vítězného Sdružení nezávislých
kandidátů.
Na to, zda je to dobře či špatně,
není žádná univerzální odpověď.
Přenechání třeba jen jednoho
místa v radě opozici by se dalo
brát jako vstřícné gesto a pobídka
k aktivnější široké spolupráci napříč celým zastupitelstvem.
Pokud však přijmeme dělení
na koalici a opozici, tak není obvyklé přizvání opozice do rady,
spíše jí jsou nabídnuty funkce v
kontrolních orgánech. I to bude
proto důležité sledovat a budeme
čtenáře o obsazení jednotlivých
výborů informovat.
Povzbudivé je, že volba radních trochu rozčeřila poklidnou
názorovou hladinu zasedání zastupitelstva. Určitě našemu městu neuškodí, když při jednáních
zastupitelstva bude padat více
alternativních návrhů a proběhne
více věcných diskuzí k probíraným tématům.
Na závěr si tedy dovolím popřát zástupcům vedení města
konstruktivní opozici a současné opozici pozorně naslouchající
vedení.
Martin Beneš (šéfredaktor ZN)

Termíny jednání
Zastupitelstva města
Zruč nad Sázavou
pro rok 2015
(pondělí od 18.00 hodin)

26. ledna
16. března
18. května
22. června
14. září
23. listopadu
14. prosince
Termíny jednání zastupitelstva
mohou být dle potřeby přesunuty.

Kultura - společnost:
01.12.2014 ... Vánoční koncert
(Kytarové duo Siempre Nuevo
a mezzosopranistka Barbora
Martínková – Polášková, 17.00 v
Zrcadlovém sále zámku, vstupné
zdarma)
03.12.2014 ... Přednáška MUDr.
Baráka na téma „Poruchy paměti
ve stáří“ (14.00, Spolkový dům)
06.12.2014 ... Vánoční koncert
Roháči z Lokte (Zrcadlový sál,
vstupné 80 Kč, 15.00, předprodej
v infocentru)
07.12.2014 ... Vánoční koncert
Rakušanovi (vstupné 50 Kč,
17.00, zased. místn. Spol. domu)
07.12.2014 ... Výstava „Island
– polární záře“ od Stanislava
Daniše (14.00 - 17.00, zámecká
galerie)
09.12.2014 ... Tvoření vánočních
dekorací z pedigu (pořádá Svaz
žen ve Spolkovém domě, 15.00.
Přinést si kleštičky na drátky.)
10.12.2014 ... Promítání filmu
„Tichá bolest“ režiséra Martina
Hollého ml. (Spol. dům, zas.
místn., 18.30, vstupné zdarma)
Nové zastupitelstvo našeho města... horní řada zleva: Bc. Pavel Vrzáček, Ing. Roman Výborný, Zdeněk Louda, Ing. Ivo Šimek, CSc., Mgr. Jitka Trojanová,
Ing. Jaroslav Bělina, Mgr. Roman Flek, Ing. Leoš Fiala; dolní řada zleva: Mgr. Vladimír Nulíček, JUDr. Alena Hajská, Mgr. Dana Radilová,
Mgr. Martin Hujer, Jiřina Janatová, Mgr. Jana Marečková, Zdeněk Jelínek. (foto Ludmila Vlková)

Když máš v chalupě – na zámku orchestrion…
Rozhovor Martiny Fialové s restaurátorem hudebních nástrojů
a ladičem pian Tomášem Krbílkem.

Rádi byste zašli ve Zruči zase do kina?

10.12.2014 ... Školení Akademie
třetího věku – A3 (Spolkový
dům, 11.30)
11.12.2014 ... Léčivé malování na
polštářky s Lenkou Tauchmanovou (15.00 - 17.00, vstupné
dospělí 50 Kč, děti platí podle
velikosti polštářku, který si vyberou 50-80 Kč, Spolkový dům)
11.12.2014 ... Léčivé malování
„Mandaly hojnosti“ s Lenkou
Tauchmanovou (17.00 - 20.00,
cena: 350 Kč, Spolkový dům –
zasedací místnost)
16.12.2014 ... Zájezd do Divadla
Hybernia na Sněhovou královnu
(Odjezd autobusu v 16.30, cena
220 Kč + 120 Kč za autobus.
Lístky v infocentru)

Zabýváte se rekonstrukcemi a opravami hudebních nástrojů. Letos v
létě prošel rekonstrukcí pod vašima rukama náš zámecký orchestrion,
jenž byl poté nově umístěn do prohlídkového okruhu do velké pracovny
barona Schebka. Jak a v jakém rozsahu oprava probíhala?
Rekonstrukcí prošly vnitřní mechanické části orchestrionu. Z rezonanční
desky bylo nutné „stáhnout“ starý poškozený lak a nahradit novým. Byly
vyměněny kolíky a strunový potah. Strojový pohon válce jsem rozebral
do nejmenších dílků, vyčistil od nánosů mazu a prachu a následně znovu
sestavil. Čtecí mechanismus bylo třeba rozvolnit a mincovní systém upravit
pro větší minci. Následně jsem vše pečlivě zreguloval a uvedl opět v hladký
nerušený chod. Zcela chyběl bubínek. Až v Podkrkonoší, v obchodě se starožitnostmi, jsem nalezl dobově stejně starý, pocházející z jiného nedochovaného orchestrionu, který perfektně sedl do tohoto zámeckého.
Můžete nám říci něco o historii našeho orchestrionu, nějakou zajímavost?
Orchestrion nacházející se na zámku patří k nejstarším typům hracích automatofonů (původní název pro orchestriony). Přibližně roku 1885 ho v Německu vyrobila firma Dienst. Na přední části dvířek najdeme nápis Dienst’s
Orchestrion. Tento nápis byl ještě ve výrobě překryt dřevěnou tabulkou –
štítkem se jménem obchodníka Josefa Krále z Nymburka, který se zabýval
prodejem a servisem orchestrionů výhradně této značky. Tento postup byl
v té době v hudebním průmyslu celkem běžný. Například firma František
Jebavý z Trutnova, jež byla tenkrát největším výrobcem orchestrionů, prodala pod svou obchodní značkou jen několik málo kusů, které mimochodem
získaly mnohá ocenění. Téměř všechny orchestriony tohoto výrobce byly
vyráběny pro obchodníka Hynka Klepetáře a nesly také jeho jméno.
Myslíte si, že jde o unikátní kousek, nebo je takovýchto orchestrionů
stále ještě dost?
V průběhu 20. století se tyto hudební nástroje systematicky likvidovali,
protože je nahrazovaly pokročilejší gramofony. Své vykonalo také období
druhé světové války a čtyřicet let socialismu. Poslední kousky, které toto
vše přežily, majitelé po revoluci často prodávali do zahraničí. A proto si
dovolím tvrdit, že jde o skutečně ojedinělý exemplář tohoto typu orchestrionu u nás.
Jak myslíte, že ho rod Schebků, tedy majitelé zámku, užívali? My jsme
přesvědčeni, že sloužil k obveselení čeledi a sloužících na zámku…
V tomto Vás asi zklamu. Orchestrion byl v době, kdy rod Schebků zámek
vlastnil, relativně drahá věc a pro poslech širší veřejnosti ho pořizovali spíše
majitelé kaváren, salónů a restaurací. Myslím si, že tento orchestrion sloužil
především osobní a společenské potřebě rodiny Schebkovi.
pokračování na straně 7

Možná se mezi vámi najde dost takových, kterým se po kinu ve Zruči
stýská. Máme tu pro vás nápad – rádi bychom zahájili pravidelné promítání
filmů ve Spolkovém domě. Bohužel si nemůžeme dovolit zaplatit kasovní
trháky nebo premiérové hity, které se právě teď promítají v multikinech.
Rádi bychom se ale zaměřili na kvalitní starší zahraniční i české filmy, které
moc neuvidíte ani na žádném z televizních kanálů. Při výběru filmů pro nás
bude samozřejmostí respektovat především vaše přání. Budeme vyvolávat
diskuze o zajímavých filmech, které se pak budeme snažit pro vás sehnat.
Pro začátek nás napadají některé evropské tituly jako například Feliniho
„Sladký život“, anglický historický film od Anthony Harveye „Lev v zimě“
nebo z francouzské produkce film režiséra Claude Leloucha „Muž a žena“.
Z české produkce nás oslovil třeba Brabcův „Máj“, Vláčilova „Markéta
Lazarová“ nebo film „Tichá bolest“ režiséra Martina Hollého ml., který
se vrací do 50. let minulého století. Tento film bychom Vám rádi nabídli
jako první. Vidět ho můžete ve středu 10. prosince v 18.30 hodin v zasedací
místnosti Spolkového domu. Toto filmové představení bude zdarma a rádi
bychom čas před jeho začátkem věnovali krátké diskuzi. Zajímá nás, zda
o tuto formu kina bude v našem městě zájem a pokud ano, tak jaké další
tituly by mohly následovat a na jaké žánry byste se případně těšili. Rádi
bychom vytvořili kino pro vás. Takové kino, kde můžete při kávě, čaji nebo
dobrém vínu strávit příjemný filmový večer. Pro první takové posezení nabízíme ještě jako předfilm týdeník Vteřiny roku 1960 ve Zruči nad Sázavou,
z archivu filmového studia, kde jsou v desetiminutovém sestřihu zachyceny
zajímavé události v našem městě. V procházce archivem dalších let budeme
u následujících filmových představení pokračovat. Vrátíme se tak do Zruče
minulého století a společně trošku zavzpomínáme.
Martina Fialová (MěÚ, vedoucí odboru kultury, školství a sportu)

ZRUČSKÝ SALÁTINK LETOS JIŽ POČTVRTÉ

Rok uběhl jako voda a Vánoce jsou opět na dosah. Ale než začne ten každoroční předvánoční ruch, chceme vás včas informovat o tom, že i letos
dostanete příležitost stát se tvůrcem nejchutnějšího vánočního salátu. Dne
24. prosince totiž proběhne již 4. ročník Zručského salátinku. Vzorky budou přijímány od 10 hodin v Zámecké restauraci. Porota pak přijaté saláty
ochutná a ohodnotí. Pro vítěze budou připraveny drobné ceny.
Ale to ještě není všechno. Součástí této akce vždy bylo i Betlémské světlo.
Přijít si pro něj budete mít možnost i letos. Světýlko bude k dispozici do 16
hodin. To už naše město začne halit tma a pomalu začne nastávat Štědrý
večer. Tak ať štědrý a pohodový opravdu je!
Petr Grossman a Alena Zemanová

Příští zastupitelstvo města se bude konat
15.12.2014 od 18 hod.

Uzávěrka příštího čísla: 10.12.2014 | Vydáno 25.11.2014 ve Zruči nad Sázavou

17.12.2014 ... Školení Akademie
třetího věku – A3 (Spolkový
dům, 11.30)
19.12.2014 ... Vánoční koncert
DIOGENES (Koledy, spirituály, vánoční písně, duchovní i
světské písně od 19.00. Vstupné
50 Kč, předprodej vstupenek v
infocentru)
20.12.2014 ... Vánoční koncert
(pořádá Zručská desítka)
21.12.2014 ... Vánoční odpoledne
na zámku (13.00 – 17.00, chcete
se dozvědět, co se ve Zruči dělo
v dávných dobách o vánočních
svátcích? Přijďte si zpříjemnit
sváteční pohodu tentokráte trochu jinou prohlídkou zámku.)
23.12.2014 ... Vánoční vytrubování
24.12.2014 ... 4. ročník Zručského salátinku (V Zámecké
restauraci, vzorky vánočních
salátů se budou přijímat v 10.00,
kolem 11.00 bude vyhodnocení.
Do 16.00 bude také možno si
připálit, tak jako každoročně,
Betlémské světlo, které bude do
Zruče přivezeno.)
do 26.12.2014 ... Foto soutěž
2014 (Výzva pro neorganizované digitální fotoaparátčíky!
Kompletní informace na www.
fotoklub-zruc.cz/fotosoutez
Uzávěrka soutěže 26.12.2014,
podporují ULTRALAB&SYN a
Město Zruč n/S)
28.12.2014 ... Vánoční odpoledne
na zámku (13.00 – 17.00, chcete
se dozvědět, co se ve Zruči dělo
v dávných dobách o vánočních
svátcích? Přijďte si zpříjemnit
sváteční pohodu tentokráte trochu jinou prohlídkou zámku.)
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INFORMACE Z ÚŘADU, SAMOSPRÁVA

Zastupitelstvo města na svém
1. zasedání, konaném
dne 03.11.2014

bere na vědomí:
• složení slibu členů Zastupitelstva
města Zruč nad Sázavou podle §
69, odst. 2, zákona o obcích.
volí:
• v souladu s § 84, odst. 2, písm. m)
zákona o obcích:
• do funkce starosty města Zruč nad
Sázavou pana Mgr. Martina HUJERA.
• do funkce místostarostky města
Zruč nad Sázavou paní JUDr. Alenu HAJSKOU.
• do funkce členů Rady města Zruč
nad Sázavou: pana Ing. Romana VÝBORNÉHO, pana Ing. Ivo
ŠIMKA, CSc., pana Ing. Jaroslava
BĚLINU.

Rada města na svém
1. zasedání, konaném
dne 10.11.2014
schvaluje:
• rozhodnutí o poskytnutí dotace,
identifikační číslo EIS: IS SFZP
14226152, zaslané Ministerstvem
životního prostředí na akci „Snížení prašnosti ve Zruči nad Sázavou“, registrační číslo projektu
CZ.1.02/2.1.00/14.26147.
• uzavření smlouvy č. 14213454 o
poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR na
akci „Zavedení svozu bioodpadu – III. etapa“, registrační číslo
projektu CZ.1.02/4.1.00/14.23802
a rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, ev. č. EDS/SMVS
115D242002847.
• udělení licence na provozování
zvláštní osobní linkové vnitrostátní
dopravy pro linku „Zruč n. Sázavou – Kácov – Europark (Praha,
Štěrboholy)“. KÚ bude informovat
OKS.
• žádost Základní umělecké školy
Zruč nad Sázavou o změny údajů
v rejstříku škol a školských zařízení dle předloženého návrhu. ZUŠ
bude informovat OKŠS.
• žádost pana Rudolfa Šamana, Velkoobchod ŠAS, s. r. o., Pod Školkou 60, Dolní Kralovice, o souhlas
s umístěním vodoměrné šachty na
pozemku p. č. 725. Žadatele bude
informovat SÚ.
• rozpočtový výhled na léta 2014 –
2018.
• nabídku na sdružené služby dodávky elektřiny pro rok 2015 firmy EPK Trade s. r. o., Brněnská
3883/48, 695 01 Hodonín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• finanční dar ve výši 3 000 Kč snoubencům s trvalým pobytem ve Zruči nad Sázavou (alespoň jednoho z
nich) na pronájem těchto prostor
pro konání svatby: Zelená jídelna,
Zámecký park, počínaje 1. 1. 2015.
• uzavření smlouvy o technické pomoci s firmou Euroenergy, spol. s
r. o., Švédská 1538/22, 150 00 Praha 5 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo „Oprava lávky ve Zruči nad
Sázavou – Domahoř“ se zhotovitelem COLAS, CZ, a. s., Ke Klíčovu
9, 190 00 Praha 9 a pověřuje starostu podpisem dodatku.
• smlouvu na poskytování služeb
sítě internet s firmou Vlašimnet s.
r.o., Komenského 40, 258 01 Vlašim a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2014
na akci „Trénování paměti – Akademie třetího věku“ se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, V Ko-

lonii 1804, 288 02 Nymburk a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• „Ceník silové elektřiny“ na r. 2015
dodávané z Lokální distribuční
soustavy Města Zruč nad Sázavou
a dále schvaluje dodatky ke smlouvám na dodávku elektřiny pro
společnosti odebírající elektřinu z
LDS Města a pověřuje starostu jejich podpisem.
• plán zimní údržby komunikací,
chodníků a veřejných prostranství,
které jsou ve správě Technických
služeb Města Zruč nad Sázavou, od
1. 11. 2014 - 31. 3. 2015.
ukládá:
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku p. č.
1866/1 a části pozemku p. č. 1750.
Pokud se nepřihlásí jiný zájemce,
RMě schvaluje pronajmout vyznačenou plochu panu Ševečkovi, za
cenu 3 Kč/m2.
• schvaluje zaslat firmě ČEZ Korporátní služby, s. r. o., 28. října
3123/152, 709 02 Ostrava, nabídku
na koupi pozemků: 1112/7, 1112/8,
1113/8 (v souladu se zápisem RMě
a usnesením ZMě č. 43/2014 ze
dne 15. 9. 2014).
• předložit do jednání ZMě návrh na
výše odměn novým zastupitelům
pro volební období 2014 – 2018.
• zveřejnit záměr města na prodej
zbytku přístřešku ve Zručském
dvoře. Zveřejnění zajistí SM.
• předložit do jednání ZMě směnu
pozemků s Lesy ČR.
pověřuje:
• členy ZMě Mgr. Martina Hujera,
JUDr. Alenu Hajskou, Jiřinu Janatovou a Zdeňka Jelínka, ve smyslu ust. § 11a) zákona č. 301/2000
Sb., zákon o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění,
výkonem funkce oddávajícího. Pověření zašle KS.
souhlasí:
• s předloženým návrhem změny
fasády bytových domů, č. p. 753 a
754, v ulici Na Výsluní. SVJ bude
informovat SÚ
• s ukončením nájemní smlouvy s
paní Duškovou a s uzavřením nájemní smlouvy s paní Novákovou
na část „P“ zahrádky na pozemku
p. č. 1849/5, za stejných podmínek.
RMě pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy.
jmenuje:
• na akci „Zručská hřiště ožívají“ komisi pro otevírání obálek v tomto
složení: Členové (Náhradníci) Kristýna Soukupová (
Ing. Ivana Jašková), Ing. Martina
Gabrielová (Hana Lavičková),
Martina Kleinová (Lenka Feslová).
Na tuto akci jmenuje hodnotící v
tomto složení: Členové (Náhradníci) - Mgr. Martin Hujer (
JUDr. Alena Hajská), Mgr. Martina
Fialová (Ing. Milan Růžička), Ing.
Ludmila Plášilová (Lubomír Dolák)
navrhuje:
• ZMě pro volební období 2014 –
2018 Mgr. Martina Hujera jako
zástupce Města ve společnosti
VHS Vrchlice – Maleč, a. s. a společnosti Úpravna vody Želivka, a.
s., pana Ing. Romana Výborného
ve společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Ing.
Jaroslava Bělinu v LDO Ledeč nad
Sázavou a zároveň ho navrhuje do
představenstva LDO.
• pro volební období 2014 - 2018
pana Ing. Romana Výborného do
představenstva VHS Vrchlice –
Maleč, a. s, Mgr. Martina Hujera
do představenstva svazku obcí
EKOSO Trhový Štěpánov, Mgr.
Martina Hujera do představenstva
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Posázavský kruh“

Odchyt přemnožených holubů

• Začal odchyt holubů trápících město
• První fáze odchytu bude trvat do poloviny prosince 2014
Město Zruč nad Sázavou již delší dobu sužují hejna zdivočelých holubů.
Holubi znečišťují budovy a i jinak ztrpčují život občanů. Vedení města se
proto rozhodlo zakročit. V říjnu byly uskutečněné první odchyty holubů.
Připomínáme občanům, že holubi šíří choroby, jako je např. salmonelóza,
histoplazmóza, některé druhy tuberkulózy nebo závažné chřipky. Trvalé
hnízdění holubů vede k promoření hnízdní oblasti ektoparazity. Znečišťují
stavby, zanášejí okapy, kálí vrstvy trusu na chodníky a kálí i na auta a na
chodce. Odborný odhad říká, že do Zruče nad Sázavou přiletí s poklesem
teplot až několik set holubů. Jsou to potomci domácích holubů, množí se i v
zimě a za dva roky se mohou jejich počty až zdvojnásobit.
Vyzýváme občany, aby holuby nekrmili a aby uklidili půdy a balkony a
neumožnili tak hnízdění a rozmnožování holubů.
Odchyt holubů není levná záležitost. Odstřel holubů není ze zákona prakticky možný, v úvahu připadá jen odchyt holubů a jejich likvidace podle
platných standardů. Některá města mají mnohatisícová hejna holubů a vydávají každoročně desítky tisíc korun na redukci počtu holubů. Například
Chrudim má populaci cca 3 tis. holubů, odchyt do klecí dělají jednou za
dva roky a odchytí několik set holubů (500 ks). Zruč nad Sázavou začíná s
odchytem včas a očekáváme, že počet holubů bude značně zmenšen.
Zkušenosti jsme sbírali především v Kolíně a tam nám doporučili osvědčenou firmu Krejsa, Hradec Králové. Smlouva o odchytu se společností
Krejsa zavazuje k odchytu od října do poloviny prosince 2014. Pak bude
účinnost odchytu vyhodnocena a bude rozhodnuto, jak dál pokračovat.
Ve Zruči nad Sázavou jsou především tři lokality obsazené zdivočelými
holuby: budovy na náměstí Míru, areál Sázavanu a silniční most přes Sázavu. Po obhlídce a po poklesu teplot bylo rozhodnuto umístit odchytové klece
na náměstí Míru a do Sázavanu. Máme informace, že při prvních kontrolách
byly v klecích nalezeny desítky holubů. Odchyt tedy probíhá úspěšně. Děkujeme správcům budov, že se společností Krejsa spolupracují při umísťování
klecí.
Lze očekávat, že holubi se po zásahu přesunou i do jiných lokalit města.
Žádáme občany, aby na takové lokality upozornili městský úřad Zruč nad
Sázavou (327 531 579, podatelna@mesto-zruc.cz).
Ivo Novák (MěÚ, tajemník)

Město ZRUČ NAD SÁZAVOU VYHLAŠUJE

podávání žádostí o městské granty
pro rok 2015
na úseku školství, kultury a sportu
Na jednání RMě byly unesením č. 323/2014 dne 6. 10. 2014 schváleny „Zásady“ na poskytování městských grantů. Žadatelem pro udělení grantu může být fyzická i právnická osoba, která působí na území
města, není jeho dlužníkem a má vypořádány veškeré závazky i vůči
kraji a státu. Přednost budou mít akce a aktivity, které budou probíhat
na území města. Žádosti budou přijímány na formulářích „Žádost“,
které jsou k dispozici na odboru kultury, školství a sportu nebo na
stránkách Města - www.mesto-zruc.cz do 19. prosince 2014 na adrese
Městský úřad, Odbor kultury, školství a sportu, Zámek čp. 1, 285 22
Zruč nad Sázavou. Na webových stránkách naleznete také zásady na
poskytování grantů. Grant se bude přidělovat na základě výběrového
řízení, prováděného RMě a nelze jej nárokovat. Zásady na poskytování grantů z loňského roku zůstávají v platnosti. Schválená částka bude
vyplacena žadateli po uspořádání akce a doložení výdajů.
Mgr. Martin Hujer (starosta města)

Navrhni název rozhledny

Nad městem, vlevo od silnice na Jiřice, na parcele č. 2383/2, město staví
novou rozhlednu. Jedná se o dříve zalesněný vrch, v lokalitě „Mezi cestami“.
Architektonické řešení rozhledny důsledně vychází z vybraného staveniště
na svažitém převážně zalesněném území v blízkosti města. Rozhledna bude
ze dřeva a oceli. Více informací o rozhledně naleznete na webových stránkách města, kategorie město – projekty – projekty v realizaci. Rozhlednu
staví firma Teplotechna Ostrava, v současné době jsou vybudovány základy.
Občané mají možnost rozhodnout název zručské rozhledny. Zúčastni se
výběru názvu rozhledny a zašli do 31. 1. 2015 svůj návrh! Jméno autora bude
uvedeno na pamětní desce u rozhledny.
Návrhy názvu přijímá kancelář starosty. Můžete je podat e-mailem:
podatelna@mesto-zruc.cz nebo telefonicky: 327 531 579.
kancelář starosty

Základy rozhledny

Květnová povodeň poškodila most přes Pardidubský potok
Obnova mostu přes Pardidubský potok je nezbytná pro zajištění dopravní obsluhy pro uživatele desítek garáží pro osobní auta a pro pěší a
sportovce, kteří směřují do údolí Sázavy za rekreací
Pardidubský potok se vlévá zprava do Sázavy na severozápadním okraji
území města. Sbírá vodu z malého povodí od Nového Samechova až po
lesy nad střelnicí. Poměry na potoce ovlivňují dva rybníky na horním toku
potoka.
Ve středu 28.5. 2014 byly na území města Zruč nad Sázavou a blízkého
okolí přívalové deště. Z polí osetých kukuřicí se příval vody dostal do rybníka pod Novým Samechovem a voda postupně a pak zřejmě naráz narušila
vnější stranu rybniční hráze a došlo k jejímu protržení asi do poloviny její
výšky. Velká voda se pak valila údolím potoka až k mostku přes Pardidubský potok, který je jen pár metrů nad železničním mostem. Velká voda se
dostala až na úroveň kolejnic.

Výstavba Objektu technických služeb a správy majetku ... Hrubá stavba
nového objektu technických služeb a správy majetku je dokončena. Objekt
se nachází ve stávajícím areálu TS. Jedná se o nové zázemí pro všechny
pracovníky. Stavbu provádí firma Stavmika za cenu 6,9 mil. korun bez DPH.
Dokončení je naplánováno na polovinu příštího roku.
(Martin Hujer, starosta města)

Mostek je naprosto nezbytná komunikace mezi levým a pravým břehem
Pardidubského potoka. Spojuje hustě osídlenou část města s údolím Sázavy a je to důležitá cesta i pro osobní automobily, které zajíždějí do desítek
garáží na pravém i levém břehu potoka. Obnova je nezbytná, po povodni je
mostek uzavřen, je nesjízdný. Most byl využíván jak osobními automobily,
tak i pěšími a sportovci (kola, brusle).
Mostní technik udělal běžnou prohlídku mostu a v protokolu konstatoval,
že v důsledku povodně došlo k destrukci mostu, posunu základové spáry,
poklesu levobřežní opěry, pravobřežní opěra je vychýlená z osy, posunutá,
podemletá a pokleslá. Prefabrikáty, z nichž je most postaven, jsou dle prohlídky v totální destrukci, zlámané a částečně zbořené. Vozovka na mostu
je rozlámaná a částečně zřícená. Technik doporučil most neprodleně uzavřít
pro veškerý provoz, odstranit zřícené části mostu a zahájit přípravu na výstavbu nového mostu. Projektant předal podklady a ukázalo se, že demolice
mostu starého a výstavba mostu nového si vyžádá 2,5 mil. Kč. Nový most
nahradí dlouholeté provizorium, které dosloužilo.
Město zvážilo možnosti a podalo žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky o přiznání dotace na odstraňování povodňových škod.
O tom, zda ministerstvo dotaci přidělí, a o dalším postupu budeme občany
informovat.
Ivo Novák (MěÚ, tajemník)

Oprava mostu přes Sázavu ... Středočeský kraj dokončil opravu předpolí silničního mostu přes Sázavu. Došlo k odtěžení několika metrů na obou
stranách mostu, bylo zhotoveno nové odvodnění a nový povrchu včetně
chodníků. Stavbu provedla firma Tannaco a.s.
(Martin Hujer, starosta města)

Zručský dvůr ... V rámci projektu „Zručský zámek ožívá – III. etapa“ probíhá kompletní rekonstrukce objektu D ve Zručském dvoře. V opraveném
objektu bude umístěna expozice Vodáctví v Čechách.
(Martin Hujer, starosta města)

Komentáře zastupitelů
Děkuji všem voličům, kterým není budoucnost našeho města lhostejná
a přišli k volbám. Obzvlášť děkuji těm, kteří mi ve volbách do zastupitelstva města dali svůj hlas. Velmi si této podpory vážím. Projevená důvěra
je pro mě motivací a závazkem k další práci a aktivnímu naplňování
volebního programu.
Připomínky a náměty pro práci zastupitele mi můžete sdělovat na
mailové adrese: janamareckova1@seznam.cz.
Těším se na shledání s vámi na zasedáních zastupitelstva města.
Jana Marečková (zastupitelka za ČSSD)

Projekty našeho města

Na webových stránkách
www.mesto-zruc.cz/mesto/projekty/
naleznete informace včetně fotografií o zrealizovaných, probíhajících a
připravovaných projektech našeho města.
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INFORMACE Z ÚŘADU, SAMOSPRÁVA
Rozpočet města na rok 2015
předložen k projednání

Rozpočet města na rok 2015 je navržen jako vyrovnaný. Na straně příjmů i výdajů
máme 150,2 milionů korun.
Největším příjmem města jsou daně a proplacené dotace. V příštím roce se předpokládá na obojí částka kolem 48,5 mil. korun. Městu se tak daří v příštím roce
zvýšit svůj jistý příjem z daní o stejnou částku z dotačních titulů. Zůstatek roku
2014 se předpokládá ve výši 7,3 mil. korun a bude tedy převeden do roku 2015. Dalším příjmem jsou poplatky ve výši 5,62 mil. korun. Příjem z hospodářské činnosti
města je vyčíslen na částku 5 mil. korun.
Dále se podívejme na čísla rozpočtu na straně výdajů. 61,8 milionů (41 %) tvoří
běžné výdaje města. Pod touto položkou se skrývá naše školství, údržba zeleně ve
městě, zimní údržba, provoz veřejného osvětlení, daň z příjmu, náklady na městský úřad a knihovnu, platy všech zaměstnanců města včetně odvodů, likvidace
odpadů, městské byty, opravy a provoz nebytových prostor (například zámek a
Spolkový dům), splátky úvěrů včetně úroků, příspěvky na kulturu a sport, údržba
silnic a chodníků atd. Rozepsané je najdete v přiložené tabulce.
Zbytek našich peněz tvoří investiční akce, větší opravy, nové programy, splátky
úvěrů a rezerva (rozepsáno v tabulce Zručské akce 2015). Investice a větší opravy
jsou ve výši 70,5 milionů (47 % výdajů rozpočtu) a finanční rezerva 6,3 milionů
korun (4,2 %). Rezerva slouží na nenadálé události a jako zdroj vlastních prostředků k získaným dotacím v průběhu roku 2015. Částka ve výši 5,9 mil. korun (4 %)
slouží k úhradě našich závazků včetně úroků. Zbývající částka 5,7 mil. korun (3,8
%) tvoří příspěvky spolkům a nové programy.
Naše investice směřují zejména do projektu Zručský zámek ožívá – III. etapa,
výstavby nových bytů, dokončení nového zázemí Technických služeb a Správy
majetku a do oprav silnic.
V příštím roce město bude pokračovat v rekonstrukci silnic a chodníků. Na
řadě jsou komunikace bez asfaltového povrchu. Jedná se o ulici Pohleďskou a Nademlejnkem. Dále bude zhotoven provizorní chodník od hasičů ke třetímu paneláku Na Pohoří. V ulici Lomená bude zhotovena opěrná zeď. Na starém hřbitově
se bude pokračovat v rekonstrukci cest. Proběhne oprava části parkové zdi naproti
prodejně Tusy. Pokud město obdrží dotaci, bude se realizovat rekonstrukce mostku
přes Pardidubský potok u tenisových kurtů.
Město vynaloží prostředky na údržbu nové zeleně. Zakoupí se nová sekačka, která bude moci sekat pod šnůrami a bude mít větší koš na sběr posekané trávy. V
areálu technických služeb se dokončí výstavba nového zázemí pro zaměstnance
nejen našich TS, ale i správy majetku. Stávající hala bude sloužit pro garážování
techniky a sklady. Nová budova bude přístupná přímo z komunikace Na Úvoze.
Do nové budovy bude zakoupen nový nábytek. Ve Zručském dvoře ve spodní části
vedle stávajících bytů se dobuduje 10 garsonek pro bydlení. Dojde tak k rozšíření
tohoto typu bydlení. Na Dubině dojde k obnově kulturního zázemí. Do kulturáku
bude zakoupen nový nábytek.
Největším projektem příštího roku je „Zručský zámek ožívá – III. etapa“. Na
zámku dojde o rekonstrukci místností, kde dříve sídlila knihovna, bude obnovena historická koupelna včetně technického zázemí. Dojde na obnovení vyhlídky
na Kolowratské věži. Kompletní rekonstrukcí projde budova špýcharu, kde bude
instalována expozice Příběh řeky Sázavy. Dalším obnoveným objektem je spodní část Zručského dvora. Do tohoto objektu přijde expozice Vodáctví v Čechách.
Vnitřek Zručského dvora bude vkusně upraven – dlažba, zeleň a nové osvětlení.
Údržbou by měly projít zbývající kapličky ve vlastnictví města. Dokončíme projekt Pěší stezka a rozhledna, ze které bude nový pohled na naše město.
Město bude realizovat nové programy. Prvním z nich je Seniortaxi – levná doprava pro naše seniory po městě a z našich vesnic. V projektu Mladá rodina chceme
podpořit stěhování mladých rodin do našeho města. V projektu Zručinvest se jedná
o podporu drobného podnikání.
Město bude pokračovat v projektu podpory vzdělávání ve všech školských zařízeních. V rámci projektu Naše škola je například placen školní psycholog-logoped.
Město bude pokračovat v práci na knize o našem městě.
Všechny větší navržené investice naleznete v přiložené tabulce. Dále je přiložen
plán projektových prací, žádosti o dotace a přehled našich úvěrů.
Martin Hujer (starosta města)

Zručské projekty a programy 2015

ROZPOČET 2015
Daně
Daň obce obci
Poplatky
Příjem z hosp. činnosti
Pozemky
Lesy
Městská policie
Globální dotace
Veřejné osvětlení
Veřejná zeleň
Technické služby
Rozhlas
Pohřebnictví
Sportovní hala
Byty
Nebyt. prostory
Proplacené dotace
Požární ochrana
Vnitřní správa
Sportovní areál
Dopravní hřiště
Spolkový dům

Příjmy
48 550,00
3 000,00
5 620,00
5 000,00
2 595,30
200,00
150,00
3 500,00

320,00
10,00
56,00
645,00
7 500,00
885,00
48 467,50
257,00
5,00
45,00

Pečovatelská služba
Kultura

140,00
887,00

Noviny
Městská knihovna

35,00
60,00

Celkem
Převod z roku 2014
Úvěr
Celkem

Žádosti do kraje by se podávaly v lednu - únoru 2015 (odhad)
Fond
Kraj - humanit. fond
Kraj - sport a volný čas

Návrh - název
Pečovatelská služba - dodávka
Výměna dělících opon ve sportovní hale
Kraj - hasiči
Oprava cisteren
Kraj - fond hejtmana
Historické slavnosti
Kraj - kultura a památky Kaplička u benzínky
Kraj - From
Oprava hasičské zbrojnice Zruč
Kraj - fond život. prostředí Výsadba v zástavbě - zahrady MŠ
Kraj - fond cest. ruchu
Posezení u rozhledny s prezentací
mikroregionu
Kraj - přerozděl. od MPSV Pečovatelská služba - provoz
Na zvážení:
Nadace ČEZ
Workoutové hřiště
Celkem

2016
3 140 000
1 816 811
2 297 246
7 254 057

2017
3 110 000
1 794 277
2 271 816
7 176 093

2018
3 080 000
1 771 952
2 246 831
7 098 783

2019
3 060 000
1 023 226
2 221 846
6 305 072

Dotace
Vlastní podíl
475 000
25 000
114 000
6 000
154 850
95 000
142 000
2 850 000
400 000
100 000

8 150
5 000
7 500
150 000
20 000
5 264

1 085 000

0

400 000
5 815 850

0
226 914

Oprava mostu Domahoř ... Město nechalo opravit lávku
pro pěší u Domahoře. Stavbu provedla firma Colas.
(Martin Hujer, starosta města)

Projektová příprava

Splátky úvěrů včetně úroků dohromady v letech 2015 - 2021
2015
3 160 000
1 838 928
887 758
5 886 686

150 196,80

Dotace 2015

Odhad nákladů
Dotace
v roce 2015 (Kč)
Silnice - Pohleďská a Nademlejnkem
1 450 000
bez dotace
Chodník od hasičů přes pole Na Pohoří
500 000
bez dotace
Chodníčky na starém hřbitově
1 300 000
bez dotace
Oprava parkové zdi naproti Tusy
500 000
bez dotace
Nový most přes Pardidubský potok
800 000 o dotaci zažádáno MMR
Opěrná zeď v Lomené ulici
300 000
bez dotace
Lepší místo - drobnosti
250 000
bez dotace
Údržba zeleně
1 000 000
bez dotace
Nákup sekačky pro TS
620 000
bez dotace
Nákup dodávky pro pečovatelskou službu
500 000
bez dotace
Nákup osobního automobilu pro MěÚ
400 000
bez dotace
Nová budova pro zaměstnance TS a SM, plot a kanal. přípoj. (dokončení)
4 000 000
bez dotace
Výstavba malých bytů ve Zručském dvoře - dokončení
2 000 000
bez dotace
Nábytek do nové budovy TS a SM
780 000
bez dotace
Kulturák na Dubině včetně nábytku
3 000 000
bez dotace
Zručská hřiště ožívají
900 000 možná dotace ROP - 85%
Obnova vybavení školní jídelny (mrazáky, pánev, myčka atd.)
400 000
bez dotace
Zámek - III. etapa
40 100 000 ROP - 85% dotace získána
Pěší stezka a stavba rozhledny
5 000 000 ROP - 85% dotace získána
Oprava kapličky u benzínky a křížku v Kutnohorské ulici
500 000
bez dotace
Vybavení prohlídkového okruhu (restaurování obrazů, nábytku atd.)
430 000
bez dotace
Opravy - městské byty
1 180 000
bez dotace
Kniha o Zruči n.S.
350 000
bez dotace
Naše škola - příspěvek školským zařízením (psycholog atd.)
500 000
bez dotace
Příprava projektů
1 000 000
bez dotace
Zručský dvůr - střechy
2 250 000
bez dotace
Kanalizační přípojky - příspěvek občanům
400 000
bez dotace
Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce
200 000
bez dotace
Mladá rodina a Zručinvest - podpora mladých rodin a podnikání
500 000
bez dotace
Celkem
71 110 000

Banka
ČS
ČS
ČS
Celkem

Výdaje
130,00
3 000,00
4 300,00
23 500,00
424,90
494,00
1 215,00
885,00
1 381,00
2 238,00
60,00
313,00
1 202,00
6 327,90
5 399,00
500,00
401,00
4 355,00
496,00
120,00
150,00
1 340,00
3 495,00
320,00
500,00
630,00
1 170,00
200,00
1 260,00
120,00
1 058,00
2 659,00
500,00
1 000,00
235,00
196,00
770,00
500,00
4 206,00
5 350,00
620,00
5 000,00
41 506,00
1 500,00
400,00
2 000,00
760,00
900,00
3 000,00
300,00
6 348,10
144 734,90
5 461,90

127 927,80
7 269,00
15 000,00
150 196,80 Celkem

Název akce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ROZPOČET 2015
Příspěvek na veřejnou dopravu
Daň z příjmu obce
Sběr a svoz komunálního odpadu
Mzdy
Pozemky
Úroky z úvěrů
Městská policie
Místní komunikace
Veřejné osvětlení - provoz
Veřejná zeleň
Technické služby
Rozhlas
Pohřebnictví
Sportovní hala
Byty
Nebytové prostory
Obnova kulturních památek
Požární ochrana
Vnitřní správa
Sportoviště
Krizové stavy
Fond starosta + zastupitelstvo
MŠ II + ŠJ /MŠ IV + ŠJ
ZŠ + ŠJ při ZŠ
ZUŠ
Moje škola
Investice vnitřní správa
Příspěvek sport
Příspěvek církve
Příspěvek spolkům, humanit. fond
Sbor pro občanské záležitosti
Pečovatelská služba, seniortaxi
Kultura
Grant kultura, sport
Grant 4 pro děti
Noviny
Městská knihovna
Sociální fond
Mladá rodina a Zručinvest
Investice silnice a chodníky
Investice TS
Obnova zeleně
Pěší stezka a stavba rozhledny
Investice zámek
Příprava projektů
Přípojky - příspěvek občanům
Investice byty
Investice nebyty
Zručská hřiště ožívají
Kulturní dům Dubina
Obřadní síň
Rezerva
Celkem
splátky úvěrů

2020
3 040 000

2021
2 770 000

2022

2 197 032
5 237 032

2 171 875
4 941 875

1 433 981
1 433 981

Celkem
21 360 000
8 245 194
15 728 385
45 333 579

Projektová dokumentace
nám. MUDr. Svobody - doplatek
Chodník Vlašimská ulice
Ulice Ve Smrčkách
Ulice Na Úvoze
Hlavní silnice v Sázavanu
Opěrná zeď v Lomené ulici
Chodník kolem pošty
Chodník podél Chabeřické ulice
Zručský dvůr - střechy
Náměstí Míru
Geometrické plány
Zručská cyklostezka - II. etapa
Rezerva
Celkem

Kč (odhady)
120 000
25 000
180 000
92 000
180 000
15 000
25 000
35 000
100 000
400 000
100 000
150 000
78 000
1 500 000
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ZRUČSKÉ NOVINY
Výstavba bytů ve Zručském
dvoře ... Firma Mozis pokračuje s výstavbou malometrážních
bytů ve spodní části Zručského
dvora. Termín dokončení bude
posunutý na začátek příštího
roku z důvodů souběžné rekonstrukce prostor Zručského
dvora. Cena díla včetně DPH
je 5,9 mil. korun.
(Martin Hujer, starosta města)

HZS - stanice Zruč nad Sázavou

07.10.2014 … U dopravní nehody na 48. km D1, směr Brno, zasahovali
hasiči ze Zruče a Vlašimi. Řidič dodávky zde nezvládl jízdu v zúženém
úseku a po nárazu do škarpy otočil vozidlo na střechu. Při nehodě nebyl
nikdo zraněn, hasiči vrátili dodávku pomocí CAS 24 na kola a odtáhli
ji mimo dálnici.
08.10.2014 … Na 58. km D1, směr Praha, zasahovali hasiči u dopravní
nehody čtyř osobních vozidel. Dvě zraněné osoby ošetřila na místě RZS,
hasiči provedli protipožární opatření a likvidovali vyteklé provozní náplně 20 kg sorbentu.
09.10.2014 … Na uzavřené části D1, 47.km, směr Praha, došlo k nehodě
osobního vozidla a stavebního stroje. Při nehodě nebyl nikdo zraněn,
hasiči na místě provedli pouze protipožární opatření.
14.10.2014 … Spolu s kolegy z Vlašimi likvidovali hasiči následky drobné dopravní nehody na 47. km D1, směr Brno.
15.10.2014 … Během jízdy na místo zásahu na D1 uvízla jednotka v koloně vozidel. Následky dopravní nehody likvidovali kolegové z Humpolce,
jednotka z Kutné Hory pak byla jako záloha na stanici ve Zruči n. S. do
návratu místní jednotky.
K požáru osobního vozidla na valníku odtahové služby vyjeli hasiči na
61. km D1, směr Brno. Na místě bylo zjištěno, že tento automobil byl právě pro předchozí zahoření motoru převážen odtahovou službou. Hasiči
na místě uhasili automobil vysokotlakem z CAS 24 definitivně.
17.10.2014 … Na hlášený požár lesa vyjela jednotka k Hranicím. Na
místě bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení. Osoby na místě
přítomné byly poučeny o řádném nahlášení.
Jednotka vyjela na dopravní nehodu na 42. km D1, směr Brno. Po příjezdu jednotky na místo zde již zasahovali hasiči z Vlašimi.
24.10.2014 … Požár pokácených stromů v areálu stavby u D1, likvidovali
hasiči jedním „C“ proudem z CAS 24.
31.10.2014 … Ke kamionu uvízlému u příjezdové cesty na staveniště vyjela jednotka do Zbraslavic. Na místě bylo zjištěno, že kamion s návěsem
uvízl v blátě a není možné jej dostupnou hasičskou technikou vyprostit.
Majitel vozidla si zajistil vyproštění od soukromé firmy.
pprap. Martin Bezděk (HZS Zruč n. S.)

Projekt Probační a mediační služby
pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát
zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo pomoc?
Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu totiž projekt „Proč zrovna já?“,
který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
Obětí trestného činu se stala také žena z Kutnohorska, pojmenujme si ji
například Eva. Paní Evě po rozvodu její bývalý partner dlouhodobě nehradil
soudem přiznané výživné na jejich společnou dceru, přičemž dlužná částka
se vyšplhala až na hranici 100 000 Kč. Paní Eva nepodala trestní oznámení
ze strachu, že by bývalý manžel jejich společnou dceru chtěl kontaktovat
a paní Evu znovu obtěžovat. Nyní zjistila, že dceru se chystá kontaktovat
a že na to má ze zákona i právo. Začala pociťovat silný strach z nového
setkání s bývalým manželem a z toho, že by mohl dceři dokonce i ublížit.
Své dceři přitom opakovaně nabízela možnost setkat se s otcem, nicméně ta
se jasně nevyjádřila, neb si otce nepamatuje. S pocity strachu a bezradnosti, jak právně řešit svou situaci, se paní Eva obrátila na poradnu pro oběti.
Poradkyně nejprve citlivě vyslechla Evin příběh, projevila soucit při sdílení
Eviných pocitů a především pak poskytla právní rady, jak situaci řešit, zejména v oblasti exekuce a podání trestního oznámení. Dále Evě doporučila, jak zkontaktovat příslušné orgány, a také nabídla pomoc při sepisování
potřebných oficiálních žádostí, čehož Eva ráda a s vděkem využila. Eva dle
svých slov pocítila značnou úlevu, když mohla ventilovat své pocity a získala pocit jistoty, neboť již věděla, jaké jsou její práva a jak může v této situaci
postupovat. Ačkoliv Evin příběh ještě neskončil, začal se ubírat správným
směrem, poradkyně je dále připravena poskytnout Evě pomocnou ruku při
řešení její obtížné životní situace.
Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se každý může stát nečekaně,
náhodně, ale může se jednat i o dlouhodobý jev bez otevřeného násilí, jehož
pachatelé mohou být i známí či dokonce příbuzní, podobně jak tomu bylo u
paní Evy. I v těchto případech jsou pocity strachu, bezradnosti, úzkosti či
zmaru přirozené, je však důležité nastalou situaci řešit a znovu se postavit
na vlastní nohy. Nejen při těchto situacích Vám může pomoci projekt „Proč
zrovna já?“. „Projekt „Proč zrovna já?“, financovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem, je realizován Probační a mediační službou
ČR, působí ve více než 40 městech po celé ČR a je zaměřen na právní a
psychosociální poradenství a pomoc všem těm, kteří se obětí trestného činu
třeba i jen cítí. Je důležité zdůraznit, že veškeré služby jsou poskytovány
naprosto bezplatně a jsou určeny jakékoliv oběti nehledě na věk, pohlaví,
intenzitu způsobené újmy či fázi trestního řízení. Každá oběť, byť třeba i
bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť
prožívání újmy může být je velmi osobité“, komentuje projekt Tomáš Kellner, regionální koordinátor. V rámci středních Čech působí poradna také i
v Kutné Hoře a to ve středisku Probační a mediační služby ČR na Náměstí
Národního odboje 58/6 (budova soudu) a v pobočce Respondeo, o.s. v ulici Česká 235. Poradenství poskytují zkušení, empatičtí a vzdělaní poradci,
kteří se snaží o maximálně citlivý, disktrétní a profesionální přístup. Poradny lze kontaktovat telefonicky na číslech +420 734 362 959, +420 776 561
895, +420 731 588 632, elektronicky skrze emaily jkomarkova@pms.justice.cz, stekla@pomocobetem.cz, stuchlikova@opnymburk.cz nebo i osobně
bez objednání v rámci poradenských hodin a to v pondělí a čtvrtek od 8:30
do 15:30 a v pátek od 9 do 11 hodin. „Dveře u nás jsou otevřené, snažíme
se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální
přístup, naše služby poskytujeme zcela zadarmo. Vzhledem k tomu, že jsme
státní organizace, disponujeme širokými kontakty na spolupracující organizace a orgány činné v trestním řízení, takže paleta našich možností pomoci
je skutečně pestrá“, uzavírá Jana Komárková, jedna z poradkyň pro oběti a
vedoucí střediska.
Tomáš Kellner (Probační a mediační služba Regionální koordinátor projektu „Proč zrovna já?“ pro střední Čechy)

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

05.10.2013 … Jednotka vyjela k sundání kočky z koruny stromu. Bohužel však kvůli umístění stromu nad srázem a jeho celkovém stavu, velitel
zásahu na místě rozhodl, že riziko pro zasahujícího hasiče je neúnosné
a hasiči nezasahovali. Protože však uhynulé kočky nejsou na stromě k
vidění často, doufáme, že i tentokrát zvědavá šelmička vyvázla z choulostivé situace v pořádku.

Naposledy škrtnout zápalkou

Dnešní generace bude těžko lovit v paměti větu z verše „Sirky ze Sušice najdeš všude hned“ od Karla Havlíčka Borovského. Přece jen, je to už nějaký pátek, kdy vznikla krabička
zápalek. Avšak my si tímto veršem dnes 31. října 2014 musíme
připomenout neuvěřitelné 175. výročí vzniku sušického sirkařství. Právě u nás v době Rakouska-Uherska vzniká 1. česká
sirka. Slovo sirka (nově zápalka) znamenalo ve staré době pro
lidstvo něco moc drahého a vzácného. Díky skvělému vynálezu, a to malému dřívku namočeném v zápalné hmotě, začíná
nová doba. Vždyť sirka přinesla lidu světlo a teplo zároveň a
stala se tak velkým ulehčením a nepostradatelným pomocníkem nejen v soukromém, ale i ve veřejných sektorech.
Před 175 lety (přesně 31. 10. 1839) přinesl do Čech tento
vynález Vojtěch Scheinost se svou ženou Marií Urbancovou.
Čeští sirkaři se tak stali bezkonkurenčním fenoménem té
doby. Vše tehdy byla ruční výroba. Od hlavičky na zápalce až
po obal. Nejprve se sirky svazovali pouze provázkem a prodávali se na poutích a jarmarcích. S nástupem moderních strojů
dochází k urychlení výroby a snížení cen. Zápalky tak byly dostupnější i pro chudší obyvatelstvo. Ve světě pro obal sloužila běžná papírová
kartonáž, ale u nás ve výrobě sehrála velkou roli kartonáž dřevěná,
která se opatřovala zápalkovými nálepkami výrobce. Díky nádherným motivům na zápalkových nálepkách a vysoké kvalitě zápalek
získává sušická továrna Solo významná ocenění u nás a na světových
výstavách. Motiv exportního klíče byl jednou z ochranných známek
a naším patentem.
V době Rakouska-Uherska bylo v české zemi více jak 200 sirkáren.
Po roce 1959 zůstává pouze Solo Lipník a Solo Sušice, které se slučují, a dnes už nemáme sirkárnu ani jednu. Výroba v Sušici skončila r.
2008. Sirkařský průmysl zůstal jen v několika zemích. Proto je zápalková krabička opravdu už jen zapomenutou vzpomínkou. Dochované
sirky můžeme obdivovat v sušickém muzeu na krásné Šumavě nebo
je můžeme spatřit v profesionálních sbírkách kumyxafistů. Nezapomenutelná značka Solo nesporně zůstane ukotvena v srdci každého z
nás a připomene tak nepochybně zapomenutou slávu zápalky dalším
přicházejícím generacím.
Miroslav Paštika

Slovinsko
V letošním létě jsem se vydal na horském kole do úžasného Slovinska. Putovali jsme především v Julských Alpách a pokračovali přes
Slovinský kras až k Jaderskému moři.
Po nočním přejezdu si ráno již v městečku Kranj připravujeme kola
a čeká nás dlouhá etapa do hor. Přes Soriškou Planinu (1300 m.n.m.)
zaslouženým sjezdem přijíždíme do BohinjskeBistrice a končíme u
Bohinjského jezera. Další dny vyjíždíme do hor a mnozí se vydávají i
na pěší horské túry. Dále pokračujeme přes slovinskou ikonu, jezero
Bled, do oblasti Kranjske Gory. Zde najíždíme další kilometry, vydáváme se k italským jezerům Fusine, skokanským můstkům v Planici
a dále do vysokých hor.
Nastává den D. Šestý den jedeme z Dovle do Kranjske Gory přes
nejvyšší slovinské sedlo Vršič, které se tyčí do výšky 1611 metrů. Dále
pokračujeme do Trenta a Bovce. Během cesty stoupáme 12 km do hor
s převýšením 12–15 %. Dokonce i zkušení řidiči tuto silnici nenávidí a
během zimních měsíců je cesta uzavřena. Tuto cestu za první světové
války budovali ruští zajatci pro rakousko-uherskou armádu. V březnu
1916 zde lavina zasypala asi 400 zajatců, jejichž připomínku můžeme
spatřit v podobě ruské kaple.
Po sjezdu pokračujeme úžasným údolím řeky Soči. Její divoké řečiště je doslova rájem pro všechny milovníky raftingu či canyoningu.
V okolí se vyskytuje nápadně vysoké množství pomníků, vojenských
hřbitovů a zbytků horských pevností, které jsou svědectvím válečných strastí. V letech 1915-1917 se zde uskutečnilo celkem 12 těžkých
bitev a samotná bitva na Soči byla jednou z největších bitev na italské
frontě. Právě zde bojoval 91. regiment, v jehož řadách bojoval také
slavný literát Jaroslav Hašek. Na druhé straně barikády se objevil také
pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu – Ernest Hemingway. Hemingway zde působil jako dobrovolný zdravotník v řadách italského
vojska a své zážitky zahrnul do protiválečného románu nazvaného
Sbohem armádo. Celkové ztráty válčících stran dosáhly jednoho milionu mužů, kteří byli zabiti, zraněni či zmrzačeni.
Další dny v Bovci využíváme k vyjížďkám do hor, kdy často zajedeme až do sousední Itálie. Odvážlivci si také zkouší rafting či jiné
adrenalinové sporty. Lidé zde žijící jsou pracovití a váží si dobrého
bydla. Jsou to horalové zvyklí na fyzickou námahu.
Poté se loučíme s horskými masivy a vydáváme se do Slovinského
krasu. Cesta vede nahoru i dolů, přes údolí i náhorní plošiny, přes
louky i hluboké lesy...Navštěvujeme ve skále zbudovaný Predjamský
hrad, světoznámou jeskyni Postojnajama a nádherné Škocjanské jeskyně.
Naše cyklotoulky končí u blankytně modrého Jadranu ve městě Pirin, který je po právu nazýván slovinskými Benátkami. Cestou jsme
ujeli mnoho stovek kilometrů po Slovinsku a Itálii a nakonec se vracíme zpět domů.
Antonín Dolejší

Podušičkové rozjímání
Letos nám počasí ukázalo svoji lepší tvář a bylo hodně těch, kteří
přišli uctít památku svých drahých milých. Sedla jsem si na jednu z
laviček, blízko kolumbária a vzpomínala na své milé v lepším čase,
kdy jsme byli spolu. Okolo proběhla dvě děvčata, která asi ani nevěděla, kde jsou a jak se mají na pietním místě chovat. Nikdo z rodičů
je nenapomenul, hrály si na schovávanou. O to víc mě zaujaly děti,
které přišly za chvíli, a holčička malému bráškovi vysvětlovala, co
je v urnách, na obrázku, proč se zapalují svíčky a jak všichni zvláště
dnes na své zemřelé vzpomínají. Bylo vidět, jak vypráví s úctou o své
babičce a dědečkovi.
Vyslechla jsem i názory, které mě zaujaly, a chci se o ně podělit s
Vámi. Nejdříve chválu na pěkné železné schody, které vedou z dolní
části hřbitova, vydláždění hlavního vstupu na hřbitov a opravená hřbitovní zeď. Ale „schody“, které vedou od kaple do spodní části hřbitova, jsou opravdu nebezpečné. Také byste zde marně hledali buňku
WC, která je v Ledči na hřbitově a ve Světlé dokonce WC i s teplou vodou na mytí rukou. Na zdejším hřbitově se udělalo hodně práce a hodně ještě zbývá. Tak mnoho sil a také peněz, kterých není nikdy dost.
Irena Prokoschová

Policie ČR
Podvod při odběru elektromateriálu ... Neznámý pachatel, vystupující
pod cizím jménem, objednal a převzal od jedné společnosti ve Zruči nad
Sázavou elektroinstalační materiál. Do současné doby zboží neuhradil a
s dodavatelem přestal komunikovat. Svým podvodným jednáním způsobil škodu za více jak 51 tisíc korun.
Zanedbání povinné výživy ... Zručští policisté sdělili 22. října 2014 třiačtyřicetiletému muži z Prahy podezření ze spáchání přečinu zanedbání
povinné výživy. Uvedený „tatínek“ zapomíná na svého syna a neplní
řádně svou vyživovací povinnost. V současné době dluží na výživném
nejméně 32.500 Kč.
Pomalování vrat ... Ve Zruči nad Sázavou v době od 10. října 2014 do 13.
října 2014 dosud neznámý pachatel pomaloval vjezdová vrata do skladového areálu v ulici Nádražní. Na tyto nasprejoval nápis bílé barvy,
nečitelného znění o velikosti 250x60cm. Svým jednáním způsobil škodu
ve výši jeden tisíc korun.
Na ulicích k sobě buďme ohleduplní ... Nezadržitelně přichází paní „Zima“, z které budou mít zcela jistě radost zejména děti.
Už ne tak velkou radost budou mít řidiči motorových vozidel, kteří se budou muset stále více potýkat s nepřízní počasí. Deštivá rána a první mrazíky mnozí z nás již zaznamenali, když ještě rozespalí museli škrábat
námrazu ze skel svých aut. Když se k tomu přidá ještě mlha a mrholení,
nemluvě o tom, že teprve svítá, přestává být legrace. Mnozí z nás byli jistě někdy svědky dopravní nehody a mnohdy i střetu vozidla s chodcem.
Někdy účastníci takových nehod kroutí hlavou a kladou si otázku
„jak se to mohlo stát?“. Odpověď zní velice prostě. Totiž tak, že ve
většině případů je na vině nepozornost, neohleduplnost nebo nepřizpůsobení rychlosti momentální situaci. Pak je tedy zcela zbytečně ohrožen lidský život a zdraví a jistě se shodneme, že je to to nejcennější, co máme. Buďme tedy k sobě ohleduplní a předvídejme.
Pár osvědčených rad a doporučení:
• Do silničního provozu vjíždějte s vozidlem pouze očištěným (světla,
registrační značky a skla), a s vozidlem přezutými pneumatikami (zimní
pneumatiky, správná hloubka dezénu).
• Při snížené viditelnosti (mlha, husté sněžení, hustý déšť) dbejte rozsvícení mlhových světel.
• Zejména v ranních hodinách předpokládejte zvýšený pohyb chodců a
cyklistů.
• Při objíždění cyklisty nebo chodce dávejte včas a zřetelně znamení o
směru jízdy, tím na předjížděného chodce nebo cyklistu včas upozorníte
i řidiče jedoucí za Vámi, kteří by je mohli snadno přehlédnout.
• Snižte adekvátně rychlost jízdy na frekventovaných komunikacích,
zejména ve městě.
• Řidiči, buďte maximálně ohleduplní k chodcům, věnujte zvýšenou
pozornost v místech, kde jsou přechody pro chodce, zejména děti mají
tendenci vbíhat do silnice.
• Chodci, pro Vás platí podobné upozornění. Uvědomte si, prosím, že
zejména v tomto období se musí řidiči potýkat s řadou úskalí, ovladatelnost vozidla může být snížena povětrnostními vlivy, výhled z auta
je omezen, vozovka může být v takovém stavu, že se brzdná dráha auta
může výrazně prodloužit.
• Do vozovky proto vstupujte, a to platí i na přechodech pro chodce, když
jste si zcela jistí, že řidič motorového vozidla o Vás ví, a dle jeho počínání je jisté, že Vám dává přednost. Výrazné barvy oblečení a reflexní
doplňky by měly být samozřejmostí.
Je zcela logické, že pokud se těmito základními radami a zásadami budeme řídit a na ulicích vynecháme zbytečné riskování, ubude výrazně
mnoho zcela zbytečných nehod a tím i tragédií a neštěstí, která s sebou
nesou újmy na lidském životě a zdraví.
por. Vendulka Marečková (tisková mluvčí PČR Kutná Hora)

Městská policie Zruč nad Sázavou
18.10.2014 ... Zajímavou zálibu si vynašel třicetiletý místní občan, který v časně ranních hodinách počal v prostorech náměstí Míru otáčet na
místě umístěné přenosné dopravní značení. Tento si však zřejmě pod vlivem alkoholového opojení ani nevšiml, že opodál jeho počínání sleduje
hlídka MěP. Na výzvu strážníků si tento ještě jednou značky otočil a to
do správné polohy a poté v klidu odkráčel k domovu.
20.10.2014 ... O výjezd do OD Penny market byla hlídka MěP požádána
hlídkou PČR v odpoledních hodinách. Po příjezdu hlídky MěP byl na
místě ztotožněn osmapadesátiletý muž z Prahy, který se pokusil přes
kasy obchodu pronést zboží bez zaplacení. S uvedeným, který se na místě k činu doznal, byla věc jako přestupek proti majetku projednána hlídkou MěP uložením pokuty v blokovém řízení.
24.10.2014 ... Krátce před půlnocí byla hlídka MěP požádána personálem o výjezd do baru Na Poště. Tento navštívil pětadvacetiletý muž
slovenské národnosti, který zde s údernou zbraní na ruce vyprovokoval
šarvátku. Po příjezdu strážníků na místo se uvedený již nacházel před
provozovnou s krvácejícím zraněním na obličeji. Zde se ale stále verbálně napadal s jednadvacetiletým místním mladíkem. Hlídkou MěP byla
na místo pro podezření ze spáchání trestného činu přivolána hlídka PČR
a dál bylo dohlíženo, aby nedocházelo k dalšímu napadání. Z důvodu
zranění byla též na místo přivolána RZS. Případ si k dalšímu šetření na
místě převzala hlídka PČR.
25.10.2014 ... Oznámení o krádeži zboží přijala hlídka MěP od majitelky
obchodu s potravinami na nám. MUDr. Svobody. Provozovnu navštívil
pětačtyřicetiletý muž z Kutnohorska, který měl bez zaplacení z obchodu
odnést pet lahev piva a dvě klobásy. Bezprostředně po skutku uvedený
utekl směrem na náměstí. Hlídkou MěP byla provedena kontrola přilehlého okolí, kdy byl v prostorech ulice Říční spatřen muž odpovídající
uváděnému popisu. Muž, jemuž z kapsy od bundy koukaly dvě klobásy,
byl na místě ztotožněn a následně předán hlídce PČR k učinění dalších
opatření.
02.11.2014 ... V 12.17 hodin byla hlídka MěP požádána operačním HZS
o výjezd do ulice Chabeřické. Zde došlo k úniku oleje z hospodářského
stroje na pozemní komunikaci a na místo byla z důvodu likvidace olejové skvrny vyslána jednotka HZS. Hlídkou MěP bylo na místě realizováno usměrňování provozu až do úplného obnovení provozu.
Pavel Antoš (vedoucí strážník MěP Zruč nad Sázavou)

Navštivte webové stránky města
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ZRUČSKÉ NOVINY

ŠKOLSTVÍ
I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MŠ MALOSTRANSKÁ
http://www.zszruc.cz

Let‘s Speak Together
aneb
nová posila z Anglie v našem učitelském týmu
Díky projektu EU Let‘sSpeakTogether byla v říjnu na naší základní škole
zahájena výuka angličtiny pod vedením rodilého mluvčího Thomase Barwicka. Hodiny s Tomem probíhají každé pondělí a čtvrtek ve vybraných
skupinách žáků třetích až devátých tříd. Výuka je zaměřena převážně na
rozvoj komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby. Kromě prohloubení znalosti praktické angličtiny se žáci seznámí i se zajímavostmi a
zvyky Spojeného království, které jim londýnský rodák v rámci hodin bude
vyprávět.

KURZ ZÁKLADNÍCH POČÍTAČOVÝCH
DOVEDNOSTÍ PRO SENIORY

http://www.msmalostranska.cz
Ve čtvrtek 9. října v 9 hodin ráno jsme se vydali na podzimní vycházku do
přírody. Ta nesla název „Podzim vchází do dveří“ a byla zaměřena na posílení fyzické zdatnosti, získávání znalostí o živé i neživé přírodě, o ekologii,
o změnách probíhajících v přírodě v závislosti na změně ročního období.
Trasa vedla po cyklostezce až do kempu V Rákosí, kde se děti posilnily a
seznámily se s domácími zvířátky – prasátkem Pepou a kůzlaty. Počasí ač
podzimní, ale příjemné nás provázelo celé dopoledne a snad právě proto se
vycházka všem velice líbila. Děkujeme paní Valouchové za možnost využití
posezení u kempu.

I. Základní škola Zruč nad Sázavou a Život 90 Zruč nad Sázavou pořádají v rámci projektu OP VK „Podnikáme – pomáháme, aneb základy
podnikání se sociální aspektem“ KURZ ZÁKLADNÍCH POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRO SENIORY.
Obsah kurzu: základní ovládání PC, internet, e-mail, práce s textem,
úprava fotografií. Kurz se uskuteční každý čtvrtek od 12. 2. – 12. 3. 2015
od 14:00 hodin v budově I. ZŠ Zruč nad Sázavou v rozsahu dvou hodin.
Přihlášky přijímá pan učitel Mgr. V. Nulíček telefonicky na číslech:
721 732 197, 327 531 189, e-mailem vladimir.nulicek@zszruc.cz, osobně
v kanceláři I. ZŠ Zruč n. S. a paní Alena Jelínková telefonicky na čísle
723 179 201.

Exkurze do firmy ASMO Czech s.r.o.
Dne 20. října se dívky z osmých a devátých ročníků naší školy vydaly
za poznáním do japonské firmy ASMO, která sídlí ve Zruči nad Sázavou.
Od našich učitelů jsme dostaly papíry s pokyny, jaké informace jsme měly
během prohlídky firmy zjistit a zapsat. Započaly jsme naši cestu, která
pro některé z nás byla velmi náročná. Do ASMA jsme dorazily kolem
8:45, kde už pro nás byla přichystána skvělá prezentace, ve které jsme se
dozvěděly spoustu informací, o kterých mnohé z nás neměly ani tušení.
Angličtina s Tomem ve 4. A
Thomas Barwick je profesionál s více jak šestiletou zkušeností výuky anglického jazyka v České republice a všichni věříme, že tato nová posila v
našem učitelském týmu bude pro děti velkým přínosem a bude je motivovat
ke zlepšení jazykových schopností, které žáci využijí při svých cestách do
Londýna.
Ivana Stará (ředitelka ZŠ)

Workshop žáků I. Základní školy ve Spolkovém domě
Ve dnech 15. 10. a 16. 10. 2014 jsme se my, žáci dějepisných praktik, zúčastnili akce „Od Bati po dnešek, aneb když se řekne Sázavan“, která se
konala ve Spolkovém domě. Tam jsme s paní učitelkou Markétou Jelínkovou
připravili dětem workshop s názvem „Nahlédnutí do historie města Zruče“,
který byl určen pro žáky pátých až devátých tříd naší I. ZŠ Na Pohoří a ZŠ
Okružní.
Během těchto dvou dnů jsme měli sraz pokaždé v 8 hodin, abychom postupně připravili všechny pomůcky a jednotlivá stanoviště, kterých bylo celkem deset. Návštěvníci nejdříve zhlédli krátkou prezentaci o historii města
Zruče, kterou komentovali Pavla Pokorná a Filip Zich. Po ukončení prezentace rozdala paní učitelka bodovací kartičky se seznamem stanovišť, která
postupně skupinky žáků obcházely. Na stanovištích se plnily různé úkoly,
např. vědomostní kvíz, skládání puzzle, modelování bot, pexeso, vybarvování erbu našeho města nebo poznávání starých fotografií.
Organizátoři na jednotlivých stanovištích nejprve vysvětili dané úkoly,
za jejichž splnění dostávali soutěžící příslušný počet bodů. Na správné
plnění úkolů dohlíželi Michaela Radikovská, Veronika Vilímovská, Josef
Chaloupka, Zdeněk Kratochvíl, Lucie Dufková, Veronika Hejná, Veronika
Kačírková, Marcela Dvořáková, Aleš Dolejší a Martin Anděl.
Z každé třídy pak byla vyhodnocena skupina s nejvyšším počtem bodů,
která vyhrála sladkou odměnu.
Díky akci jsme se všichni přiučili něco nového z historie našeho městečka.
Nám organizátorům i soutěžícím se celá akce moc líbila.
Lucie Dufková (žákyně 7. B)

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB KOTELNA

Po diskuzi u prezentace a následně zodpovězených dotazů z naší strany
jsme se konečně vypravily do výrobní haly, před kterou jsme byly obdarovány čepicemi v barvě loga ASMA. Některé z nás v pracovnících rozpoznaly známé tváře. Také jsme mohly nahlédnout do jedné veliké společné
kanceláře, kde byl přítomen i prezident společnosti pan Takada.
Pomalu jsme se rozloučily s panem Říhou a jeho kolegyní, kterým tímto
děkujeme za prohlídku a skvělé informace o firmě ASMO.
Cesta zpět do školy nám trvala o něco rychleji, jelikož vedla z kopce.
Byly jsme rády, když jsme spatřily školu a věděly, že za chvíli budeme
moci prodiskutovat dnešní zajímavý den. Ve škole jsme se pustily do debaty a dozvěděly se, že budeme vytvářet svou fiktivní firmu, kde budeme moci vyrábět cokoliv. Na prezentaci jsme stihly pracovat jen krátce,
jelikož byl již čas odchodu ze školy. Své originální nápady jsme dodělaly
doma a myslím si, že nám celá akce ohledně ASMA přinesla spoustu zajímavých a důležitých poznatků. Děkujeme.
Eliška Táborská (žákyně 9. B)

Exkurze do firmy Wikov Sázavan s.r.o.

Projekt Podnikáme – pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem
V pondělí 20. října navštívili chlapci z osmých a devátých ročníků v
rámci projektového dne, zaměřeného na volbu povolání, areál strojírenské
firmy Wikov Sázavan s. r. o.

http://www.os-prostor.cz/cz/nizkoprahovy-klub-kotelna

Sedmnáctého října učitelky zahrály dětem maňáskové představení „Jak si
vrána, ježek a zajíc rozdělili jablko“. Děti se poučily o tom, že lakota není
pěkná vlastnost a je správné se s kamarády rozdělit.
Od listopadu jsme opět začali docházet do městské knihovny. Paní Lhotková jedno dopoledne v měsíci dětem předčítá, seznamuje je s prostorami
knihovny a děti si mohou knihy zapůjčit i domů.
Tento školní rok začínám pracovat na naší škole jako logopedická asistentka. Tuto funkci zastávám od roku 1983. Letos jsem přijala do péče 10 dětí.
Úvodní depistáž provedla klinická logopedka Mgr. Šárka Wagenknechtová,
která bude mým odborným konzultantem.
Podzimní pobyty venku děti strávily v zámeckém parku i na zahradě školy.
Nasbíraly spoustu přírodnin, které využily ke hrám i výtvarným činnostem.
Některé děti s rodiči vyzdobily prostor před MŠ dýňovými strašidly.

Podzimní výstavu výtvarných prací jsme nově zrealizovali ve výloze
nábytku ve staré Zruči. Přijďte se i vy podívat na obrázky našich nejmenších.
Jaroslava Daňková (učitelka MŠ)

MŠ NA POHOŘÍ
http://www.ms-napohori.cz
Díky příjemnému počasí, které v říjnu panovalo, mohly děti při vycházkách poznávat stromy, jejich plody, sbírat přírodniny k hrám a tvořením.
Také využily pobytu venku k pouštění draků.

Zážitková akce – Čundr s Kotelnou 2014
V létě jsme uspořádali již třetí tradiční pěší putování Posázavím. Jedna z
účastnic popsala své zážitky, se kterými se chce podělit s našimi čtenáři. O
třídenním čundru napsala:
„Já osobně do Kotelny chodím prvním rokem, ale najdou se tací, kteří
sem chodí dva i více let. Máme různý přezdívky jako Sim, Haňul, Mišpule a
tak... NZDM Kotelna pořádá různé akce v klubu i v okolí Zruče.
Tak například v prosinci jsme jeli na bruslení. Sami jsme navrhli plakát a
celou akci jsme zorganizovali a uskutečnili s pomocí kotelníků. Do Ledče
jsme jeli vlakem, tam jsme měli rozchod, a pak jsme společně šli bruslit na
stadion.
Školní rok se překulil do prázdnin a my jsme šli na čundr – ze Zruče nad
Sázavou až na Stvořidla. Prvních pár kilometrů bylo v pohodě. I přes veliké
teplo jsme se těšili na pískovnu na Horce. Po příjemném osvěžení ve vodě
jsme vyšli na další kus cesty. Slunce nám svítilo nad hlavami a my jsme se
začali potit. Po chvíli jsme zalezli do malé hospůdky ve mlýně na břehu Sázavy. Dali jsme si limonádu, nějaké jídlo, zahráli přenosné Člověče nezlob
se a karty. Najednou začalo lít jako z konve. Byli jsme rádi, že jsme déšť
prožili schovaní pod střechou. A jakmile přestalo pršet, šli jsme dál podél
Sázavy. Úkol byl jasný: držet se červených turistických značek. My jsme se
jich drželi, dokud jsme nepřišli na křižovatku. A malá červenobílá značka
byla v nedohlednu. Už si ani nepamatuji, o kolik kilometrů jsme nachodili
víc. Ale konečně jsme dorazili podél kolejí na místo našeho prvního noclehu
– na zříceninu Chřenovického hradu.
Sundáme těžké batohy a rozděláme oheň. Obloha se pomalu začne zatahovat. Ti odvážní si ustelou kolem ohně a ti, kteří se báli tmy, si postavili stany.
Tma s sebou přinesla i déšť, naštěstí to byla jen přeháňka, ale i tak pár věcí
pořádně zmoklo. Po dešti jsme dlouho sušili karimatky a spacáky kolem
ohně jako dvanáct měsíčků. Později se nám povedlo usnout.
Další den jsme šli do Ledče. Kopec jako hrom jsme zdolali rychle a zbytek cesty byl po rovince nebo z kopce. V Ledči jsme dokoupili zásoby a
pokračovali na Stvořidla. Tento den byla cesta kratší. V cíli jsme s Ilčou a
Kristýnou skočily do Sázavy smýt prach z cesty.
Našli jsme si pěkné tábořiště s ohništěm, na kterém jsme si uvařili polívku,
která trochu „utekla“, upekli špízy a po dvoudenním pochodu většina z nás
usnula jako mimina.
Ani nám nedošlo, že další den musíme domů. Pravda, doma nás únava
zmohla, ale byl to ten nejlepší zážitek.“ (napsala klientka NZDM Sim)
Ilona Růžičková Lhotová (sociální pracovnice NZDM)

Sešli jsme se v 8 hodin u hotelu Baťov, kde nás učitelé seznámili s průběhem celého dne a zároveň jsme obdrželi pokyny k projektu Podnikáme– pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem. Poté
jsme se přemístili do nedalekého areálu firmy Wikov Sázavan s. r. o. Zde
nás přivítal pan Pavel Ziecina, generální ředitel firmy. V připravené prezentaci objasnil vznik a historii společnosti Wikov, včetně její celosvětové
působnosti, ale i současnou náplň práce – především výrobu ozubených
kol a mechanických převodovek pro větrné elektrárny, těžební zařízení a
kolejová vozidla. Po ukončení prezentace následovala diskuze, v níž žáci
mohli pokládat otázky týkající se firmy Wikov. Dva nejaktivnější byli na
závěr odměněni reklamními předměty. Součástí exkurze byla také prohlídka prostorů firmy Wikov Sázavan a ukázka některých výrobních a
obráběcích zařízení.
Prožili jsme velmi zajímavý den, díky kterému jsme navštívili jednu
z významných strojírenských firem v našem městě a dozvěděli jsme se
spoustu informací o jejím fungování a postavení na světových trzích. Zároveň někteří z nás určitě přemýšlí o své profesní budoucnosti v této firmě. Wikov úzce spolupracuje se středními školami v Ledči nad Sázavou a
ve Vlašimi – žáci strojírenských oborů mohou v průběhu studia vykonávat
praxi ve firmě a poté ti nejlepší získávají možnost zaměstnání.
Závěrem bychom chtěli poděkovat panu Ziecinovi za jeho vstřícnost a
ochotu, že nám umožnil uskutečnit exkurzi ve firmě.
Daniel Hoskovec (žák 9. B)

Tento měsíc byl velmi bohatý na akce především pro předškoláčky.
10.10. proběhla první beseda cyklu preventivních přednášek. Téma „Já a
moje rodina“ bylo dětem blízké“.
20.10. jely děti naposledy na plavecký výcvik. Na závěr kurzu obdržely
„mokré vysvědčení“, z kterého měly velkou radost.
17.10. zahrály učitelky dětem pravidelnou pohádku s názvem „Rozbité
hračky“ . Záměrem představení bylo vypěstovat u dětí kladný vztah k hračkám, předmětům i k práci druhých a také učit je přiznat a napravit chybu.
22.10. byla pro rodiče předškoláků připravena beseda se školní psycholožkou Mgr. Zuzanou Sůvovou na téma „Školní zralost“. Nabídku využilo 20
rodičů, věříme, že jim pomohla zodpovědět jejich otázky a poradila jim, jak
připravit děti i sebe k zápisu do 1.třídy.
24.10. připravila ZUŠ promítání pohádek pro starší děti. „Krakonošovy
pohádky“ se velmi líbily, už teď se těšíme na další promítání. Ani mladší
děti nebudou ošizeny, na ně čeká promítání v listopadu.
Závěrem vás chceme pozvat na tradiční vánoční výstavu, která vás jako
vždy čeká na zručské poště. Přijďte se inspirovat a potěšit výrobky dětí i
dospělých.
Zdeňka Valíková (učitelka MŠ)
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
http://www. zus-zruc.cz

KULTURA, SPOLEČNOST
SPOLKOVÝ DŮM
http://www.mesto-zruc.cz/mesto/spolkovy-dum/

SDRUŽENÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL ZRUČE
http://www.zrucstirodaci.cz

Krásně dlouhý podzim

OSLAVY „OD BATI PO DNEŠEK…“

O výroční členské schůzi

pomalu ztrácí barvy a už malinko začíná vonět po Vánocích... Tedy alespoň u nás v ZUŠ už se ze tříd ozývají skladby z vánočního repertoáru, který
se již připravuje na blížící se adventní jarmark. Máme za sebou poměrně
klidný říjen, kdy se někteří žáci hudebního oboru začali připravovat na oborové soutěže, které v tomto školním roce vyhlásilo MŠMT. První šikulové vystoupili již na říjnovém žákovském koncertu pro veřejnost 20. října
a další se chystají předvést své umění na následujícím koncertu 27. listopadu. V klášteře ve Šternberku na Moravě probíhá od začátku října celostátní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ „Oči dokořán“, kde jsou vystaveny
také některé práce našich žáků z výtvarné řady „Arachnománie“. Podzimní
prázdniny malinko přibrzdily roztočené obrátky školní práce, ale učitelům
přinesly alespoň školení zaměřené na novinky v počítačovém programu
“Klasifikace“. Učitelé-výtvarníci se pak ještě na začátku listopadu zúčastnili víkendového semináře pod názvem „Učit se film“. Výtvarný obor se už
od začátku školního roku pilně připravoval na celoměstskou akci „Baťov se
baví“ pořádanou u příležitosti 75. výročí firmy Baťa ve Zruči. Ve Spolkovém domě byla do 23. listopadu k vidění výstava výtvarných prací našich
žáků zaměřená na tuto tematiku. Navíc přímo s pořadateli akce spolupracoval Mgr.Jan Kopřiva se svými žáky na stavbě obří boty ze slámy na náměstí
a při kreslení dětí na „papírový koberec“ před hotelem Baťov. V návaznosti
na tuto událost jsme připravili v „Galerii na mostě“ u nás v ZUŠ výstavu
prací žáků výtvarného oboru s pracovním názvem „Samé boty – vzpomínka na Baťu“. Starší žáci výtvarného oboru pokračují nadále v malbách na
desky do oken staré školy pod farou. Nyní mají ovšem výtvarníci napilno s
přípravou vánočních obrázků na pohlednice a s dokončováním keramiky do
stánku výtvarného oboru na blížící se adventní jarmark. Na adventním jarmarku se představí také zástupci dalších oborů ZUŠ na pódiu na zámeckém
nádvoří při tradičním hudebně-tanečně-dramatickém vystoupení v neděli
30. listopadu. Ještě předtím v sobotu 29. listopadu si ovšem budou moci
zadovádět děti ze Zruče a okolí na dětském (mikulášsko-čertovském) karnevalu ve sportovní hale, který ZUŠ pořádá a postará se o hudební doprovod
maškarního reje, o taneční vystoupení, tradiční soutěže (včetně soutěže výtvarné)...a možná nakonec přijde už také Mikuláš s čerty... A pak už budou
Vánoce skutečně na dosah a přijde čas na vánoční večer tanečního oboru
(8. a 9. prosince) a na vánoční koncerty na odloučených pracovištích i ve
Zruči nad Sázavou... Srdečně Vás zveme na všechny akce pořádané ZUŠ ve
spolupráci se SRPDŠ! Sledujte městské vývěsky, na samostatných plakátech
budou zveřejněny podrobnější informace.
Lenka Říhová (vyučující ZUŠ)

A jak to všechno začalo… S myšlenkou uspořádat oslavy k 75.výročí příchodu firmy Baťa do Zruče přišel pan František Hromadník. Následně se
vytvořil organizační tým a pod záštitou města Zruč nad Sázavou se začal
projekt připravovat. Smyslem chystaných oslav bylo připomenutí si významu příchodu firmy Baťa do Zruče. Zruč byla do r. 1939 malé městečko a
působením firmy nabralo určitý směr vývoje a začalo se velmi rychle a intenzivně rozvíjet ve všech směrech. (Více informací z historie se můžete
dočíst v listopadovém čísle regionálního měsíčníku DOBRÝ INFO).
Oslavy proběhly ve dnech 14., 15., a 16. října ve Spolkovém domě a jejich
završením bylo kulturně-sportovní setkání 18. října na náměstí Míru.
V rámci oslav měli všichni zúčastnění možnost zhlédnout a sdílet nainstalovanou výstavu historických předmětů a fotografií dané doby, přednášky
zaměřené na historii rodiny Baťů a filozofii firmy, promítání filmů s tematikou Sázavanu a též bylo v projektu pamatováno i na naši mládež a byl pro
ni připraven dvoudenní tvořivý WORKSHOP.

OS Rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí je po výroční členské schůzi. Byla na ní zhodnocena činnost za uplynulé období, přednesena zpráva o
hospodaření, plán na příští rok a další spolkové věci, včetně volby nového
představenstva.
Promítnuta byla rozpracovaná verze dokumentu o výstavě PROČ MÁMY
PLÁČOU, který bude mapovat přípravu výstavy, její instalaci a následnou
slavnostní vernisáž, včetně aktu u památníku i průběh výstavy a závěrečné
setkání těch, kteří se na výstavě podíleli. K dokončení filmu chybí ještě
přidat komentář a provést drobné úpravy.
Předseda popřál přítomnému členovi našeho sdružení, a to panu Sůvovi
k jeho úctyhodným 90. narozeninám.
V diskuzi zaznělo několik připomínek, které vzalo nové představenstvo
na vědomí a bude se jimi dále zabývat. Další náměty a připomínky je možné
představenstvu přednést v klubovně Rodáků ve II. patře Spolkového domu.
Představenstvo tam bude přítomno každý první čtvrtek v měsíci vždy od
17 hodin.
Jiřina Janatová

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
http://www.svaztp.cz

Přednáška „Poruchy paměti ve stáří“

Vše prolínala živá hudba a občerstvení.
Do projektu se zapojily svými tvořivými pracemi i místní školské organizace - MŠ Na Pohoří, MŠ Malostranská, ZŠ Okružní, ZUŠ. Tým I. ZŠ Na
Pohoří zrealizoval již zmíněný workshop pro žáky II.stupně ZŠ.
Kdo chtěl, přišel a byl v centru celého dění. Kdo neměl možnost být tu
s námi, má ještě další šanci – připravuje se další akce tzv. „akce po akci“,
kde se bude promítat natočený film a fotografie z průběhu oslav. Konkrétní
datum bude včas zveřejněno.
Závěrem bych chtěla poděkovat městu Zruč nad Sázavou za celkovou podporu projektu, organizačnímu týmu a všem, kdo jste se aktivně na celé akci
spolupodíleli. Bylo radost s vámi krůček po krůčku tvořit společné dílo!
Poznámka: Dotazník správně vyplnila, byla vylosována a výhru si převzala Šárka Menšíková. Gratulujeme!
Marcela Černá (manažerka Spolkového domu)
A jak prožívali žáci místní školy zmíněný workshop?

Workshop: „Nahlédnutí do historie města Zruče“

Ve středu 15. 10. jsme se třídou navštívili Spolkový dům. Naši kamarádi
pro nás totiž připravili dějepisný workshop. Začali jsme prezentací o historii
našeho městečka. Během ní jsme dostávali spoustu zajímavých otázek, na
které jsme se snažili odpovídat. Např. Víte, kolik měla Zruč katů? – Ano,
dva. Po prezentaci jsme plnili na jednotlivých stanovištích různé úkoly. Nejvíce se nám líbily aktivity – poznávání starých míst na fotografiích Zruče
nebo vybarvování erbu rodu Šebků. Celá akce byla velmi zábavná a zároveň
pro nás poučná. Moc se nám to líbilo a rádi bychom si něco podobného
zopakovali.
Kateřina Tůmová, Anastasija Hirnyk (žákyně 7. třídy ZŠ)

Místní organizace Svazu tělesně postižených Zruč n/Sáz zve své členy a
spoluobčany na zdravotní přednášku MUDr. Baráka na téma:
„Poruchy paměti ve stáří“
Tato přednáška se bude konat ve středu 3. prosince 2014 od 14:00h. v
zasedací místnosti ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou.
Karel Šonka (předseda MOSTP Zruč nad Sázavou)

Vánoční atmosféra ve Včelím světě v Hulicích
Včelí svět v Hulicích bude v sobotu 6. prosince provoněn vánoční atmosférou. Navštívit můžete vyzdobenou expozici nebo si přijít vybrat
některý s mnoha dárků, které nabízí náš malý obchůdek. A bude určitě z
čeho vybírat. Připravena je i výroba svíček s vánoční tematikou, medové
občerstvení a ochutnávka medoviny.
6. 12. 2014
• 10.00 – 16.00 hodin – denní prohlídky s vánoční atmosférou
• 16.30 – rozsvícení vánoč. stromu, vystoupení dětí ze ZUŠ z Dol. Kralovic
• 17.00 – 21.00 hodin – večerní prohlídky s vánoční atmosférou
7. 12.2014
• 14.00 hodin – vyhodnocení soutěže o nejlepší medový recept – více
na www.vcelisvet.cz
Srdečně zve Včelí svět v Hulicích

Ohlédnutí

Kreslení před hotelem Baťov

Jitka Schůrková a její žák Adam Nezdara

Zpěvačka Kateřina Domanská za doprodu paní učitelky Terezy Krutilové

Čas a proud řeky nečeká na nikoho. Zázraky dnešních dnů budou zítra
suchými lístky vavřínu. A celý náš život, všechno naše snažení stane se
jednou dokumentem doby v níž jsme žili, pracovali a milovali. Tak začíná
komentář více než půl století starého filmového dokumentu o událostech ve
Zruči v roce 1961.
Čas uplynulý od nějaké významné události, vyjádřený zaokrouhleně
matematicky vnímáme jako výročí. Ty pozitivní v našem životě nám připomínají životní milníky, úspěchy nebo kýžené historické zlomy, a tak je
slavíme. Ostatní, které nesplnily očekávání nebo se negativně podepsaly
na našich životních cestách, obvykle jen připomínáme. 75 let od příchodu
firmy Baťa do našeho města je také výročí. Významný milník v historii
našeho městečka. Organizátoři toto výročí pojali velkoryse tak, že zabralo jeden celý říjnový týden a nabídlo spoustu akcí pro všechny generace.
Přednášky o rodině zakladatelů a jejích osudech, o filosofii firmy a jejím
světovém významu od otrokovické kronikářky i renomovaného historika
zaujaly a poučily, i když se nesly především ve výrazně pozitivním hodnocení baťovského systému. Ve zcela srovnatelné úrovni, ale pro nás zajímavější, bylo vyprávění městského kronikáře, který připomněl konkrétní dění
ve městě za časů našich rodičů i v době ve které jsme žili a pracovali v obuvnickém podniku s názvem Sázavan. Podniku, který byl v produkci dětské
obuvi na východ i na západ od našich hranic pojmem na úrovni zakladatelů.
Byl připomenut běh událostí v našem regionu za poslední tři čtvrtě století,
změny, ke kterým došlo v chudém koutě Posázaví po nástupu obuvnické
výroby i nevídané sociální a životní zázemí zaměstnanců. A také situace,
která nastala po zastavení výroby a která způsobila stovkám lidí existenční
problémy. Na osudu podniku nic nezměnila návštěva prvního sametového
prezidenta, ani toho současného, v té době kandidujícího na předsedu vlády.
Ani očekávaný a opěvovaný návrat potomka zakladatelů, Tomáše Bati jr.,
který nepřinesl do našeho města víc, než změnu názvu jedné ulice. Součástí
přednášek byla výstava fotografií a promítání historických filmových dokumentů.
Jedním z pozitivních odkazů baťovské firemní filosofie bylo nejen zvyšování kvalifikace, v dnešní terminologii celoživotní vzdělávání, ale i sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců. O to prvé se dodnes stará Jiskra Zruč,
starost o kulturu převzal po nástupu socialismu Závodní klub národního
podniku Sázavan. Sdružoval nejen hudebníky a divadelníky, ale vedle filmařů a fotografů také ostatní zájmové činnosti, jako byly filatelisté, šachisté, radioamatéři či letečtí modeláři. K 35. výročí založení podniku, psal se
rok 1974 a probíhala hluboká normalizace, byl za spolupráce všech aktivních členů vytvořen rozsáhlý audiovizuální program, který vedle historie
podniku zachytil i průřez činností stávajících kroužků a možnosti využití
volného času. Ve stejném duchu bylo pojato vyvrcholení vzpomínky 75.
výročí, kdy se celé okolí Společenského domu zaplnilo nejen sportem, ale
i kulturou, tedy vším, co lze v současnosti v našem městě provozovat nebo
do čeho se zapojit. Za značného zájmu zde předváděly svou činnost i spolky, které našly po dlouhém desetiletí své útočiště v bývalé baťovské škole,
dnešním Spolkovém domě.
Škoda jen, že vynaložené úsilí nepřineslo tak hojnou účast bývalých zaměstnanců firmy, tak jako tomu bylo na historických záběrech prvních májů
a ostatních oslavách známých výročí. A třeba, že nejsou vzhledem k realitě
důvody k bujarým oslavám, za vzpomínku i historické poučení to určitě
stálo. Nebo alespoň za setkání s lidmi, se kterými jsme v našem zapadlém
koutě chudého Posázaví ušli kus životní cesty. Poděkování patří nejen organizátorům a účinkujícím ale i všem, kteří se přišli podívat.
Karel Tvrdík (filmové studio)

Workshop „Nahlédnutí do historie města Zruče“

Kolowratská věž ... Právě probíhá rekonstrukce Kolowratské věže u zámku.
Jedná se o jednu z nejzachovalejších věží svého druhu ve střední Evropě.
Její stavba sahá až do středověku před husitskými válkami. Přinášíme unikátní fotografie po očištění vrcholu věže. (Martin Hujer, starosta města)
Lepší místo ... Naše technické služby vyřešily od začátku roku přes 150 drobných úprav ve městě. Naše město se zapojilo do projektu Lepší místo. S jeho
výsledky se můžete seznámit na
webových stránkách lepsimisto.
cz. Každý může
svůj podnět, nápad či vylepšení
vložit na příslušné stránky včetně fotografií. Na
snímku je místo
za školní jídelnou
v původním stavu
a po provedené
úpravě.
(Martin Hujer,
starosta města)
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KULTURA, SPOLEČNOST
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci
listopadu oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Věře Vávrové, Ludmile Krňákové, Marii Benešové, Marii Kořenové, Marii Karalové,
Zdence Švecové, Miroslavu
Mlčouškovi, Vlastě Števlíkové, Miloslavě Týcové, Boženě
Němečkové, Josefu Rakušanovi, Anně Hortové, Vlastě
Málkové, Františku Lebedovi,
Věře Peterkové, Marii Pajerové, Marii Svobodové, Emilii
Tvrdíkové, Květuši Kaplanové, Karlu Deverovi, Olze
Bílkové.
Výše jmenovaným i všem
ostatním oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.

Když máš v chalupě – na zámku orchestrion…
(pokračování ze strany 1)

Před několika lety se v České republice rozběhla krásná akce „Piano
na ulici“. Sama jsem piano viděla na hlavním nádraží v Praze a na náměstí v Jičíně a vždy u něj někdo seděl a hrál. Bylo to moc hezké…
Ano, o tomto soukromém projektu vím a velmi se mi líbí. Jako ladič pian
samozřejmě zatínám všechny zuby, neboť si uvědomuji účinky povětrnostních vlivů na takovýto, většinou celkově nebo z části venku umístěný hudební nástroj. Nápad vrátit živou hudbu do ulic města se mi však zdá natolik
zajímavý, že jsem se rozhodl městu Zruč nad Sázavou věnovat jedno své
pianino, a těším se na příští jaro, až v prostorách zámeckého nádvoří poprvé
zazní jeho tóny.
Tak to opravdu děkujeme.

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu a
Sboru pro občanské záležitosti za přání k mým narozeninám. Věra Vávrová
Děkujeme Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti a panu starostovi Mgr.
Martinu Hujerovi za blahopřání k našim narozeninám.
František a Marie Dvořákovi
Dne 8. 11. 2014 jsme oslavili narozeniny našeho tatínka,
dědečka, pradědečka, bratra,
strýce a že to byly narozeniny
významné, byly to kulaté devadesátileté, kterých se Josef
Sůva z Dubin dožívá ve zdraví
a plné síle. Sešla se celá rodina
ze všech koutů republiky a se
třemi hudebníky jsme obsadili zámeckou vinárnu, kde se
zpívalo a i jubilant měl sólo
na tanečním parketu. Prožili
jsme nádherný den i večer.
Děkujeme vedení vinárny i
obsluze za laskavost a ochotu a hlavně mému bratrovi
a jeho rodině, že uspořádali
tak velkorysé pohoštění. M.
Blažková

Uzávěrka Zručských novin
Upozorňujeme všechny
přispěvovatele do Zručských
novin, že články,
které dojdou po uzávěrce,
budou automaticky zařazeny
až do dalšího čísla,
a to bez výjimek.
Uzávěrku následujícího čísla
naleznete vždy v dolní části
úvodní stránky novin.
Své příspěvky zasílejte,
prosím, výhradně
na e-mailovou adresu
noviny@mesto-zruc.cz.
Děkujeme za pochopení.
Redakční rada ZN

Jako ladič pian máte pravděpodobně absolutní hudební sluch. Jde o
nadání vrozené nebo ho lze též praxí vycvičit?
Téma absolutního sluchu je velmi zajímavé. Absolutní sluch znamená
schopnost stanovit absolutní výšku tónu, tedy samotného jediného tónu, bez
potřeby srovnání s tónem jiným. Člověk disponující absolutním sluchem je
schopný např. naladit hudební nástroj bez použití ladičky. Z tohoto úhlu pohledu mohu říci, že mám absolutní hudební sluch. Absolutní sluch však není
nutným předpokladem pro provozování hudby. Existuje mnoho názorů na
to, zda jde o nadání vrozené či naučené. Sám jsem přesvědčen, že jde z části
o nadání vrozené, ale z větší části o dovednost, kterou lze dobře rozvíjet,
především v dětství. Četl jsem studii, ve které byl absolutní sluch zkoumán
u populace národů mluvících tzv. tónovým jazykem (např. Japonci), a bylo
zjištěno, že absolutní sluch bez jakéhokoli hudebního vzdělání má téměř
60% tamní populace. Z toho vyplývá, že již samotným poslechem tónů živého hudebního nástroje je u člověka sluchové vnímání rozvíjeno. Z tohoto
důvodu vždy rád vidím, pokud děti mají možnost kontaktu s živým hudebním nástrojem, samozřejmě dobře naladěným a v dobrém technickém stavu.
Vaše povolání není úplně běžné a určitě to není jednoduchá práce. Byl
to váš životní sen, nebo je to rodinná tradice a pokračujete v práci svých
předků?
Ano, je to náročná práce. Náročná na koncentraci a také na přesnost technického vypracování. Pro zajímavost, mechanika piana obsahuje přes 5 000
jednotlivých komponentů. Tato práce mi však také přináší možnost setkávat
se zajímavými a inteligentními lidmi. Na otázku, zda to byl můj sen, musím
odpovědět, že do určité míry byla má profese předurčena také tím, že ve
stejném oboru pracuje můj otec a výrobě žesťových nástrojů se věnoval již
můj děda. Takže bych řekl, že spíše pokračuji v tradici svých předků.
Jste ještě velmi mladý, vyrůstá již další nástupce?
Ano, mám osmiletého syna, šestiletou dceru a třetí na cestě. Syn je manuálně zručný a při práci dokáže být trpělivý. To je podstatný předpoklad.
Zatím projevuje o mou práci přirozený zájem, i když zároveň říká, že chce
být potápěčem. Já mu zase říkám, že může být obojí, tak uvidíme, pro co se
v budoucnu rozhodne (úsměv).
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v osobním i profesním životě.
Martina Fialová (MěÚ, vedoucí odboru kultury, školství a sportu)

SERIÁL:

I. SVĚTOVÁ VÁLKA (1914 - 1918)

5. díl - První světová válka a občané Želivce (část 1.)

Po poledni na den sv. Anny 26. července roku 1914 se po vesnici
roznesla zpráva o vyhlášení částečné mobilizace. Vyhlášku nechal
vyvěsit obecní úřad Hodkov na Marhanově špýchárku. Mobilizováni
byli všichni záložníci do 39 let. Po poledni 27. července se všichni
dotyční se svými blízkými odebrali na železniční zastávku, kam též
dorazily podobné zástupy i z dalších obcí.
V první výzvě narukovali: Josef Janata, Josef Pružina (č. p. 39),
František Kazda, Antonín Macháček - dělníci na dráze, dále Antonín
Hylas - domkař, Petr Janata - zemědělský dělník, Antonín, Karel a
František Duškovi – rolníci, Otomar Zieris – učitel a správce školy.
Ve druhé výzvě potom: Jan Král a Josef Hromas – rolníci, dále
nováček Václav Karel z čp. 41. Narukovali převážně k 21. pěšímu pluku,
který byl později poslán na ruskou frontu. Želivečtí dlouho nevěděli,
na kterých frontách místní rodáci a jejich blízcí bojují. Psali domů na
tvz. „fildpostkartách“ osvobozených od porta (poštovného), ale ty polní
lístky, na kterých byla zmínka o místě pobytu, vojenská cenzura zabavovala, hlavně v prvních období války.
V první polovině průběhu války se mezi občany Želivce projevovala
vzájemná solidarita, obětavost a soucit. Válečná bída a prohlubující se
útrapy ale přispěly k tomu, že se povaha vzájemných vztahů radikálně
změnila. Nakonec převládly sobectví a přetvářka.
Následovaly další odvody mužů 40 – 42 letých a nedlouho potom 21 –
38 letých. Probíhaly i odvody koní.
Ceny potravin, oblečení a obuvi se zpočátku příliš neměnily.
Jedním z prvním raněných byl František Janata z č. p. 16 s průstřelem
levé ruky, prvním mrtvým byl jeho strýc Petr Janata. V Rusku byli zajati, Josef Janata, Josef Maxa, František Dušek a Antonín Král. V Želivci
zase pracovali dva ruští zajatci – jeden u Keltnerů, druhý u Karlů. Byli
pracovití, s našimi lidmi dobře vycházeli, ale na sebe nevražili pro
společnou lásku.
Dobytek se v té době neprodával, nebyla poptávka, husy se prodávaly
jen za 2 K ani nešly na odbyt. Obchodníci obilím ho vykupovali jen za
nepatrně vyšší ceny než před válkou. V průběhu roku se však zdvojnásobily.
Do války „svým vojákům“ rodiny posílaly hlavně potravinové zásilky,
tzv. „wertsendunky“, které buď dlouho hledaly adresáty, nebo přišly
naprosto vyrabované. Nastávala velká nouze o potraviny a kuřivo.
Po začátku války byly zakázány všechny druhy zábavy včetně
tanečních. Postupem doby se ale zábavy čile provozovaly dál, ať
přicházely zprávy veselé či smutné.
Vláda přijímala opatření pro nastávající zimu a případné nakažlivé
nemoci vojáků na frontě. Vybízela obecní úřady a správy škol, aby
hlavně děti žebraly o teplé prádlo, sbíraly a sušily ostružinové a jahodové listí k vaření čaje pro vojáky jako náhrady léků k léčení těch, co
onemocněli úplavicí. Želivecké děti sebraly 20,75 kg ostružinového
listí, 14 kg vlny, 2 kg bavlny, 4 páry pletených ponožek, 1 pár nátepniček
(na zápěstí) a množství papírových ponožek. Obyvatelé a spolky byli
vybídnuti ke sbírkám prádla pro armádu. V Želivci se nic nevybralo.
V roce 1915 z obavy úřad výskytem nakažlivých onemocnění bylo ve
všech obcích provedeno všeobecné očkování osob do 50 let.
V lednu 1915 se prodávala pšenice 1 q za 42 K, žito za 34 K, ječmen
za 29 K, pšeničná mouka 52 – 72 haléřů za 1 kg, žitná 79, ječná 46 a
kukuřičná 40 haléřů.
21. ledna byl nařízen soupis obilí a zásob. V Želivci je prováděli radní
Jan Pružina a učitel Jan Šafář z Hodkova. Záhy byl konán soupis nový.
Záznamy o množství zásob se nedochovaly – zřejmě se ztratily.
Do 15. dubna se muselo nahlásit, že veškerá půda byla oseta, nic
nesmělo zůstat ležet ladem. Bylo přikázáno, aby se, pokud možno, co
nejvíce plochy oselo obilím. Osevní plán obce Hodkov, kam Želivec
patřil i s přilehlými osadami, zpracoval řídící učitel Karel Kudrna z
Hodkova. 10. června 1915 bylo nařízeno péci jednotné pečivo – chléb
ze smíšené mouky.
Pro nové žně byla ustavena žňová komise. Nová sklizeň roku 1915 se
okamžitě po posečení stávala automaticky majetkem státu a musela se
prodat jedině válečnému obilnímu ústavu ve Vídni. Jeho jménem vykupovali obilí, k tomu jmenování, komisaři za stanovené maximální
ceny: pšenice 1 q za 34 – 38 K, žito 28 - 30 K, ječmen 26 – 28 K a oves
za 26 – 27 K.
Vláda doporučovala chovat králíky, honit vepře na pastvu, sbírat
žaludy, kaštany a listí ze stromů apod. Začínala být nouze o kovy.
Obecním úřadům a školám bylo nařízeno uspořádat sbírku kovů, zejména mědi, cínu a olova. Sbírka byla neúspěšná, stejně jako pozdější
sbírka mosazi (např. hmoždířů na roztloukání cukru), kterou v Želivci
prováděli řídící učitel Josef Pařízek z Hulic a obchodník Ladislav Richter z Pertoltic.
Dále bylo nařízeno, aby mládež prováděla cvičení ve vojenském duchu
a aby se na závěr nedělních mší zpívala rakouská stání hymna „Zachovej nám, Hospodine“.
V průběhu tohoto roku byli odvedeni další želivečtí občané všeho
dospělého věku až do 49 let. Ze starších ročníků byli odvedeni: Jan Janata – hostinský, Antonín Král – chalupník, Václav Paluska a František
Novotný, starší – domkář, Josef Zaněk – šafář ve dvoře, Antonín Březina
– domkář, Antonín Zachariáš – mistr kovářský, Jan Keltner – domkář.
Z mladších to byli: Antonín Marhan a Josef Keltner – rolníci, Antonín
a Josef Janatovi z hospody, Josef Král – truhlářský dělník, Antonín
Březina (Francků) – zemědělec, Josef Pružina – pozdější starosta obce,
Jan a Josef Pružinovi – bratři z č. p. 30 (Muzikantů), František Březina
– zemědělec z č. p. 8, Josef Maxa – rolník, Antonín Vilím – krmič ve
dvoře. Někteří z nich se obratem vrátili, když byli ihned při prezentaci
propuštěni, hlavně ti starší.
(pokračování v příštím vydání)
Ze záznamů 1. želiveckého kronikáře Otomara Zierise
zpracoval František Smítka

ZÁMECKÝ HOSTINEC

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■■ Koupím motocykl JAWA ČZ,
kývačka, panelka, pérák, JAWETA, stadion, pařez apod.
Možno i díly a vraky i jiných
značek. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 589 258.
■■ Půjčky pro všechny lidičky.
Trv. p., OP, č.ú. Solidní jednání. Mobil 724 022 441.
■■ Pronajmu byt 5+1 /158 m 2/ v
rodinném domě, samostatný
vchod. K bytu náleží zahrada
/486 m 2/. Cena 7500 Kč + poplatky. Zruč nad Sázavou. Tel:
775 316 729.
■■ Prodám dům: dva samostatné
byty 5+1 a 1+1, obytná plocha
198 m 2, pozemek 486 m 2. Po
částečné rekonstrukci – plyn,
podlahy, okna, elektro. Klidné
místo. Kontakt na majitele 775
316 729. Realitky nevolat!!!
■■ Nabízím mobilní masáže. Relaxační, masáž seniorů, medová detoxikační masáž. U
Vás doma, v práci, na oslavě.
Masáž Vám uleví od bolesti
a zregeneruje Vaše tělo. Zavolejte, domluvíme se, přijedu. Tel: 775 185 061, e-mail:
mobilnimasazehanka@gmail.
com
■■ Pronajmu byt 2+1 ve Zruči nad
Sázavou. Tel: 605 011 809.
■■ Sháním brigádu nebo jednorázový přivýdělek ve Zruči n/S
a okolí. Zaručuji spolehlivost
a pracovitost. Tel: 607 131 166.
■■ Prodám družst. byt 3+1 s balkonem; 6. p., bezbar. př., nízké náklady na bydlení. Sad
Míru 792. Částeč. zař.: PC,
TV, nábytek. Foto na email:
limerick@centrum.cz. Tel:
603 288 295. Spěchá! RK prosím nevolat. Cena k jednání:
750.000Kč. Více info telefonem. Losenická.
■■ Pronajmu byt 2+1 80 m 2, I kat.
(plyn. etáž. topení, kuchyň.
linka, plyn. sporák), nájem
3.000,- měs. + služby 800 Kč
(voda, + elektřina spol. prostor)
+ kauce 3x nájem, ve Zruči nad
Sáz. v centru nám. MUDr. J.
Svobody. Kontakt na tel. 732
698 280 nebo 608 064 788.
■■ Hledám podnájem menšího
bytu, chaty, nebo části rodinného domku ve Zruči n/S a
blízkém okolí. K příležitostnému užívání. Tel: 606 731 568.
■■ Nabízím správu nemovitostí
pro SVJ jak po stránce administrativní (včetně zajištění
nových stanov), ekonomické, tak technické. Účast na
shromážděních, pravidelné
konzultace. Cena 117 Kč/byt.
jednotka/měsíc. Tel: 602 757
234, Kincsem@seznam.cz.

Sportovní akce:
06.12.2014 ... volejbal: Zruč Benešov (ženy, 9.00 a 13.00,
sportovní hala)
06.12.2014 ... volejbal: Zruč Roztoky u Prahy (muži, 11.00 a
15.00), sportovní hala)
07.12.2014 ... házená: Turnaj
mužů (9.00 - 16.00)
08.12.2014 ... futsal: Benago Chrudim (20.30, sportovní hala)
13.12.2014 ... florbal: FBC Kutná
Hora (ženy, turnaj, 8.00 - 18.00)
14.12.2014 ... futsal: Turnaj juniorů (Benago, 9.00 - 17.00)

Zámek 1, Zruč nad Sázavou 285 22

20.12.2014 ... volejbal: Zručská
liga (9.00 - 18.00, turnaj oddílů)

Tel. 732 954 759

21.12.2014 ... futsal: Turnaj juniorů (Benago, 8.00 - 18.00)

Otevřeno (mimo pondělí) 11.00 - 22.00

26.12.2014 ... nohejbal: Turnaj
nohejbalu (pořádá p. Kotek, 8.00
- 17.00)

Obědy, večeře, svatby, smuteční hostiny
Také zajišťujeme rozvozy obědů

*** Nezapomeňte ***
24. 12. již IV. Zručský salátink
Zápis v restauraci od 9 do 10 hodin
Soutěžíme o hodnotné ceny

27.12.2014 ... florbal: Turnaj
florbalu (pořádá p. Černý, 8.00
- 17.00)
28.12.2014 ... stolní tenis: Turnaj
ve stolním tenise Velká cena
Zruče n/Sáz (8.00 - 18.00)
31.12.2014 ... nohejbal: Turnaj
nohejbalu
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http://turistika.jiskra-zruc.cz/

Pozvánka na 37. ročník Vánočního běhu

Noční pochod

Házená ve výsledcích

V pátek 7. listopadu přišlo na start Nočního pochodu 272 odvážných pochodníků. Největší část účastníků byla tvořena malými dětmi v doprovodu
rodičů nebo prarodičů, další početná skupina byla z řad dospívající mládeže, která si pochod „užila“ po svém. Ideální počasí na večerní procházku přírodou nebylo. Slibovaný úplněk byl schovaný za mraky, ze kterých
drobně mrholilo. Z důvodu rekonstrukce lávky přes řeku Sázavu byla letos
tradiční trasa dlouhá 12 km trochu pozměněna. Z Domahoře se šlo údolím
bývalé pískovny a ulicí V Maloninách přišli pochodníci zpět do Zruče. V
cíli byli všichni odměněni diplomem, sušenkou a teplým čajem. Děkujeme
Městské policii za dohled nad bezpečností silničního provozu, paní Černé
a Jelínkové za spolupráci na startu ve Spolkové domě a panu Studničkovi
za občerstvení pro pochodníky v cíli pochodu. Druhý den se členové oddílu tradičně vydali na trasu odstranit značení a uklidit co některým, třeba i
omylem upadlo z ruky na zem.
Petr Novák

Celá řada našich hráčů startuje v jiných týmech,a to z důvodu,že náš oddíl
neobsadil tuto kategorii,anebo výkonnostního růstu.
1. liga muži
Sokol Nové Veselí si bez problémů poradil s rezervou HCB OKD Karviné,kterou přehrál jasně 32:25. Střelecky se dařilo Jirkovi Dolejšímu,autoru
5 branek. Martin Kovařík byl úspěšný jednou. Veselští dohrávali zápas s
dorostenci. Střídačku Karviné dirigoval bývalý reprezentační trenér Jaroslav Hudeček před vynikající domácí kulisou/250 diváků/,která je v této
hale tradiční. V dalším pokračování prvoligové soutěže porazil Sokol TJ JM
Chodov na jeho půdě 28:22/Martin Kovařík 3 branky/,aby poté doma jasně
přehrál HBC Ronal Jičín „B“ 30:18/Martin Kovařík 5,Jirka Dolejší 2/. Sokol
Nové Veselí je prozatím na 3.místě ligové tabulky a rozhodně patří ke špičce
ligové házené v ČR.
1. liga starší dorostenci
Starší dorostenci Sokola Nové Veselí rovněž deklasovali HCB OKD Karvinou 27:18. Jirka Dolejší zatížil konto karvinského brankáře osmi zásahy.
V souboji dvou špičkových týmů podlehl Sokol Nové Veselí ve sportovní
hale HK A.S.A. Město Lovosice 24:27,když v podstatě rozhodl první poločas zápasu. Ani 9 branek Jirky nestačilo na lepší výsledek. Doma poté
deklasovali HBC Ronal Jičín 41:23/2 branky/ a v průběžné tabulce je Sokol
na 3.místě a Jirka se 40 brankami na 8.místě střelecké tabulky.
2. liga mladší dorostenci
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou rozdrtil Lokomotivu Vršovice 36:17 a
do střelecké listiny se jednou zapsal Libor Pacner,když bratr David vyšel
střelecky naprázdno. Sparta Kutná porazila bez problémů HC TJ Náchod
34:26. Vojta Losinecký 6 branek. Další výsledky našich druholigových dorostenců. Sparta prohrála s TJ Sokolem Šťáhlavy na jeho hřišti 27:33/Vojta
Losinecký 7,Kryštof Klapka 1/,neúspěšná byla i Ledeč v Náchodě 21:22/
Libor Pacner 1/. Nedařilo se ani kutnohorským v domácím prostředí zručné
sportovní haly,kdy podlehli HK Baníku Most 22:28/Kryštof Klapka 1/ a v
průběžné tabulce druhé dorostenecké ligy mladšího dorostu jsou na 7.místě.
TJ Kovofiniš Ledeč na 9.místě.
Starší žáci
Sparta Kutná Hora se stala Přeborníkem Středočeského krajského přeboru
a Aleš Dolejší měl výrazný podíl na tomto úspěchu. Přestože startuje o kategorii výše,dokázal zatížit konto soupeře 39 brankami a ve střelecké tabulce
se umístil na 18. místě. Soutěže se zúčastnilo 7 týmů a Sparta získala celkem
32 bodů. Druhé byly Úvaly 30 bodů a třetí Bělá 28 bodů a kutnohorští si tímto vybojovali účast v Žákovské lize,což je nejvyšší soutěž v této kategorii.
Reprezentace ČR
V současné době máme dva odchovance v národních týmech ČR. Petr Linhart nastoupil v kvalifikaci o ME 2016 ve francouzském Chambéry a i když
podlehli olympijským vítězům 25:41,tak Petr byl celkem osmkrát úspěšný.
V dalším pokračování kvalifikace česká reprezentace remizovala ve Zlíně s Makedonci 27:27/Petr 7 branek/. Dalším účastníkem naší kvalifikační
skupiny je Švýcarsko. Měli jsme možnost sledovat oba dva zápasy na televizních kanálech a Petr se prezentoval velmi kvalitními výkony a má nakročeno k velmi slibné kariéře. V extraligové tabulce je Talent M.A.T.Plzeň na
2. místě pouze díky horšímu skóre a Petr je ve střelecké tabulce na 8.místě s
51 brankami. Určitě je jedním z horkých kandidátů nominace pro MS,které
proběhne začátkem roku 2015 v Kataru.
Jirka Dolejší se zúčastnil tréninkového kempu „devatenáctky“ v Hranicích a stačil ještě dopomoci domácí Jiskře k prvním druholigovým bodům
proti rezervě Chodova 11 brankami. Pravidelně nastupuje v 1.lize mužů a
je jedním z klíčových hráčů Sokola Nové Veselí v 1.lize staršího dorostu.
Jiří Dolejší, nejst.

Turistický zájezd – Chřiby

Zveme vás na již tradiční Vánoční běh, který se uskuteční dne 24. 12. 2014
od 10,00 hodin. Poběží se volným, svátečním tempem po trati dlouhé 10 km
ve směru Zruč nad Sázavou, Chabeřice, Řendějov, Nový Samechov, Jiřice a
Zruč nad Sázavou. Start je od Spolkového domu.
Příjemnou atmosféru společného proběhnutí dokládá i fakt, že se jedná o
nesoutěžní, spíše přátelskou sportovní aktivitu, na kterou se nemusíte nikde
hlásit, stačí pouze přijít.
V roce 2013 byl Vánoční běh ve Zruči nad Sázavou zdokumentován televizí Prima. Reportáž naleznete na portálu www.youtube.com po zadání hesla
„Vánoční běh ve Zruči nad Sázavou“. I zde zazněla informace, že se jedná o
nejstarší vánoční běh v České republice.
Těšíme se na vaši účast a věříme, že i vám Vánoční běh zpříjemní štědrodenní dopoledne.
Miloš Otava (za organizátory)
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Turistický oddíl TJ Jiskra Zruč nad Sázavou pořádá každým rokem podzimní zájezd do různých koutů naší republiky. Letošní volba byla zaměřena
na území Moravy, a to na pohoří Chřiby.
Ve čtvrtek 26.9. se většina členů našeho turistického oddílu vydala na
čtyřdenní poznávací zájezd. První zastávka byla ve Slavkově u Brna. Toto
město vstoupilo do světové historie v období napoleonských válek. Zajímá
Vás proč? 2.12.1805 se v okolí města odehrála bitva tří císařů, v níž porazil
francouzský císař Napoleon I.rakouského císaře Františka I. a ruského cara
Alexandra I. Nedaleko od města se nachází Mohyla Míru, která zde byla
postavena jako memento této bitvy. Průběh událostí a bitvy jsme zhlédli
ve filmu v místním muzeu. Samotné městečko se nám velice líbilo. Jeho
dominantou je zámek s krásným parkem, jezírky, fontánami a sochami. Nedaleko zámku jsme obdivovali kostel, který je ojedinělou církevní stavbou
klasicismu, hezky uspořádané náměstí a malé lákavé obchůdky. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do místa našeho ubytování, Cetechovic.
Obec Cetechovice se nachází v okrese Kroměříž a my jsme měli možnost
se ubytovat na zrekonstruované místní faře. Ještě v pozdních odpoledních
hodinách jsme se prošli obcí. Mají zde zámek, zámeckou sýpku, hřbitovní
kostel, obchůdek a hospůdku. Také se zde nachází charitativní dům pokojného stáří pro seniory s Alzheimerovou chorobou.
Druhý den jsme dojeli auty na hrad Buchlov a odtud pokračovali pěšky do
obce Chabáně, kde roste vzácný sekvojovec obrovský, stáří 150 let, výška 32
metrů, obvod kmene 6 metrů. Záhy jsme došli do Velehradu. Ve městě jsme
si prohlédli slavnou baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a
Metoděje. Každým rokem se zde konají v červenci náboženské slavnosti
k oslavě příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. V současné
době je bazilika v majetku jezuitů. Pak jsme pokračovali do vesničky Modrá, kde jsme se podívali do světa sladkovodních ryb, expozice je nazvaná
„Źivá voda“. Ve skleněném tunelu pod hladinou rybníka jsme pozorovali
nádherné velké jesetery, kapry, štiky a další jiné ryby, které žijí v našich
rybnících. Byl to zvláštní pocit, když ryby kroužily přímo vedle nás a nad
našimi hlavami. Někteří se šli ještě podívat do pěkně upraveného skanzenu,
který byl postaven v blízkosti expozice. Ještě jsme se stačili podívat na dřevěnou rozhlednu Modrá a rozhlédli se po kraji směrem Staré Město, pohoří
Chřiby, hrad Buchlov.
Třetí den jsme za ranního mlhavého počasí zamířili na nejvyšší vrchol
Chřibů – Brdo. Vrchol se tyčí v nadmořské výšce 587 metrů. Na vrchol
Chřibů jsme dorazili téměř za slunečného počasí. Přivítala nás krásná kamenná rozhledna. Cestou od rozhledny se nám naskytlo plno zajímavostí.
Procházeli jsme kolem bývalé lesovny Vlčák, studánky Metúdky a rozestavěné Baťovy dálnice. Znatelné pozůstatky, mosty a můstky jsou zde patrné
ještě dnes. Jen pro zajímavost, výstavba dálnice byla započata v roce 1939,
ale nikdy nebyla dokončena. Dále nás cesta vedla k lesnímu penzionu Bunč,
kde jsme se občerstvili a pokračovali kolem roštínské kaple a kostela svatého Jakuba zpět do Cetechovic. Tím ale naše poznávání pro tento den ještě
nekončilo. Vzali jsme auta a jeli se podívat do nedaleké obce Střílky. Máme
zde další náš unikát, kterým je barokní hřbitov s kaplí, který je umístěn až
10 metrů nad povrchem zemským. Hřbitov obklopuje mohutná kamenná
zeď. Tento hřbitov je vzácná kulturní památka nejen u nás v České republice, ale pro svou originální architekturu a sochařskou výzdobu je zvláštností
s uměleckou hodnotou evropského významu.
Poslední den zájezdu nás čekalo město Kroměříž. Poněvadž jsme do Kroměříže přijeli v časných ranních hodinách, tak jsme prohlídku města zahájili
v místní cukrárně na kávičce. Ještě dopoledne jsme si pak prohlédli krásně
vyzdobený kostel svatého Mořice, který vynikal mohutnou a vysokou klenbou. Další část programu byla návštěva zámeckého parku, kde je umístěna malá zoologická zahrada. Potom jsme po 260 schodech vystoupali na
zámeckou věž, odkud se nám již za slunečného počasí naskytnul krásný
výhled na náměstí a okolí města. Posledním programem naší cesty byla návštěva světoznámé Květné zahrady. Ta byla moc pěkná, ale v letních měsících kdy je vše rozkvetlé a barevnější, musí být podívaná přímo okouzlující.
Na závěr našeho putování nám pan Vaněček, předseda turistického oddílu
zhodnotil akci jako úspěšnou. Všichni jsme s jeho kladným hodnocením
souhlasili.

Muži házené zatím bez výhry
Zruč - Bohemians 30:38 (16:16)
V sobotu 18. října odehráli muži házené další mistrovské utkání na své palubovce. Celý zápas byl vyrovnaný. Obě družstva se střídala ve vedení, ani
jeden celek si nedokázal vytvořit rozhodující náskok. Poločas skončil 16:16
a většina druhé části se nesla ve stejném duchu. V závěru získali hosté malý
náskok. Naši hráči ve snaze vyrovnat ztratili trpělivost a vytvořili několik
technických chyb, které soupeř rychlými útoky potrestal.
Sezimovo Ústí - Zruč 23:22 (12:11)
Další souboj o body odehráli muži 26. října v Sezimově Ústí. Toto utkání
jsme odehráli bez střídání. Tři zranění hráči, hostující hráči hráli za mateřské oddíly. Zápas byl opět vyrovnaný. Poločas jsme prohráli o jednu branku,
i ve druhé části hry se nikomu nepodařilo získat větší náskok. Minutu před
koncem jsme prohrávali o dvě branky. Z útoku jsme snížili a v obraně získali
míč. Bohužel v posledních pěti vteřinách se nám nepodařilo úspěšně zakončit.
Zruč - Chodov B 28:26 (17:11)
Po reprezentační přestávce hráli muži o body doma s Chodovem B. V průběhu utkání domácí hráči ani jednou neprohrávali. Hned v úvodu si vypracovali malý náskok, který udržovali 45 minut. Potom začal soupeř pomalu
snižovat. Tři minuty před koncem Chodov vyrovnal a byl na koni. V tu
chvíli to vypadalo, že nám body zase utečou. Domácí Jiskra však zabojovala
a dvěma brankami rozhodla v náš prospěch a získala první body, které nás
odpoutali z posledního místa.
Petr Felis

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
NA HÁZENÉ

Veškerou fotodokumentaci si můžete prohlédnout na našich stránkách:
turistika.jiskra-zruc.cz. S našim pozdravem „Zdrávi došli“ Vás zveme na
naše výlety, které se konají každou sobotu a za každého počasí. Informace
se můžete dočíst na výše uvedených stránkách a nebo na nástěnce mezi hotelem a Sázavankou.
Ladislav Matějka

22.12.2014

900 – 1600

23.12.2014

900 – 1600

Martin Hejl: 732 480 292 / e-mail: hejl.martin@email.cz
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