ZRUČSKÉ
NOVINY
www.mesto-zruc.cz

DUBEN 2014 (04)
Turistická sezona 2014
Přípravy vrcholí
Mohlo by se zdát, že zručský
zámek teď pár měsíců odpočíval
zimním spánkem, ale opak je
pravdou. Na turistickou sezonu
2014 jsme se pilně připravovali.
Už v loňském roce se zaplnila původní zásobovací chodba loveckými trofejemi, aby připomínala
největší vášeň rodiny Schebků.
Vše jsme doplnili i zrestaurovaným původním nábytkem – skleníkem, stolem a čtyřmi židlemi,
který tvořil část schebkovského
zámeckého mobiliáře.
Pro letošní rok jsme se rozhodli k celkem odvážnému kroku.
Pokusíme se vrátit část obrazů
ukrytých v centrálním depozitáři
Národního památkového ústavu
v Kutné Hoře. Z celkového počtu
asi třiceti původních obrazů jsme
se rozhodli zrestaurovat a vrátit
na zámek prvních osm obrazů.
Bylo nutné získat od památkářů speciální povolení, abychom
společně s místostarostkou města
JUDr. Alenou Hajskou a PhDr.
Květou Křížovou byly do depozitáře vpuštěny. Prohlídku jsme
absolvovali za doprovodu ak.
mal. Aleny Krahulíkové, která
obrazy zdokumentovala a navrhla postup jejich restaurace. Tím
však celý složitý proces návratu
těchto uměleckých děl na zručský zámek teprve začíná. Teď nás
čeká shánění spousty potřebných
povolení a razítek. Pak se můžeme „těšit“ na novou schvalovací
anabázi pro umístění zrestaurovaných obrazů ve Zruči. Cesta
to bude náročná, ale věříme, že
na ní nikde nezaškobrtneme a
obrazy budou příští rok součástí
interiérů zámku.
Další změny vnitřních prostor
jsou závislé na přidělení dotace
pro další etapu obnovy zámku.
Projekt s názvem Zámek ožívá
III je zpracovaný a žádost podána. Teď už je její osud jen v moci
úřední. Pokud uspějeme, můžeme se těšit na rozšíření průvodcovského okruhu o dvě místnosti,
které sloužily původně knihovně.
Chtěli bychom těmto místnostem vrátit původní ráz, odstranit
umakart ze stěn a vrátit na ně dokonalou repliku původního dřevěného obkladu. Ze stropů zmizí
nevzhledné zářivky, které nahradí velké lustry a prošoupané lino
vyměníme za parkety. Zařízení
do interiérů máme, takže nám už
nezbývá než popřát naší žádosti hodně štěstí mezi dotačními
úředníky.
Změny ale budou viditelné i v
bezprostředním okolí zámku. V
květnu se bude realizovat naučná
stezka po zámeckém parku, která
bude mít několik zastavení týkajících se historie hradu, botaniky
vzácných stromů a i děti si v ní
přijdou na své. Dvě zastavení budou totiž přímo pro ně a věříme,
že pro všechny návštěvníky zámku to bude příjemné zpestření.
Pro turisty, kteří navštíví naše
město, doufejme v ještě hojnějším počtu než loni, rozšiřujeme
nabídku suvenýrů v infocentru.
S nakladatelstvím Vega – l dokonce sestavujeme drobnou publikaci o zručském zámku, kterou
si budete moci na infocentru po
vydání zakoupit.
Věříme, že z uvedeného stručného přehledu je vidět, že spousta
nového bude na zámku k vidění i
pro vás, kteří jste jeho prohlídku
již dříve absolvovali. Určitě se
přijďte podívat. Zámek je otevřen
od 26. dubna každý den od 10 do
17 hodin.
Těšíme se na vás.
Martina Fialová
(MěÚ, OKŠS)

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

Celostátní filmová soutěž ve Zruči
Filmové studio Zruč nad Sázavou ve spolupráci s Odborem kultury města Zruče n. S. a NIPOS-ARTAMA Praha pořádají ve dnech 2. - 3.
května 2014 ve Spolkovém domě ve Zruči nad
Sázavou krajské kolo „Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby pro kraje Středočeský,
Jihočeský a Vysočina“.
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby je přehlídkou nejlepších výsledků této umělecké činnosti v daném roce. Posláním soutěže
je přispět k rozvoji videotvorby formou porovnání umělecké úrovně filmů
v celé České republice. Cílem je prezentovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa před veřejností, sdělovacími prostředky a médii, dále
šířit základní znalosti v tomto oboru a podporovat natáčení lokálních dokumentů. Soutěž je dvoukolová, krajská kola a republikové kolo. Vyhlášené
soutěžní kategorie jsou dokumenty, reportáže a publicistika, hrané snímky, animované snímky, experimentální snímky a videoklipy. Autoři mohou
přihlašovat svá díla na odboru kultury města až do 30. dubna 2014, kde
lze získat případné další informace o této akci. Snímky oceněné odbornou
porotou v jednotlivých kategoriích na 1. až 3. místě postupují do předvýběru
republikového kola. Tradičně je připravena také cena pro autora z Kutnohorska, kterou věnuje Videofilm studio Kutná Hora na podporu regionální
tvorby. Soutěž je zajištěna granty Ministerstva kultury ČR a města Zruč nad
Sázavou. Veřejná projekce soutěžních snímků letošního krajského kola se
uskuteční v sobotu 3. května 2014 od 9.00 do 14.00 hodin v projekčním sále
Spolkového domu. Přehled přihlášených filmů a jejich zařazení v jednotlivých blocích projekce, průběh a výsledky krajského kola soutěže CSNFT
2014 ve Zruči nad Sázavou najdete na http://filmstudio-zruc.zapni.net. Srdečně vás zveme na promítání nekomerční filmové tvorby.
Karel Tvrdík

ROZŠÍŘENÍ REGIONÁLNÍHO MUZEA

Rádi bychom vás pozvali do muzea. Kam? No přece na náš zámek, kde za
podpory Sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí vzniklo před
lety regionální muzeum s názvem Od verpánku k Baťovi. Muzeum mapuje
rozvoj ševcovského řemesla od prvních krůčků přes příchod Baťovců do
Zruče až po rozkvět i pád následného podniku Sázavan. Pro letošní rok jsme
se společně s PhDr. Janou Vaněčkovou a za přispění Mgr. Jarmily Pavlicové
pokusili rozšířit muzeum o místnost, která původně sloužila jako depozitář.
Po jejím vyklizení vznikl další prostor pro vystavení nových exponátů. A
některé opravdu stojí za zmínku. Podařilo se nám zapůjčit moravský kroj,
který si přinesli první Baťovci přicházející do Zruče ze Zlína.
Ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně pochází úplně neznámý panoramatický pohled na Zruč od kolínského fotografa Antonína Pinkase, který si
zřídil filiálku i v Kutné Hoře. Snímek zachycuje zámek po rozsáhlé opravě
a přestavbě po požáru v roce 1871. Pan Zdeněk Zeman nám zapůjčil fotky,
které použil ve své knize „Historie městečka Zruče a jeho majitelů na fotografiích, kresbách a starých pohlednicích“. Na nich uvidíte, kde všude se
dříve používaly, dnes už téměř zapomenuté, proutěné koše a nůše. To, že
sloužily pekařům pro rozvoz čerstvého pečiva, asi nikoho nepřekvapí, ale
že takové koše byly potřeba i na zručském nádraží, už tak jasné nebude. A k
čemu se tam používaly? Přijďte se podívat do zámeckého muzea!
Turistická sezona začíná 26. dubna. Těšíme se na vás.
Martina Fialová (MěÚ, OKŠS)

Městský úřad Zruč nad Sázavou hledá
předsedu komise pro projednávání přestupků
Městský úřad hledá kandidáty na pozici předseda komise pro projednávání přestupků. Požadovaná kvalifikace - právnické vzdělání nebo zvláštní
odborná způsobilost, zákon č. 200/1990 Sb. Práce by byla vykonávána na
základě dohody o provedení práce počínaje 1. červencem 2014. Nabídky zasílejte na podatelna@mesto-zruc.cz, více informací tajemník 725 022 667.

VÝSTAVA ZRUČSKÉHO RODÁKA NA ZÁMKU
Od 22. dubna začala v zámecké galerii nová výstava – Národní parky JZ
USA. Zručský rodák Miroslav Krupka, který rád fotí přírodní motivy a
příležitostně také technikou vícenásobné expozice, vystavuje své fotky z
cest po USA. Vernisáž s promítáním proběhne 27. dubna od 14 hodin, ale
vy si můžete přijít prohlédnout jeho fotografie až do 25. května. Otevřeno
máme každý den až do 17 hodin.
Martina Fialová (MěÚ, OKŠS)

Cena města

Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje udělení CENY MĚSTA za rok 2013.
Statut pro udělování Ceny města ...
1. Cena města Zruč nad Sázavou (dále jen „Cena“) je udělována za aktivity významnou měrou přispívající k všestrannému rozvoji našeho města a
k jeho vnitřní i vnější reprezentaci. Uděluje se tak například za vynikající
výsledky dosažené na poli kulturním, sportovním nebo vědeckém.
2. Návrh na udělení „Ceny“ je oprávněn podat kterýkoliv občan starší 18
let a mající trvalé bydliště ve Zruči nad Sázavou. Návrh lze podat prostřednictvím členů zastupitelstva města nebo podáním v kanceláři starosty na
městském úřadě.
3. Pro udělení „Ceny“ může být navržen kterýkoliv občan splňující podmínky uvedené v odst. 1, a to bez jakéhokoliv omezení věku. Rovněž místo
jeho trvalého bydliště nemusí být ve Zruči nad Sázavou.
4. Konečný návrh na udělení „Ceny“ předkládá spolu s písemným zdůvodněním zastupitelstvu rada města, a to na základě předchozího projednání
všech došlých návrhů.
5. „Cena“ je vyplácena finanční částkou ve výši 7 500 Kč, nemusí být
udělována každoročně a není na ni právní nárok.
Písemné návrhy na udělení CENY MĚSTA za rok 2013 přijímá kancelář
starosty do 12. 5. 2014.

Sportovní výkon roku 2013
Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje udělení ceny SPORTOVNÍ VÝKON
za rok 2013. Písemné návrhy na udělení ceny SPORTOVNÍ VÝKON za rok
2013 přijímá kancelář starosty do 12. 5. 2014.

Oznámení občanům

Složenky za svoz tuhého komunálního odpadu

Poplatek na rok 2014 se nemění
Oznamujeme našim občanům, že složenky za svoz TKO na letošní rok
budou městským úřadem rozesílány do konce dubna 2014. Výše poplatku zůstává nezměněna, tzn. 700 Kč/osoba s trvalým pobytem v obci a
950 Kč/nemovitost, kde není žádná FO přihlášena k trvalému pobytu.
Splatnost poplatku je 15. května.
Za zpoždění distribuce složenek, které je způsobeno technickými problémy, se omlouváme. Eventuální prodloužení splatnosti lze řešit individuálně v kanceláři starosty, nebo na tel.: 327 531 579.
Kateřina Vyhnalová (MěÚ, odbor KS)

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
• v pátek dne 23. května 2014 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a
• v sobotu dne 24. května 2014 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem
jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou
totožnost a občanství jiného členského státu.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Seznam okrsků vyšel v březnovém vydání Zručských novin.

do 09.05.2014 ... Kurz „Uživatelská práce s počítačem pro pokročilé“ (Život 90 a I. ZŠ, každý
čtvrtek 14:00 - 15:45, kurzovné:
300 Kč, tel.: 723 179 201)
do 31.05.2014 ... Výstava kopií
děl Zdeňka Buriana (Městská
knihovna, oddělení pro dospělé)
do 03.06.2014 ... Výtvarně
vzdělávací kurz „Kreativní fotografie“ (Spolkový dům, 18:00
- 20:00, informace: Vít Švajcr 722 133 866)
do 31.05.2014 ... Výstava vyšívaných obrázků Radka Soukeníka
(Spolkový dům)
do 25.05.2014 ... Výstava v galerii: Miroslav Krupka – Klecany
u Prahy, Národní parky JZ USA,
fotografie (galerie na zámku)
květen 2014 ... 31. ročník setkání
ml. dechových souborů (termín
bude upřesněn)
02.05.2014 ... Zápis žáků do
Základní umělecké školy Zruč
nad Sázavou
02. – 03.05.2014 ... ČESKÝ
VIDEOSALON 2014 (Spolkový
dům)
13.05.2014 ... „Tvoření pro radost“ (Spolkový dům, klubovna
Svazu žen, 1. patro, 15:00,
vstupné: 20 Kč)
14.05.2014 ... Přednáška „Umění
a politika v českých zemích od
středověku po dnešek“ (v rámci
Akademie třetího věku, SD, 2.
patro, zasedací místnost, 9:00)
15.05.2014 ... Přednáška „Co
se máme naučit ve vztazích?“
(Zdenka Blechová z Plzně, Spolkový dům, 2. patro, zasedací
místnost, 18:00 – 20:00, cena:
250 Kč při rezervaci, 290 Kč na
místě. Informace a rezervace
vstupenek: M. Černá 730 514
040)
18.05.2014 ... Seminář „Numerologie tak, jak ji neznáte.“ (Zdenka Blechová z Plzně, Spolkový
dům, 2. patro, zasedací místnost,
10:00 – 17:00, cena: 1.100 Kč při
přihlášení předem, 1.200 Kč na
místě. Informace a přihlášky: M.
Černá 730 514 040)
21.05.2014 ... Poznávací zájezd
zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou do kláštera v Nové Říši
u Jihlavy (Život 90 Zruč nad
Sázavou, přihlášky: A. Jelínková
- 723 179 201, cena: 250 Kč)
23.05.2014 ... Noc kostelů
28.05.2014 ... Přednáška „Krása
a síla rostlin“ (F. Hodač, Spolkový dům)
07.06. – 31.08.2014 ... Výstava v
galerii – 100 let od vypuknutí I.
světové války (Sdružení rodáků
a přátel Zruč nad Sázavou a
okolí, vernisáž 7. 6. 2014, galerie
na zámku)

Zápis žáků do
Základní umělecké školy
Zruč nad Sázavou
2. května
(15.00 - 17.00) ...
všechny obory

27. – 28.06.2014 ... 2. ročník
Zámeckého minifestivalu

25. června
(15.00 - 17.00) ...
hudební obor a LDO
(14.00 - 18.00) ...
výtvarný obor

Ubytování ve Zruči

23. a 24. června
(14.00 - 18.00) ...
taneční obor
27. srpna
(14.00 - 16.00) ...
všechny obory
Informace:
736 610 014 ... Zruč n. S.,
604 120 067 ... odlouč. prac.

Kultura - společnost:

I. ZŠ - Noc s Andersenem - 4. 4. 2014. Více na straně 4.
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Vyzýváme všechny
poskytovatele ubytování
v našem městě a blízkém okolí,
aby zaregistrovali svá ubytovací
zařízení v infocentru města.
Turistická sezóna se blíží a s ní
i poptávka návštěvníků našeho
města po ubytování.
Zdarma tak získáte reklamu
v přehledu ubytování na
webových stránkách města a
v městském infocentru.
Tel.. 327 531 329, 327 531 194,
infocentrum@mesto-zruc.cz
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Rada města na svém
76. zasedání, konaném
dne 17.03.2014

schvaluje:
• žádost ZUŠ Zruč nad Sázavou o
schválení účetní závěrky za rok
2013 a převedení hospodářského výsledku roku do rezervního
fondu. Žadatele bude informovat
OKŠS.
• objednat u firmy Marian Olexa,
Spojovací 766, 285 22 Zruč nad
Sázavou, úpravu podlahy v posilovně sportovní haly. Objednávku
zašle OKŠS.
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Stavební úpravy
šatny číslo 4 a vstupu sportovní
haly“, jako nejvýhodnější pro město, nabídku firmy Daniel Vaňkát,
DiS., Provádění staveb, Roháčova
222, 280 02 Kolín III, na druhém
místě nabídku firmy ATOS, spol.
s r. o., Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad
Sázavou, na třetím místě nabídku
firmy Jan Jelínek, K Bažantnici 1
002, 285 22 Zruč nad Sázavou, na
čtvrtém místě nabídku firmy Tost.
Cz, s. r. o., Havlíčkova 408, 584
01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo s
firmou umístěnou na prvním místě.
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Rekonstrukce
veřejného osvětlení ve Zruči nad
Sázavou - etapa 2014“, jako nejvýhodnější pro město, nabídku firmy
AVE Kolín, s. r.o., Třídvorská 1
501, 280 02 Kolín V, na druhém
místě nabídku firmy Spojstav, spol.
s r. o., Jordana Jovkova 3 251, 143
04 Praha 4 - Modřany a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
o dílo s firmou umístěnou na prvním místě.
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Oprava lávky ve
Zruči nad Sázavou Domahoř“, jako
nejvýhodnější pro město, nabídku
firmy COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, na druhém
místě nabídku firmy Skanska, a. s.,
Líbalova ½ 2 348, 149 00 Praha 4
– Chodov, na třetím místě nabídku
firmy JHP, spol. s r. o., Ústřední
423/62, 102 00 Praha 10 a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
o dílo s firmou umístěnou na prvním místě.
• doprodej nepotřebného majetku z
Energocentra Sázavan panu Petru
Barešovi, Jabloňová č. p. 904, 285
22 Zruč nad Sázavou a pověřuje
starostu města podpisem kupní
smlouvy.
• podání žádosti o dotaci do výzvy
22, kterou vydalo Ministerstvo vnitra na modernizaci IT
• cenu oběda ve školní jídelně I. Základní školy Zruč nad Sázavou od
1. 4. 2014 dle přiložených příloh.
Ředitelku I. ZŠ bude informovat
OKŠS.
• uzavření smluv o partnerství na
projekt „Zručská hřiště ožívají“
s těmito partnery - TJ Jiskra Zruč
nad Sázavou, Mikroregion „Posázavský kruh“, SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů Nesměřice a
pověřuje starostu podpisem smluv.
• uzavření darovací smlouvy s firmou ASMO Czech, s. r. o., Modrá
1 080, 285 22 Zruč nad Sázavou na
financování kultury a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu č. EP-126002364 (Zruč nad Sázavou, p. č.
2 574/1 – přeložka kNN) s firmou
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu č. EP-126002358 (Zruč nad Sázavou, Průmyslová – kVN) s firmou ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly a
pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014388/
VB/1, Zruč nad Sázavou, kNNJ
pro p. p. č. 2335/1, s firmou ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly a
pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2004599/
VB/3, Rejčkov, stížnost – p. Krpálek, úprava TS, knn, s firmou ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly a
pověřuje starostu města podpisem

smlouvy.
• objednat u firmy Projekt Světlá, v.
o. s., Havířská 616, 582 91 Světlá
nad Sázavou, vypracování projektu
na bezbariérový vstup do zdravotní
ambulance.
• příspěvek ve výši 10 000 Kč na
nákup automobilu pro dětský domov ve Zruči nad Sázavou formou
umístění reklamy na voze pro dětský domov.
• objednat závěsný systém do Spolkového domu u firmy Dantik, V
Lipkách 709, 154 00 Praha 5. Objednávku zajistí OKŠS.
• uzavření smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem České muzeum stříbra v
Kutné Hoře, Barborská 28, 284 01
Kutná Hora, na předměty, které budou vystaveny v Kamenném domě
v Kutné Hoře během výstavy „Ševcovské řemeslo“ probíhající v období od 1. 4. do 30. 11. 2014 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• objednat od firmy VICTOR, spol.
s r. o., U Kněžské louky 4, 130 00
Praha 3, dva koberce na badminton
do sportovní haly. Objednávku zajistí OKŠS.
• uzavření smlouvy o dílo s firmou
ROYAL TECH, s. r. o., Fáblovka
404, 533 52 Pardubice, na povrchovou úpravu podlahy ve sportovní
hale a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
• návštěvní řád zámku a ceník vstupného pro turistickou sezonu 2014.
Zveřejnění zajistí OKŠS.
• uzavření smlouvy o partnerství a
spolupráci na projekt „Víceúčelový
sportovní areál Sportklub Klecany“
s městem Klecany, Do Klecánek
52, 250 67 Klecany a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• zvýšení příspěvku ve výši 10 000
Kč na akci Zručská vrátka, která je
podpořena grantem města.
neschvaluje:
• předložit do jednání ZMě bezúplatný převod pozemků p. č. 1650/7 a
1650/46 v k. ú. Nesměřice. Úřad
pro zastupování státu ve věcech
majetkových bude informovat SÚ.
ukládá:
• zveřejnit záměr města na pronájem
části pozemku p. č. 716, dle KN v
k. ú. Zruč nad Sázavou a předložit
do jednání RMě.
• zveřejnit záměr města na prodej
dvou volných bytů v ulici Na Výsluní, č. p. 752.
• předložit do jednání ZMě přijetí dotace od Ministerstva práce
a sociálních věcí z kapitoly 313
– MPSV státního rozpočtu na rok
2014.
neukládá:
• zveřejnit záměr města na prodej
části pozemku p. č. 1 866/1 a části
pozemku p. č. 1 750, vše dle KN v
k. ú. Nesměřice.
souhlasí:
• s přijetím finančních a věcných
darů na 5. ročník Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou
2014, která se koná ve dnech 19.
– 22. června 2014, od Pavla Kříhy
a Jiřího Fremla. Žadatele bude informovat OKŠS.
• se spojením akcí Minifest a Zámekfest podporovaných městským
grantem ve společnou dvoudenní
akci „Zámecký minifest“ v termínu
27. 6. - 28. 6. 2014.
• s variantou studie komunikace v
lokalitě V Rákosí s větším počtem
parkovacích míst doporučuje pokračovat v jednáních na získání pozemků dle této varianty a následně
předložit do jednání ZMě.
bere na vědomí:
• rezignaci paní Libuše Muzikové na
funkci členky Sboru pro občanské
záležitosti a jmenuje paní Jaroslavu Maxovou členkou této komise.
Jmenování zašle OKS.
• na základě žádosti nájemce Dan
Nguyen Thi skončení nájmu občerstvení v Polyfunkčním objektu dohodou ke dni 31. 3. 2014 a ukládá
následně zveřejnit záměr na pronájem těchto prostor.
• protokol o výsledku veřejnosprávní
kontroly na akci „Obnova majetku
města Zruč nad Sázavou po vichřici dne 25. 6. 2008“.

Zastupitelstvo města na svém
28. zasedání, konaném
dne 17.03.2014
souhlasí:
• s návrhem a vydává „Změnu č. 1
územního plánu Zruč nad Sázavou“ a pověřuje starostu města
zajištěním provedení následných
zákonných úkonů ve spolupráci s
odborem regionálního rozvoje a

územního plánování Městského
úřadu Kutná Hora.
schvaluje:
• pořízení změny č. 2 územního plánu Zruče nad Sázavou dle předloženého návrhu a určuje Mgr.
Martina Hujera jako určeného
zastupitele pro zpracování návrhu
zadání změny č. 2 územního plánu
Zruče nad Sázavou.
• bezúplatný převod p. p. č. 2 356/25
a 2 356/26 z vlastnictví státu do
vlastnictví města, zřízení věcného
práva a dále omezující a zavazující
podmínky, které budou uvedeny v
Čl. III a IV smlouvy o bezúplatném
převodu nemovité věci a smlouvy
o zřízení věcného práva v předloženém znění.
• prodej části pozemku p. č. 1 872/21
do vlastnictví Frigera Metal, a. s.,
Mostecká 47/16, 118 00 Praha 1 za
cenu 350 Kč/m2.
• prodej pozemku p. č. 1 870, vše
dle KN v k. ú. Zruč nad Sázavou
a objektů tzv. staré letní kotelny
nacházejících se na tomto pozemku do vlastnictví Frigera Metal, a.
s., Mostecká 47/16, 118 00 Praha
1 za cenu 350 Kč/m2. Podklady ke
smlouvě zajistí prodávající. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků bude hradit kupující.
• 2. úpravu rozpočtu města na rok
2014 navýšením příjmů a výdajů o
20 000 Kč.
• návrh kupní smlouvy se společností Silnice Čáslav – Holding, a.
s. o koupi pozemků uvedených v
přiloženém návrhu smlouvy. Cena
19 stavebních parcel bude 500 Kč
za metr čtvereční a cena dvou nestavebních parcel 100 Kč za m2 a
parcely nebudou zatíženy žádným
exekučním řízením ani zástavním
právem kromě zástavy ve prospěch
Okresní správy sociálního zabezpečení ČR Kutná Hora. Při splnění
uvedených podmínek pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
bere na vědomí:
• zápis z jednání kontrolního výboru
ze dne 17. 2. 2014.

Rada města na svém
77. zasedání, konaném
dne 26.03.2014
schvaluje:
• na základě zveřejněného záměru
města na akci „Oprava chodníků a
komunikací ve Zruči nad Sázavou
- etapa 2014“, jako nejvýhodnější
pro město, nabídku firmy EVOS-HYDRO, s. r. o., Pivovarská 1
003, 584 01 Ledeč nad Sázavou, na
druhém místě nabídku firmy COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190
00 Praha 9, na třetím místě nabídku
firmy TOST.CZ, s. r. o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s firmou umístěnou
na prvním místě.
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
výpůjčce ze dne 30. listopadu 2012
na předměty - obraz reprodukce
Bezdrev a regál s vypůjčitelem
Svazem postižených civilizačními
chorobami a pověřuje starostu podpisem dodatku.
• uzavření smlouvy o dílo na obsekávání trávy na veřejných prostranstvích ve Zruči nad Sázavou s
Miroslavou Růžičkovou, sad Míru
788, 285 22 Zruč nad Sázavou a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• snížení grantu na společnou dvoudenní akci „Zámecký minifest“
(původně Minifest a Zámekfest) o
10 tis. Kč z původní výše každého
grantu. Rozhodnutí zašle EO.
• výpovědi veřejnoprávních smluv z
února 2007 o přenesené působnosti podle § 53 zákona č. 200/1990
Sb. o přestupcích s obcemi: Dolní
Pohleď, Kácov, Řendějov, Pertoltice, Slavošov, Horka II, Chabeřice,
Vlastějovice.
• uzavření smlouvy o divadelní produkci dne 26. 4. 2014 ve Výstavním sále zámku s Janou Kreuzmannovou, Husníkova 2 079, 158 00
Praha 5 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• objednat brožuru o zámku od nakladatelství WEGA-L, V Zahrádkách 1 617, 282 02 Nymburk. Objednávku zajistí OKŠS.
• uzavření darovací smlouvy s firmou ARCHATT PAMÁTKY, spol.
s r. o., Vítězslava Nezvala 68, 674
01 Třebíč na finanční dar, který byl
použit na VII. Reprezentačním plese města Zruče nad Sázavou dne 1.
3. 2014 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ukládá:
• zveřejnit záměr města na výběrové

řízení na akci „Nákup dodávkového vozidla pro Technické služby
Zruč nad Sázavou“ a poptat tyto
firmy: Auto Brejla, Vlasákova 1
800, 258 01 Vlašim / UNIKOM,
a. s., Hrnčířská 193, 284 45 Kutná
Hora / PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r. o., Ke Kolodějům
163, 250 84 Sibřina / VV AUTO, s.
r. o., Hrnčířská 218, 284 45 Kutná
Hora / INPRO ČÁSLAV, s. r. o.,
Jeníkovská 1 815, 286 01 Čáslav.
RMě jmenuje hodnotící komisi v
tomto složení: členové (náhradníci)
- Mgr. Martin Hujer (Lubomír Dolák), Ing. Ludmila Plášilová (Mgr.
Jiří Klatovský), Ing. Ivo Novák
(Ing. Milan Růžička). Zveřejnění a
jmenování komisí zajistí OKS.
• zveřejnit záměr města na výběrové
řízení na akci „Pořízení traktoru s
předním náhonem“ a poptat tyto
firmy: AGRALL Havlíčkův Brod,
s. r. o. U Kasáren 1 916, 580 01
Havlíčkův Brod / STROM PRAHA, a. s., Středisko: STROM Vysočina, V Bytovkách 38, 582 81
Habry / DAŇHEL AGRO, a. s.,
Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad
Vltavou / AGROMETALL, s. r. o.,
Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův
Městec. RMě jmenuje hodnotící
komisi v tomto složení: členové
(náhradníci) - Mgr. Martin Hujer
(Ing. Ivo Novák), Ing. Ludmila
Plášilová (Ing. Milan Růžička),
Mgr. Jiří Klatovský (Lubomír Dolák). Zveřejnění jmenování komisí
zajistí OKS.

Rada města na svém
78. zasedání, konaném
dne 07.04.2014
schvaluje:
• žádost Českého svazu chovatelů
o výpůjčku prostor před budovou
školní jídelny dne 13. 9. 2014 za
účelem pořádání 34. ročníku posvícenské výstavy drobného zvířectva
a jarmarku. Žadatele bude informovat OKS.
• žádost Základní umělecké školy
Zruč nad Sázavou na rekonstrukci
„Výstavní síně výtvarného oboru
ZUŠ“. Ředitele bude informovat
OKS.
• žádost pana Jana Suchého o povolení hudební produkce a o výpůjčku louky naproti restaurace Pallasit
dne 14. 6. 2014 za účelem konání
hudebního festivalu. Žadatele bude
informovat OKŠS.
• uzavření příkazní smlouvy s firmou Stavební poradna, spol. s r. o.,
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, na zpracování výběrového
řízení na akci „Rekonstrukce kulturního domu na Dubině“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• s platností od 1. 6. 2014 „Vnitřní
pravidla pečovatelské služby“ a
„Ceník pečovatelské služby“ města Zruče nad Sázavou. Zveřejnění
zajistí OVV.
• uzavření smlouvy o dílo s firmou
FLEXI PROJEKT, s. r. o., náměstí
14. října 1 307/2, 150 00 Praha –
Smíchov na podání žádosti o dotaci do Státního fondu životního
prostředí na akci „Zavedení svozu
bioodpadu – III. etapa“.
• objednat u firmy ATOS, spol. s r.o.,
Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč
nad Sázavou, akci „Napojení objektu MŠ Malostranská na kanalizaci“. Objednávku zašle SM.
• - souhlasí s přijetím věcných darů
na 5. ročník Mezinárodní kytarové
soutěže Zruč nad Sázavou 2014,
která se koná ve dnech 19. – 22.
června 2014, od Luboše Formana
a Richarda Hruše. Ředitele ZUŠ
bude informovat OKŠS.
• návrh na opravu střechy budovy na
dětském dopravním hřišti a natření
fasády.
• objednat u firmy Roll – Audio zvuková technika, Kounická 46, 100
00 Praha 10 – Strašnice, audiovizuální systém do sportovní haly.
Objednávku zajistí OKŠS.
• přijetí dotací od Ministerstva kultury na akce “Postupové kolo celostátní soutěže neprofesionální
filmové tvorby Český videosalon
2014“ a „X. festival leteckých
amatérských filmů“.
• na základě doporučení bytové komise výměnu bytů mezi panem
Karlem Třískou (ulice Průběžná č.
p. 771, byt 2+1) a Lenkou Polákovou (ulice Průběžná č. p. 771, 1+1).
• uzavření smlouvy na zajištění výkonu činnosti technického dozoru
investora a odborné technické pomoci při realizaci investiční akce
„Oprava chodníků a komunikací ve
Zruči nad Sázavou - etapa 2014“ s
Lubošem Benešem, K Bažantnici
1 007, 285 22 Zruč nad Sázavou a
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•

•

•

•

•

•

pověřuje starostu podpisem smlouvy.
uzavření nájemní smlouvy s panem
Radimem Tůmou, Na Pohoří 799,
285 22 Zruč nad Sázavou, na pronájem části pozemku p. č. 716, dle
KN v k. ú. Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z
obalů a dodatku k této smlouvě s
firmou EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1 685/17, 140 21 Praha 4 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy a dodatku.
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
na akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení ve Zruči nad Sázavou etapa 2014“ s firmou AVE Kolín,
s. r. o., Třídvorská 1 501, 280 02
Kolín V a pověřuje starostu podpisem dodatku.
uzavření darovací smlouvy na finanční dar, který bude poskytnut
na kulturní akci „Postupové kolo
celostátní soutěže neprofesionální
filmové tvorby Český videosalon
2014“ s firmou ENVICOMP, s. r.
o., Hrnčíře 969, 584 01 Ledeč nad
Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
na základě doporučení bytové komise prodloužení nájemného ve
startovním bytě v ulice Mládeže 591 panu Thawt Aye do 31. 3.
2015.
uzavření kupní smlouvy č. 14/541/
KS13 s firmou ČEZ Energo, s. r. o.,
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 –
Karlín, na dřevní štěpku a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
příspěvek pro MAS Lípa pro venkov, z. s., na čištění řeky Sázavy
na úseku města Zruče nad Sázavou
pro rok 2014 ve výši 3 000 Kč.

neschvaluje:
• žádost organizace RYTMUS Benešov, o. p. s., F. V. Mareše 2 056, 256
01 Benešov, o finanční příspěvek
na chod a činnost této neziskové
organizace. Žadatele bude informovat OKS.
souhlasí:
• se změnou podmínky č. 18 rozhodnutí o změně využití území
spis. Zn.: Výst. 02724/2008/Ru ze
dne 9. 2. 2009, které se vztahuje
na obytnou zónu Na Farském II.
Předmětem změny je zmenšení
současného požadovaného sklonu
střechy hlavních staveb ze 30° na
22°. Zbývající obsah dané podmínky zůstane v platnosti.
• s navázáním spolupráce s klinickým logopedem - od 1. září 2014.
ukládá:
• předložit do jednání ZMě návrh
na nákup pozemků p. č. 1 102/9,
2 829/11 a 711, vše v k. ú. Zruč
nad Sázavou, na základě projednané nabídky pí Ludmily Novotné a
Jany Pípalové.
• zveřejnit záměr města na prodej
části pozemku p. č. 246 a části pozemku p. č. 245/1, vše dle KN v
k. ú. Zruč nad Sázavou a následně
předložit do jednání ZMě.
neukládá:
• zveřejnit záměr města na prodej
vyznačené části pozemku p. č 2
156/1, dle KN v k. ú. Zruč nad Sázavou. Žadatele bude informovat
OKS.
bere na vědomí:
• výpověď smlouvy na pronájem
části pozemku p. č. 1263/1 a ukládá
zveřejnit záměr města na pronájem
tohoto pozemku.

Mlatové pěšinky - Práce na pěšinkách v parku je již ve druhé polovině.
Budou zřízeny i v lesoparku a obnoveny v parčíku za hotelem. Na štěrkové
lože ohraničené svařenou pásovinou se položí mlatový povrch.
Martin Hujer (starosta města)

Chodníky v sadu Míru - V sadu Míru byly zhotoveny dva chodníky. Jejich
umístění kopíruje vyšlapané pěšiny. Zhotovitelem díla je ledečská firma
EVOS-Hydro za cenu 170 tisíc korun včetně DPH.
Martin Hujer (starosta města)
Výběrové řízení na další etapu rekonstrukce VO - Město provedlo
výběrové řízení na letošní etapu rekonstrukce veřejného osvětlení. Celkem
bylo podáno 8 nabídek. Zvítězila nejnižší nabídková cena. Práce tak
provede firma AVE Kolín, s. r. o., která bude u nás pracovat poprvé. Její
nabídka je ve výši 2 441 758 Kč včetně DPH. Nové lampy budou instalovány v ulicích: Malostranská, Nademlejnkem, Slepá, Lomená, Malostranské náměstí, Jiřická, Smetanova, Dvořákova, Fibichova, Pod Březíčkem,
Ke Ctiborkám a zbytek ulice Ke Stadionu.
Martin Hujer (starosta města)
Výběrové řízení na další etapu rekonstrukce komunikací a chodníků Do výběrového řízení na letošní opravu komunikací a chodníků naše město
obdrželo 3 nabídky. Zhotovitelem se stala ledečská firma EVOS-HYDRO
za cenu 3 185 259,70 Kč bez DPH. V letošním roce bude nový asfaltový
povrch v ulicích Slepá, Nademlejnkem, Pohleďská a Ke Ctiborkám. Nový
chodník se zhotoví v Kutnohorské a Jiřické ulici.
obchodní firma
nabídková cena v Kč (bez DPH)
EVOS-HYDRO, s. r. o.
3 185 259,70
Tost.cz, s. r. o.
4 768 000,COLAS CZ, a. s.
4 399 690,Martin Hujer (starosta města)
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Výběrové řízení na opravu mostu Domahoř - Do výběrového řízení na
opravu mostu Domahoř město obdrželo 3 nabídky. Vítězem se stala firma
COLAS CZ, a. s. za cenu 3 854 814,78 Kč. Oprava mostu by měla být
hotova do konce října 2014. Pravděpodobný začátek akce bude v měsíci
červnu. Oprava bude trvat do konce října 2014. Po dobu prací bude most
uzavřen.
obchodní firma
nabídková cena v Kč (bez DPH)
JHP, spol. s r. o.
4 286 935,24
COLAS CZ, a. s.
3 854 814,78
Skanska, a. s.
4 024 337,10
Martin Hujer (starosta města)

Projekty našeho města

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

Anketa „Zruč nad Sázavou očima občanů 2013“
OBČANÉ HODNOTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD LÉPE NEŽ CHVALITEBNĚ.
Třetí článek o výsledcích ankety
V únorovém a březnovém čísle Zručských novin jsme přinesli dva články
o výsledcích ankety „Zruč nad Sázavou očima občanů 2013“. Dnes se budeme zabývat tím, jak občané hodnotí městský úřad.

Jak často přijdou lidé na MěÚ?

MěÚ lidé potřebují.
Hodnocení městského úřadu byly věnovány otázky č. 13 až 21 loňské ankety. První otázka v této sérii zněla: „Se kterým odborem/odbory, složkou,
osobou MěÚ jste v uplynulých třech letech jednal?“ Hodnocení MěÚ se
nemusí nutně zakládat na osobní zkušenosti i názory z druhé ruky jsou cenné, ale není nad přímý kontakt.
Z téměř 400 respondentů nebylo v uplynulých 3 letech na MěÚ jen 116 lidí
(necelých 30 %). Neměli kontakt se starostou, matrikou, stavebním úřadem
– prostě s nikým. Odpovídali ovšem i lidé, kteří jednali se všemi devíti, dále
uvedenými, částmi MěÚ včetně starosty. Nejčastější odpověď zněla, že navštívili dvě části MěÚ (průměr 1,8). Anketa se neptala kolikrát respondent
navštívil příslušnou část MěÚ. Přesto není bez zajímavosti podívat se na
„návštěvní zatíženost“ částí MěÚ.

část MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Technické služby
Stavební úřad
Starosta
Kancelář starosty
Odbor kultury, školství, sportu
Ekonomický odbor
Správa majetku
Pečovatelská služba

hodnocení
počet odpovědí (školní metoda
- jednička
„jednal jsem“
výborný, 5
nedostatečný)
134
1,4
110
2,1
94
1,7
89
1,6
83
1,3
83
1,4
69
1,8
55
1,9
46
1,3
celkový průměr
696
1,6

Z těchto čísel nelze usuzovat na pracovní vytížení pracovníků částí MěÚ.
Spíše jde o to posoudit, jak je dále uvedené hodnocení opřeno o osobní zkušenost. Např. respondent ze Staré Zruče, muž ve věku do 60 let má za poslední tři roky osobní zkušenost s osmi z devíti částí MěÚ. Známku přidělil
všem částem MěÚ, se kterými byl v kontaktu, kromě pečovatelek. S těmi
neměl nic společného. To je velmi věrohodný člověk. Respondenti, kteří neměli kontakt s MěÚ, hodnocení (známky) nepřidělovali. Například žena ze
Staré Zruče, věk 60 až 75 let, uvedla, že v uplynulých třech letech na MěÚ
nebyla a MěÚ nehodnotila. To nepřekvapuje. Její názory, vyjádřené v dalších částech ankety (čistota, policie…), jsou ovšem cenné.

Hodnocení MěÚ je až překvapivě dobré.

MěÚ je oznámkován mezi výborně a chvalitebně.
Při hodnocení MěÚ měli účastníci ankety možnost hodnotit práci odborů
ve čtyřech oblastech, a to odbornost, vstřícnost, plnění termínů a komunikace. Například u stavebního úřadu lidé nejlépe hodnotí plnění dohodnutých termínů (1,64) a odbornost (1,65). Vstřícnost (1,78) a komunikace
(1,85) jsou hodnoceny o něco hůře. Pro známkování lidé většinou využívali
známku výborně a chvalitebně. Nechybí ovšem i zcela negativní hodnocení.
Například ekonomický odbor dostal za vstřícnost celkem šestkrát nedostatečnou a za komunikaci čtyři pětky.
Při vyhodnocování známkování jsme žádné odpovědi nevylučovali, i když
si některé, jako málo objektivní, o vyloučení říkaly. Například dva respondenti ze sadu Míru, dlouholetí obyvatelé města, hodnotí stav komunikací
jako dobrý, čistotu ve městě jako dobrou (spíše ano), ale technickým službám i starostovi dali vesměs známku nedostatečnou. Ukazuje to spíše na
osobní emoce, ale i ty jsou z ankety zřejmé a asi do ní patří.
Při posuzování hodnocení odborů musíme vzít v úvahu charakter práce
jednotlivých částí MěÚ. Například pečovatelky mají přímo v popisu práce
péči o klienty, a tak nepřekvapuje, že v jejich hodnocení chybí známky dostatečný a nedostatečný a naopak zcela převládají výborně a chvalitebně. Na
druhé straně jsou odbory, které nejednou musí odmítat neoprávněné nároky
občanů na jejich práci – technické služby a správa majetku. Správa majetku
nasbírala celkem téměř 20 pětek a technické služby 25 nedostatečných. Nejvíce nedostatečných mají technické služby za vstřícnost. Naopak odbornost
pracovníků technických služeb hodnotí občané jako chvalitebnou.
Z ankety je zřejmé, že pracovníci MěÚ jsou dobře hodnoceni a mají odpovídající kontakty s občany města. Samozřejmě, že cílem této části ankety
nebylo zajistit podklady pro samochválu, ale naopak v těch částech práce
MěÚ, které byly podrobeny kritice, se bude muset MěÚ zlepšit.
Příště se podíváme na hodnocení práce státní a městské policie.
Ivo Novák (MěÚ, tajemník)

Veřejná sbírka pro rodinu Šlejmarových ukončena
K 31. březnu byla uzavřena veřejná sbírka na pomoc při nákupu osobního automobilu pro rodinu Šlejmarových, která probíhala od října loňského
roku. Na sbírkovém účtu se sešlo téměř 250 tisíc Kč, tato částka byla již odeslána jako záloha prodejci vybraného automobilu a auto se začalo vyrábět.
Do konce května by jej rodina měla mít k dispozici.
Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili.
kancelář starosty

DUBEN

HZS - stanice Zruč nad Sázavou

Poslední zručský hodinář

02.03.2014 … Operační středisko vyslalo jednotku na likvidaci následků dopravní nehody na 57 km D1 - směr Brno. Při dopravní nehodě
osobního automobilu nebyl nikdo zraněn, hasiči na místě provedli protipožární opatření a úklid vozovky.
11.03.2014 … Vodu do chladícího systému doplňovali hasiči z CAS 32
v kácovském pivovaru Hubert.
12.03.2014 … Zahoření dutiny staré lípy v Machovicích hasiči likvidovali pomocí vysokotlakého vodního proudu u CAS 24.
Požár trávy likvidovali hasiči s pomocí kolegů z Uhlířských Janovic
a JPO Zbraslavice u Rápošova. Po uhašení požáru jednotka zasahovala na zpáteční cestě u nenahlášeného pálení dřevěného odpadu. Hořící
hromada byla uhašena a teprve potom se na místo dostavil muž pověřený dozorem u pálení. Pro další možné pálení byl pán náležitě poučen o
správném postupu.
14.03.2014 … Pomocí vysokozdvižné plošiny AP 24 provedli hasiči
postupné pokácení jasanu v Onšovci a duté lípy ve Vlastějovicích.
16.03.2014 … Na žádost PČR OO Zruč nad Sázavou otevřeli hasiči
vstupní dveře bytu v ulici Poštovní. Majitel byl nalezen v bytě bohužel
již mrtvý.
Strom spadlý na silnici odstraňovali hasiči u Radvančic.
18.03.2014 … Hasiči vyjeli na odtažení kamionu, který blokoval průjezd
na 62 km D1 - směr Brno. Na místě bylo zjištěno, že se jedná technickou
závadu na vozidle, a to zablokované brzdy. Pro odtažení porouchaného
vozidla byl proto přivolán speciální odtahový automobil soukromé firmy.
20.03.2014 … Hasiči provedli monitoring úseků s omezeným provozem na dálnici D1. Na místech stavebních úprav byla posouzena funkčnost provizorních sjezdů, možnosti objezdových cest a kvalita rádiového
spojení s operačním střediskem.
21.03.2014 … Jednotka byla povolána k odstranění následků dopravní
nehody dvou osobních a dvou dodávkových vozidel na 41 km D1- směr
Brno. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, hasiči na havarovaných vozidlech
provedli protipožární opatření a likvidovali vyteklé provozní náplně
pomocí sorbentu Absodan. Po zadokumentování dopravní nehody PČR
hasiči uklidili povrch vozovky.
24.03.2014 … Hasiči pomáhali RZLS s transportem pacienta v Měchonicích.
30.03.2014 … Operační středisko vyslalo jednotku k likvidaci požáru
ve Vítonicích. Po příjezdu na místo zde zasahovali dobrovolní hasiči z
JPO Dolní Kralovice. Společnými silami a cca 8 000 l vody z CAS 32 se
podařilo požár likvidovat.
pprap. Martin Bezděk (HZS Zruč n. S.)

Městečko Zruč v minulých staletích svou tvář měnilo jen velmi pozvolna. Kolem náměstí, které bylo srdcem městečka, se usídlila řada hospodářů, kteří se zároveň věnovali také nějakému řemeslu či obchodu.
Rodiny řady z nich tu žily i několik staletí.
A tak se tu vlastně rozvinuly tradiční rody, Klatovských,
Nácovských,
Zadáků, Rakušanů, Kolářů, Březinů, Chaloupků,
Javůrků a dalších, které se
dále větvily. V dalších pokoleních někteří příslušníci
těchto rodů ztráceli povědomí o minulém pokrevním příbuzenství. Mnohé
usedlosti už dnes nejsou v
držení jejich potomků. Na
městečku, jak zručští říkali
náměstíčku a těsně přilehlým ulicím v podzámčí, žily
na přelomu 19. a 20. století
např. čtyři rodiny Nácovských, které podle tvrzení
některých současných potomků nejsou příbuzné. Jedna sídlila v čp. 26 na dolní
straně náměstí, druhá v čp.
22 v jeho levém dolním rohu
na podzámecké straně, další v horní frontě náměstí v
čp. 64 vlevo od budovy bývalé Kampeličky (dnes České spořitelny) a
poslední v čp. 14 v pravém dolním rohu „křižovatky“ ulice 1. máje s uličkou Strmou. V tomto domě žila a provozovala obchod rodina obchodníka
Augustina Nácovského, v čp. 64 rodina příležitostného řezníka Bedřicha
Nácovského (jeho dcera Marie zvaná „Márinka“ byla učitelkou), v čp. 22
pak rodina Jindřicha Nácovského, hospodáře s párem koní, též cementáře, který vyráběl betonové zboží a prodával i volně ložený cement (syn
Jindřich byl známým televizním opravářem) a v čp. 26 Vilém Nácovský
a po něm jeho syn Miroslav, oba známí a uznávaní mistři hodinářského
řemesla. Na důkaz, že ve Zruči patří Nácovští k velmi starému rodu, lze
uvést zápis z tzv. „Berní ruly“ (to je soupis poddanského majetku – půdy
a zvířectva – provedený v letech 1652 – 1655 v Čechách, vůbec první
úplný berní katastr), kde se mezi hospodáři městečka „Zrutče“ uvádějí
Jan Nácovský, kolář a Václav Nácovský, tkadlec. Za oněch více než 360
let mohly výše uvedené rodiny ztratit povědomí o pokrevní spřízněnosti.
Až do konce roku 2013 upoutával v průčelí domu čp. 26 pozornost
malý krámek a zároveň také dílnička plná ciferníků a tikajících strojků.
Království pana Miroslava, který tu prožil celý svůj život, stejně jako
jeho otec Vilém, děda Čeněk a jejich předkové (možná také hodináři).
Hodinářství jako řemeslo určitě provozovali v těchto třech zmíněných
generacích, podle pana Miroslava byl hodinářem už i jeho praděd.
V protokolu o založení Sboru dobrovolných hasičů z roku 1885 je uváděn Čeněk Nácovský, hodinář, jako jeden ze 33 zakládajících členů, jako
člen jeho první správní rady. Dále je uváděn také jako velitel čtvrtého
odboru SDH, tzv. „stráže bezpečnosti“. Hodinář nebylo ve vzdálené minulosti tak časté povolání. Vyžadovalo specifické znalosti a technickou
zručnost a dovednost, které se zřejmě v této rodině dědily, neboť si je ve
čtyřech generacích pozpátku předávali. Když jsem pana Miroslava při
jeho životních výročích několikrát navštívil, povídali jsme si o jeho životě mezi hodinami a hospodařením na polnostech o výměře cca 5,5 ha, o
městě a změnách, které přineslo uplynulých 150 let, kdy jeho rod ve Zruči
hodinařil. Hodinář tehdy hodiny vyráběl i opravoval. V chudé Zruči ale
toto řemeslo nemohlo zajistit celé živobytí, a tak se i hospodařilo.
Všichni členové rodiny byli hluboce věřící lidé. Ve všech dobách a generacích se účastnili aktivit spojených s kostelem, ale také společenského
života. Četní příslušníci rodiny se rozešli i do vzdálenějšího světa, aby
šířili fortel rodinného řemesla. Čeněk Nácovský byl přísný učitel, jak
prý vzpomínal otec pana Miroslava. Jeho náročnost se vyplatila, neboť
bratři Viléma Nácovského odešli do Vídně a tam se ve svém oboru dobře
uchytili, kdesi proti vojenským kasárnám založili hodinářskou živnost.
Vilém a předtím i jeho otec Čeněk vyráběli (montovali) hodinové strojky
do hodin zvaných pendlovky. Odváželi je do Prahy, kde se ukládaly do
dřevěných skříní. Za jeho života začínala doba miniaturizace mechanických hodin, éra „cibulí“. A tak, pokud chtěl stačit technickému rozvoji,
musel se pořád „učit“. Řemeslný trend spěl od výroby „na koleně“ stále
více k opravárenství. Vilém Nácovský byl velmi dobrým zpěvákem a
spolu s Josefem Zadákem zpívali sólové party v kostelním sboru.
V rodinném hospodářství s jedním párem koní a mlátičkou obhospodařovali pole Na Pohoří či za řekou ve „Velké obci“. Úrodu ukládali do,
dnes už neexistujících, kamenných sklepů na městečku naproti své usedlosti. Rodina také postavila dům čp. 109 na Malé Straně, kde za první
republiky, v jeho prvním patře, sídlila četnická stanice.
Pan Miroslav Nácovský se vyučil hodinářem u svého otce, kde dostal
základní řemeslný fortel. Vychodil zručskou měšťanku, nové směry v
oboru potom vstřebával 3 roky v hodinářské škole v Praze, kam dojížděl
vždy 2 dny v týdnu. Pracoval jako zaměstnanec svého otce, po kterém
později převzal jako štafetu žezlo v rodinné živnosti. V mládí spolu se
svými vrstevníky kopal do mičudy a cvičil v Sokole, účastnil se i poválečného sokolského sletu v Praze. Parta hochů, baťovskými děvčaty pojmenovaná „Betlemáci,“ soupeřila se svými baťovskými protějšky nejen
ve sportu, ale i v mladickém hašteření. Velmi hezky vzpomínal na své
cvičitele v Sokole, pány Maluše a Kořínka.
V padesátých až osmdesátých letech 20. století nebyl ve Zruči jediným
hodinářem. Shodou okolností na protější straně náměstí ve „Staré Zruči“
provozoval svoji živnost a životní povolání příslušník dalšího tradičního
a dlouholetého zručského rodu Klatovských - František Klatovský, a to v
čp. 59, v bývalém pekařském krámku, po svém otci Vlastimilu Klatovském. Vyučil se hodinářem v Kutné Hoře. Odešel vprostřed práce ještě
v produktivním věku.
56 let poskytoval pan Miroslav služby v oboru místním i přespolním.
Stal se symbolem věrnosti profesní i věrnosti místu. Obor, v němž pracoval, zaznamenal za dobu, po kterou se mu věnoval, ohromný skok. Žádný
z jeho předků se nemusel tak jako on přizpůsobovat dalším a dalším inovacím a novým a novým podmínkám v podnikání. Svými zkušenostmi,
které za tu dobu nabyl, se ve svém oboru stal spojovníkem jeho „ středověku, novověku i kosmické budoucnosti“. Rozuměl pendlovkám, uměl
opravit i cibule, nejvíce se věnoval mechanicky a elektricky poháněným
strojkům, pokud byly dostupné náhradní díly. Postupně se z něho stával
servisman a prodejce baterií do náramkových a digitálních hodinek, celých hodinek a hodin, upevňovacích pásků a řemínků. Neznechutilo ho
to, sloužil svým zákazníkům dál a až do konce nesl dobré jméno firmy
Nácovský –hodinář - až do 21. století. Vynikal řemeslnou erudicí, trpělivostí a vstřícností ke spoluobčanům.
V listopadu uplynulého roku, po krátké nemoci, odešel. Proces mizející
a už zmizelé Zruče se netýká jen budov a tradičních zákoutí, ale i lidí a
jejich přínosu dobovému životu. S ním skončilo i jedno řemeslné zručské
odvětví s dlouhou tradicí. Nejen to. Po meči se také ztratil i jeden tradiční
zručský rod, i když rodný dům neosiřel. Rodiny jeho dcer ponesou dál
povědomí o svých předcích, kteří psali historii Zruče. 21. března 2014 by
se pan Miroslav Nácovský dožil dvaaosmdesáti let.
František Smítka

Městská policie Zruč nad Sázavou
19.03.2014 ... Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
občanů o ležícím muži na travnatém pásu u čerpací stanice. Na místě
byl hlídkou MěP probuzen, ztotožněn a následně požádán o vysvětlení
ctyřiadvacetiletý místní občan. Tento k věci uvedl, že si pouze zdřímnul
poté, co trochu popíjel U Gatěho. Strážníky byl mladík doprovozen k
nedalekému domovu, kde byl předán otci.
24.03.2014 ... Se žádostí o pomoc se na hlídku MěP obrátila v odpoledních hodinách hlídka PČR. Důvodem tomuto se stalo oznámení
personálu pošty o agresivním zákazníkovi. Na místě bylo zjištěno, že
provozovnu navštívil čtyřiadvacetiletý muž v současnosti se zdržující
na Benešovsku, který napadal verbálně personál pošty. Případ je dále
v šetření PČR.
25.03.2014 ... Hlídkou MěP bylo v prostorech náměstí Svobody zaregistrováno neoprávněné odkládání odpadů mimo vyhrazená místa.
Šetřením bylo zjištěno, že třicetiletý občan z nedaleké obce opakovaně
uložil ke hnízdu na tříděný odpad na náměstí Svobody směsný i jiný
velkoobjemový odpad. Věc byla s uvedeným projednána jako přestupek
proti veřejnému pořádku uložením pokuty v blokovém řízení.
28.03.2014 ... Během dozoru u ZŠ byla v odpoledních hodinách hlídka MěP oslovena skupinkou školáků. Tito si stěžovali na třináctiletého
chlapce, který v prostorech dětského hřiště verbálně i fyzicky napadal
ostatní děti. Na místě bylo dále zjištěno, že toto není první případ obdobného chování uvedeného školáka. Na skutečnost byla následně upozorněna matka chlapce a škola, kterou uvedený navštěvuje. Vzhledem k
věku chlapce byla dále věc oznámena příslušnému odboru péče o rodinu
a dítě.
09.04.2014 ... Oznámení o dopravní nehodě v ulici Na Pohoří přijala
hlídka MěP v ranních hodinách. Na místě bylo zjištěno poškození kóje
na nádoby pro odpad, kdy osmačtyřicetiletý řidič nákladní soupravy při
manipulaci s vozidlem do kóje nacouval. O nehodě byla vyrozuměna
PČR skupina dopravních nehod. Hlídka MěP na místě dále asistovala
policii při šetření události.
Pavel Antoš (vedoucí strážník MěP Zruč nad Sázavou)

Letní intenzivní doučování – smysluplně využité prázdniny
Tradici letního doučování neporuší Studijní centrum BASIC Čáslav ani
letos - s úsměvem se pouští do 6. prázdninového studijního maratonu. S
letními intenzivními kurzy jsou skvělé zkušenosti. Registrace probíhají
již nyní, protože je o kurzy velký zájem. Letní prázdniny jsou stále blíže.
Každý žáček se těší na zasloužený odpočinek a nové zážitky. Pro některé
studenty však může být část léta ideální dobou, kdy dohnat mezery v učení
a vypořádat se tak se studijními problémy a neúspěchy. Nová látka ve škole
nepřibývá, nikdo se nestresuje se známkami a písemkami. Děti mají v létě
možnost „dohnat“ učivo a vyjasnit si je v klidu od základu. Do školy pak
jdou s větší jistotou a s menšími obavami. BASIC stále zdokonaluje doučovací programy pro studenty s poruchami učení. Prvořadé zůstávají kurzy
zaměřené na nápravu čtení, psaní a gramatiky českého jazyka. Studenti také
navštěvují kurzy „Pevné základy anglického a německého jazyka“ - nejnižší
úroveň je určena žákům s poruchami učení, ale pomoc najdou i studenti,
kteří se obávají státní maturity. Kurzy jsou určené dětem od první třídy, u
kterých se začne objevovat nějaký problém a jejichž rodiče si uvědomují, jak
je důležité nenechat problém narůst. Dále jsou u nás studenti z 2. stupně ZŠ,
SŠ i budoucí maturanti. Nikdy není pozdě začít na sobě pracovat, ale uvědomte si, že malé mezery v učení se řeší a hasí snadněji!!! Program na zvládání českého (německého i anglického) jazyka je velice podrobně sestaven.
Využívají se odborné pomůcky, hry, modelína. Doučování je individuální a
problém lze přesně diagnostikovat a zvládat. Zakládáme si na úzké spolupráci s rodiči a doučování probíhá jen tehdy, pokud dítě samo chce. Chcete-li poznat, jak se u nás pracuje, tak je nejlepší si s námi domluvit konzultaci,
kde rodičům i učitelům vše rádi představíme a ukážeme. Během prázdninových kurzů dochází studenti týden nebo dva na čtyři vyučovací hodiny
denně. Během prázdnin nejsou zatěžovány novou látkou ze školy, a tak se
mohou plně zaměřit na doučování. Není to pro ně žádný strašák - doučování
neprobíhá nikdy bez souhlasu dítěte. Učitel se po celou dobu věnuje pouze
jednomu dítěti, případně dvojici, ale stále jde o individuální přístup. Proto
dokážeme přesně diagnostikovat problém a řešit ho. Závěrem jen doufám,
že vzdělání bude prioritou v naší zemi. Je jen na nás, zda budeme problémy
přehlížet, nebo se k nim postavíme rázně a nenecháme děti v jejich trápení
a nejistotě. Nespokojme se proto jen s „nálepkou“, že je naše dítě dyslektik
či dysgrafik. Ano, má sice zlepšené známky a individuální studijní plán, ale
musíme si uvědomit realitu, že život žádné úlevy uznávat nebude! Je to kruté, ale pravdivé. Další podrobné informace lze získat na internetové adrese
www.basic.cz nebo prostřednictvím e-mailu caslav@basic.cz, popřípadě na
telefonním čísle 775 035 286.
Martina Vrbická (ředitelka Studijního centra BASIC)
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I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MŠ NA POHOŘÍ
http://www.zszruc.cz

Putování mezi islandskými gejzíry a ekvádorskými indiány
Na severní polární kruh se s cestovatelem panem Miroslavem Denešem
přenesli žáci šestých a sedmých ročníků v jednom příjemném čtvrtečním
dopoledni. Poutavé vyprávění doprovázené multimediální diashow nás na
chvíli posadilo do letadla směr Island - ostrov na rozhraní euroasijské a severoamerické litosférické desky. Nehostinnou krajinu tundry, kde léto trvá
jen tři měsíce, vynahrazuje obyvatelům nádherná příroda s gejzíry, vodopády, ledovcovými řekami i stále činnými sopkami. Dozvěděli jsme se o tvrdém životě obyčejných Islanďanů, o možnosti pěstování banánů u polárního
kruhu i o způsobu lovu papuchalků a přípravě tradičního pokrmu z nich.
Cestovatelské kroky osmáků a deváťáků zamířily až do rovníkové Jižní
Ameriky. Cílem putování byl Ekvádor a především, k němu patřící, souostroví v Tichém oceánu - Galapágy. Ekvádor je velmi různorodý stát, na jehož
území se nacházejí jak tropické pralesy, tak vysoké stále činné sopky. Nejprve jsme navštívili hlavní město Quito, ležící v nadmořské výšce téměř 3 000
metrů, a poznávali také život místních obyvatel - indiánů a jejich potomků.
Jejich významným zdrojem obživy je prodej rukodělných výrobků na tržištích. Poté jsme zamířili několik set kilometrů na západ - na Galapágy.
Zde nás přivítala neporušené příroda, které si opravdu lidé váží a chrání ji.
Návštěvníci se tu mohou volně pohybovat mezi obřími suchozemskými želvami, lachtany, tučňáky galapážskými či leguány a vše zblízka fotografovat.
Roman Starý (učitel I. ZŠ)

Noc s Andersenem
Na páteční odpoledne 4. dubna jsme se velice těšili, protože konečně nastala dlouho očekávaná Noc s Andersenem. Naše třídy 4. A a 4. B se sešly v odpoledních hodinách před školou, abychom si užili společně večer
a přespali ve škole do rána. Začali jsme si vybalovat spacáky a deky ihned
poté, co nás paní učitelky pustily dovnitř. Na začátku celé akce jsme společně zasadili strom, který bude později sloužit jako strom vánoční. Následně
jsme se rozešli do dílen. Někdo pomáhal v kuchyňce s přípravou večeře pro
ostatní, někdo vyráběl maškarní masky ve výtvarné dílně, jiní zase dělali
pokusy v chemické dílně a zbytek si vyráběl hrací kostku ze dřeva. Když
jsme měli vše hotové, přesunuli jsme se do kuchyňky na společnou večeři,
kterou nám připravili naši spolužáci. Před setměním jsme se najedli a vydali
se na stezku odvahy. Z knihovny nás pouštěli po dvojicích nebo trojicích na
noční cestu po zhasnuté škole, na které jsme plnili různé vědomostní úkoly,
které se týkaly hlavně známých pohádek a příběhů pro děti. Cíl byl opět v
knihovně, kde jsme si zazpívali písničky za doprovodu kytary pana učitele.
Závěrem následovalo vyhlášení vítězů a rozdávání cen, kdy každý účastník dostal alespoň nějakou drobnost. Potom jsme se na památku společně
vyfotografovali a přesunuli se do místností, kde jsme si připravili nocleh.
Večerka byla ve 23 hodin. Po nočních snech o předešlém večeru a ranním
probuzení jsme se opět přesunuli do kuchyňky na dobrou snídani. Noc s
Andersenem se nám velmi líbila a obohatila nás o další hezké zážitky.
žáci 4. tříd

Memoriál Fr. Šusty

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

http://www.ms-napohori.cz
Ani v březnu jsme nezaháleli. O jarních prázdninách proběhlo v MŠ Malostranská školení učitelek obou mateřských škol na téma „Plánování v mateřské škole“ s paní lektorkou Věrou Krejčovou.
19. 3. čekala děti pohádka „Rozárčina postýlka“, se kterou k nám přijelo
divadlo D21. Děti se v ní dověděly, jak je důležitá čistota a pořádek.

20. 3. jsme přijali nabídku zdravotnického zařízení „Prima vizus“ na preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. Rodiče, kteří tuto nabídku využili, tak získali důležité informace o zraku svých dětí.
21. 3. zahrály učitelky dětem 2 loutkové pohádky: „Jak krtek a skřivánek přivolali jaro“ a „Jak krtek se zajícem budili ježka“. Již samotné názvy
prozrazují obsah pohádek. Kromě toho se děti naučily i novou písničku o
sluníčku.
Jarní výstavu jsme instalovali 27. 3. a můžete si ji v současné době prohlédnout na zručské poště.
Závěrem informace ze zápisu. Do naší mateřské školy přišlo pro školní rok
2014/2015 přihlásit své dítě 34 rodičů.
Zdeňka Valíková a Veronika Šťáhlová (učitelky MŠ)

MŠ MALOSTRANSKÁ
http://www.msmalostranska.cz
V březnu zahrály učitelky dětem pohádku O koblížkovi. Tato pohádka o
zvířátkách patří mezi dětmi k nejoblíbenějším. Do scénáře byly zařazeny i
známé písničky, které si děti s chutí zazpívaly. Na divadelní představení byli
pozváni i rodiče s dětmi, které se chystaly teprve k zápisu do MŠ.
V naší škole navazujeme na staré lidové tradice, a proto se vynášení Morany zařazuje i do školního vzdělávacího plánu. Symbol zlé a dlouhé zimy
vyrobily učitelky, děti jí domalovaly obličej a ozdobily šaty. Průvodem se
všichni vydali na most a se slovy: „ Táhni, zimo, táhni pryč!“, vhodili Moranu do řeky Sázavy.

http://www. zus-zruc.cz

Představení v mateřských školách

V úterý 9. dubna 2014 se v sále Základní umělecké školy ve Zruči nad
Sázavou konalo představení „Pohádka o Cipískovi“ pro děti z MŠ Na Pohoří
a MŠ Malostranské. Představily se děti z tanečního oboru pod vedením p.
uč. Lucie Charouzové a děti z klavírní třídy pod vedením p. uč. Terezy Krutilové. Během představení vystoupily i děti z hudební přípravky Zušáčkovy
zpívánky s pásmem „O vodníkovi“ a celé obecenstvo se naučilo novou písničku o kouzelné Pampelišce. Kdo by se chtěl dozvědět, jak to celé dopadlo,
může se přijít podívat na společné představení hudebního a tanečního oboru
„Pro maminky“ v neděli 27. dubna 2014 od 11 hod. v sále ZUŠ. Představí
se děti z přípravného kurzu ZUŠ a Zušáčkovy zpívánky, tanečníci, klavíristi a dospělí žáci ZUŠ. Na všechny kamarády a rodiče se těší účinkující a
pedagogové ZUŠ.
Lucie Charouzová (vyučující taneční oboru ZUŠ), foto Jaroslav Bouma

Kámoška ukazuje lidskou tvář
Krátký film Kámoška z dílny
zručského dramaťáku dokončený začátkem dubna již sbírá
první ohlasy. Na youtube ho za
několik dní vidělo skoro sto padesát lidí. Žáci literárně dramatického oboru základní umělecké školy si pod vedením učitele
Václava Veselého vyzkoušeli
práci filmařů. Postavili se před
i za kameru a pokusili se zpracovat filmový scénář, který vzešel z jednoho z námětů. Snímek
vznikal v interiérech školy a v
Denisa Filipová jako Kámoška
jejím okolí. V titulní roli hraje
talentovaná osmiletá Denisa Filipová a ve filmu jsou jejími hereckými partnery, Vojtěch Novák, Bartoloměj Pacal, Milan Maxa, Soňa Hatáková, Jakub
Filip, Veronika Viková, Václav Balvín či Václav Novotný. Příběh snímku
vypráví o tom, že podvádět se nevyplácí a ukazuje, jaké lidské vlastnosti by
se měly v dnešní době „nosit“. Film si můžete prohlédnout pod internetovým odkazem http://youtu.be/zDjeyC24hrA
Václav W. Veselý (vyučující LDO ZUŠ)

V Kralupech nad Vltavou se zručským kytaristům dařilo!

Dne 19. 3. 2014 se uskutečnil 14. ročník Memoriálu Fr. Šusty za přítomnosti devíti družstev ze šesti základních škol. Dívky 6. - 9. ročníku se utkaly ve volejbale ve dvou základních skupinách, kde hrály systémem každý
s každým. Ze základních skupin postupovaly dva nejlepší týmy, které pak
soutěžily o 1. – 4. místo. Naše děvčata na dobře sehraná družstva TJ nestačila a nakonec i přes velkou snahu obsadila 8. místo. I. ZŠ Zruč n. S. reprezentovaly: Bezděková Lucie, Kotková Lucie, Studecká Tereza, Kruntorádová
Dominika, Vorlíčková Zdena, Táborská Eliška, Průšová Linda, Vaňkátová
Simona, Jelínková Štěpánka.
Marie Tomanová (učitelka I. ZŠ)

ZŠ OKRUŽNÍ
http://www.zs-okruzni.cz

Pozvánka na Den otevřených dveří v ZŠ Okružní
Dne 29. května 2014 pořádá Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní
643, od 9:00 do 14:30 hodin, Den otevřených dveří.
Součástí akce bude výstava prací žáků a v 10:00 hodin proběhne krátký
kulturní program. Zveme všechny naše spoluobčany, přijďte se do naší školy podívat a prohlédnete si i školní zahradu. Těšíme se na vás.

Pohádku „Zpívejte notu pro křiklouna Otu“ představilo divadélko „Kůzle“
ve Spolkovém domě. Milá pohádka plná písniček potěšila malé i velké diváky.
Přehlídka dravců byla
připravena 9. dubna.
Zaměstnanci ZOO Jihlava představili dětem
několik druhů sov,
káně i orla mořského,
který sklidil nejvíce
obdivu díky rozpětí
křídel.
Jarní výstavu výtvarných prací dětí i
zaměstnanců školy si
můžete opět prohlédnout
ve
výlohách
cukrárny ve Staré
Zruči.
Jaroslava Daňková (učitelka MŠ)

Čistá řeka Sázava
Stejně jako v minulých letech i letos věnovala naše škola jedno páteční
dopoledne řece Sázavě. Ve spolupráci s MAS Lípa pro venkov, která dodala
rukavice, pytle na odpad a nezbytné svačiny, jsme se vydali podél jejích
břehů. Místo pozorování již rozkvetlé přírody se naše oči soustředily na
hledání papírů, petek, lahví a dalších nejrůznějších předmětů. A zase jich
nebylo málo. Během dopoledne jsme v úseku od začátku cyklostezky až po
Chabeřický mlýn břehy i jejich okolí vyčistili. Velká pochvala patří všem
snaživým žákům, kteří s vervou a plným nasazením pomohli k očistě naší
malebné řeky.
Zdenka Kunčická (učitelka ZŠ Okružní)
Pokud budete pořádat jakoukoliv akci,
nenechávejte si to pouze pro sebe.
Informujte své spoluobčany nejen vlastními plakáty,
ale i pomocí přehledu ve Zručských novinách,
který bude včas zveřejňován.
Podávejte zprávy o akcích kulturních, společenských, sportovních, aj.
na: Odbor kultury, školství a sportu
Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.
Tel.. 327 531 329, 327 531 194.
E-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz

Ve Zruči v Centrinu je heligonek ráj.
Přátelé písniček dneska svátek maj.
Naše české písničky zpívá tu sál celičký.
Každý, kdo k nám přišel, ten nelitoval ...
Vystupující při akci - Posázavské heligonky (foto František Frančík)

Kytarové trio (K. Nulíčková, L. Tvrdíková, M. Sochůrková)
Ve středu 26. března se konalo v Kralupech nad Vltavou krajské kolo soutěže MŠMT pro základní umělecké školy ve hře na kytaru. V osmi kategoriích se představilo 130 žáků ZUŠ ze Středočeského kraje. Výkony soutěžících hodnotili pedagogové konzervatoří a koncertní umělci. Zručskou
kytarovou třídu reprezentovalo osm žáků jak v sólové hře, tak i v komorní
hře na kytaru. A jak to v Kralupech pro nás dopadlo? Matěj Šimek získal
v I. kategorii 1. místo; Anežka
Pažoutová 2. místo ve II. kategorii; Kristýně Nulíčkové se v
VII. kategorii podařil z 1. místa
postup do ústředního kola; Matěj Drahokoupil obsadil v VIII.
kategorii 2. místo; kytarové trio
(A. Pažoutová, Š. Neděla, M. Šimek) skončilo v I. kategorii na 2.
místě; zkušenější kytarové trio
(K. Nulíčková, L. Tvrdíková, M.
Sochůrková) získalo ve II. kateMatěj Šimek
gorii 1. místo a rovněž kytarové
duo (M. a J. Drahokoupilovi) ve III. kategorii skončilo na 1. místě. Žáky
připravili do soutěže pedagogové, Jiří Freml a Matěj Freml. Všichni si za
své výkony zaslouží velkou gratulaci!
Jiří Freml (ředitel ZUŠ)

Karneval 13. dubna - z promenády masek
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KULTURA, SPOLEČNOST
SPOLKOVÝ DŮM

O.S. ŽIVOT 90

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

Výročí 100 let od narození T. J. Bati
a 75 let od založení firmy Sázavan ve Zruči nad Sázavou
Život měříme časem – co bylo, co je a co bude. Vše tedy má svou historii, současnost a budoucnost.
V letošním roce 2014 si máme možnost připomenout životní příběh muže,
který by 17. 9. 2014 oslavil své 100. narozeniny, muže, jehož život a dílo
mělo velký vliv na život místních lidí a na vývoj města Zruče nad Sázavou
– je to příběh pana Tomáše Bati a jeho rodiny.
Podnikatelské myšlenky a vize rodiny Baťových se ve Zruči nad Sázavou
částečně zrealizovaly novou výstavbou města a založením podniku Sázavan. A jak to všechno bylo, co se zde v našem městě od roku 1939 dělo,…
máme nyní možnost si připomenout.
Vznikla myšlenka uspořádat v našem městě ve Zruči nad Sázavou ku příležitosti 100. výročí narození pana T. Bati a k 75. výročí vzniku podniku
Sázavan malou třídenní oslavu a připomínku tohoto „historického období“.
Začínáme tvořit tým, který se bude na realizaci celé akce podílet a vítáme
do týmu všechny, kteří mají chuť spolu s námi spolupracovat. Máme záměr
v rámci možností dát dohromady komplex informací, fotografií, předmětů...
týkajících se období vzniku, historické slávy a současnosti daného tématu
a prosíme tímto spoluobčany, kteří doma vlastní nějaké předměty, fotografie
a mají informace, kterými by mohli tuto akci podpořit, aby se nám ozvali.
Zde jsou okruhy, kterých se slavnost týká: stavba továrny a sídliště, strojírenská výroba, divadlo, pěvecké soubory, hudební kapely, Klub mladých,
divadlo, hudební skupiny, šachisté, modeláři, fotografové, Filmový klub,
Radiokroužek, knihovna, Klub mladé kultury, Zlatá bota šlapačky, závod
do vrchu, akrobacie, enduro, minikáry, tenis, házená, kopaná, odbíjená,
stolní tenis, box, cyklistika, školství…a dost možná si vzpomenete ještě na
další. Slavnost se uskuteční 14. – 16. října 2014 a kontaktovat nás můžete
již nyní.
Marcela Černá (manažerka SD)

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

Stále se připravují podklady pro výstavu
inspirovanou 1. světovou válkou
V podstatě je zpracována všeobecná část a nyní jsou pro tisk kompletovány podklady získané od občanů. Těmto, touto cestou děkujeme a věříme, že
se sami přesvědčí, že podpořili dobrou věc. Výstava by totiž měla být nejen
informativní, ale zároveň varující. Každé válčení znamená zbytečné utrpení
a ztráty životů a právě 1. světová válka byla v tomto směru velmi krutá.
Trpěli ti na bojištích i ti, kteří zůstali doma. Výstava proto ponese výstižný
název - „Proč mámy pláčou“. Slavnostní vernisáž výstavy se bude konat 7.
června a bude jí předcházet pietní akt s položením věnců u památníku na
Malostranském náměstí. Všechny čtenáře Zručských novin srdečně zveme.
Zapište si do kalendáře 7. června.
Jiřina Janatová

http://www.zivot90-zrucns.cz

Poznávací zájezd - středa 21. května
O.S. Život 90 pořádá ve středu 21. května 2014 poznávací zájezd do
Jaroměřic nad Rokytnou a do kláštera v Nové Říši u Jihlavy. Odjezd ze
Zruče nad Sázavou v 7:30 hod. od hotelu Baťov se zastávkou na náměstí
ve St. Zruči. Přihlášky a účastnický poplatek přijímá Alena Jelínková ve
Spolkovém domě každý čtvrtek od 10:00 - 15:00 hod. Účastnický poplatek
je 250 Kč. Tel.: 723 179 201, e-mail: reditel@zivot90-zrucns.cz

TANČENÍ VE SLANÉM A V PRAZE NA CHODOVĚ

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci
březnu oslavují narozeniny,
jmenovitě pak: Miroslavu
Dvořákovi, Václavu Keltnerovi, Jiřímu Pavlovi, Eduardu
Šmídovi, Boženě Králové,
Jarmile Březinové, Marii
Všianské, Anně Novákové,
Miluši Habartové, Dagmar
Skálové, Rudolfu Jankulovi,
Jaroslavě Urbanové, Ludmile
Rakušanové, Marii Novákové, Aleně Kaucké, Jiřině Hyhlíkové, Jaroslavě Hatákové,
Jaroslavě Mikšovské, Josefu
Prokopovi, Marii Máchové,
Stanislavu Kolářovi, Jiřímu
Říhovi, Jaroslavu Drudíkovi,
Zdeňce Zimolkové, Jaroslavu
Meldovi.
Výše jmenovaným i všem
ostatním oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.

Poděkování
Alenky - Slánské tančení 22. 3. 2014
První letošní soutěž, které jsme se zúčastnili, bylo Slánské tančení 22. 3.
ve Slaném. Skupina Alenky získala ve věkové kategorii 13-16 let 1. místo
s choreografií „Maki dance“ v kategorii disco a s choreografií „Gangnam
style“ v kategorii volný styl. Skupina Sluníčka také dvakrát získala 1. místo
v kategorii mažoretky - roztleskávačky /9-12 let/ s choreografií „I´m still
good“ a v kategorii volný styl s choreografií „Candy“.
V neděli 29. 3. obě skupiny odjely soutěžit do sportovní haly TJ JM Chodov. Z tanečního klání Děti v akci si Alenky i Sluníčka (kategorie roztleskávačky) přivezly zlaté medaile. Na této soutěži měla premiéru miniformace
– Alenky teens (Irena Nováková, Štěpánka Jelínková, Tereza Krausová a
Barbora Bílková). Děvčata si s třásněmi vytančila také 1. místo.

Děkuji Městskému úřadu a
Sboru pro občanské záležitosti pí Heroutové a Wagenknechtové za milé přání, dárky
a květiny, dále děkuji Českému svazu žen za gratulace a
dárky. Všem kamarádkám
rovněž za dárky a květiny.
Zároveň děkuje i manžel za
dárky a květiny u příležitosti svých narozenin. Jiřina
Rejtharová

Slavnostní přivítání
těch nejmenších občánků
V sobotu 12. 04. 2014 se
v obřadní síni zámku uskutečnilo slavnostní přivítání
našich nejmenších občánků
mezi občany města Zruče nad
Sázavou. Zastupitelka města
paní Mgr. Jana Marečková popřála všem přítomným dětem
hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví, štěstí v celém jejich
životě a rodičům dostatek sil
a trpělivosti při výchově jejich
potomků.

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

Zdravotně postižení utřeli nos

Jako každý rok i letos pořádala naše organizace Svazu tělesně postižených ve Zruči nad Sázavou jak pro členy, tak pro
seniory, jarní a podzimní taneční zábavu. Tyto akce jsme pořádali v sále domu pro seniory Centrin. Tyto akce měly velký
ohlas a zúčastnili se jich nejen občané Zruče, ale i z okolí a
klienti Centrinu. I v letošním roce jsem měli naplánovanou
májovou veselici, ale vedením Centrinu nám bylo sděleno,
že pro naši organizaci nám sál nebude zapůjčen. Bylo nám
sděleno, že když zaplatíme 10 000 Kč za sál, že se budeme
bavit. Nevím, kde bychom jako příspěvková organizace tuto
částku vzali. Velmi mne toto rozhodnutí překvapilo, neboť
naše organizace při svých akcích žádné problémy nedělala a
vždy po akci uklidila sál a žádný nepořádek po nás nezůstal.
Všude se mluví a píše, jak si mají organizace zdravotně postižených mezi sebou pomáhat, ale v tomto případě to u nás ve
Zruči nefunguje. Snažíme se pro zdravotně postižené a seniory nějakou akci udělat, ale jsou nám házeny klacky pod nohy.
Velice nás toto jednání vedení Centrinu mrzí, protože jsme
se vždy snažili s každým vyjít, aby bylo vše v naprostém pořádku a
nikdo si na nic nemohl stěžovat.
Karel Šonka (předseda MO STP Zruč nad Sázavou)

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Sluníčka - Děti v akci Praha Chodov 30. 3. 2014
Přeji dívkám, aby tyto úspěchy zopakovaly i na dalších letošních soutěžích
(Čáslavský čtyřlístek, Ledečský taneční pohár, Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu - Odolena Voda).
Alena Heroutová (vedoucí tanečních kroužků)

Navštivte webové stránky města

www.mesto-zruc.cz

Slavnostního uvítání mezi
občany našeho města se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli, Filip Olišar,
Veronika Brožová, Lukáš
Marhan, Lilien Macáková,
Laura Janigová, Tereza Zvárová, Aneta Martínková, Adéla
Vávrová, Matěj Šteffek.

■■ 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.
■■ Pronajmu byt 4+1 v ulici Dvouletky. Tel.: 604 211 002.
■■ Prodám zděný byt 2+1 (Na Výsluní 755), velký sklep, plastová okna. Tel.: 777 239 101.
■■ Dlouhodobě pronajmu byt 2+1
Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou. Měsíční nájem 5 000 Kč
+ elektřina. Volný ihned. Tel.:
723 617 079.
■■ Pronajmu byt 2+1, 80 m 2, I.
kat. (plyn. etáž. topení, kuchyň. linka, plyn. sporák), ve
Zruči nad Sáz. v centru nám.
MUDr. J. Svobody. Kontakt
na tel.: 732 698 280, nebo 608
064 788.
■■ Prodám levně závěsný teplovodní kotel plyn 18 - 24 kW
Vaillant. Perfektní stav. Tel.:
731 110 657.
■■ Cukráře(ku) a pomocné
síly do kuchyně hledá nový
nájemce Parkhotelu Český
Šternberk na stálý prac. poměr nebo brigádu. Výuční
list v oboru není podmínkou.
Trestní bezúhonnost. Informace - pí Fragnerová, životopis na katerina@brejlov.cz.
■■ Dlouhodobě pronajmu byt s
balkonem ve Zruči n. S. - ul.
Dvouletky. Částečně zařízený,
v původním stavu. Cena 2.000
+ poplatky. Telefon: 722 626
367.
Cena řádkového inzerátu ve
Zručských novinách ... 50 Kč,
tučně +25 Kč (250 znaků). Příjem
inzerce: Mgr. Martina Fialová,
MěÚ odbor kultury, školství a
sportu, tel. 327 531 194 nebo infocentrum.
UPOZORNĚNÍ: Úhrada řádkové inzerce je možná pouze hotově
zároveň s podáním inzerátu v infocentru nebo v pokladně MěÚ .

Sportovní akce:
03.05.2014 ... Turistika: Májový
pochod Zruč n. S. – Český
Šternberk (Start na náměstí
Míru, 7:00 – 9:00)
03.05.2014 ... Házená: TJ Jiskra
Zruč nad Sázavou - HC Kolín
(II. liga muži, SH, 17:00)
08.05.2014 ... I. Jarní zlatá zručská mölkka (Soutěž tříčlenných
družstev všech generací. Tenisové dvorce TJ Jiskra Zruč, 13:00)

I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství.

17.05.2014 ... Házená: Turnaj
minižáků (Házenkářský areál,
9:00)

Sbor pro občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou

25.05.2014 ... Mistrovství ČR
mažoretek (SH, 10:00, vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma

Vyjádření Domova pro seniory Centrin Zruč nad Sázavou
Pan Šonka nás telefonicky kontaktoval v pondělí 7.dubna s žádostí o možnost bezplatného pronájmu kongresového sálu k jejich akci
„Májová veselice“.
V prosinci 2013 byla na návrh našeho daňového poradce stanovena
fixní cena 2.000,-Kč za pronájem kongresového sálu, a to za každou
započatou hodinu, což by v případě MO STP Zruč nad Sázavou činilo 10.000,-Kč. Tuto skutečnost jsem sdělila panu Šonkovi, který se
však hájil, že jsou příspěvková organizace a neví, kde by tuto částku
sehnali. Na akce pořádané v našem sále vybírají vstupné a pronajatý
prostor vždy předali neuklizený. Doporučila jsem mu, ať se obrátí
na Městský úřad, popř. Spolkový dům, kde je společenský sál, avšak
pan Šonka konstatoval, že tam se nedostanou a s nikým nedomluví.
Provoz kongresového sálu je značně nákladný, neboť jen vytápění
celého prostoru /840 m 2/, elektrická energie, mzdové náklady, úklid
prostor před akcí i po ní, zajištění obsluhy baru a provozního technika, nás vyjde na nemalé finančí náklady. Samozřejmě budeme rádi
spolupracovat s MO SPZ Zruč nad Sázavou, avšak za podmínek,
které zajistí pokrytí vynaložených nákladů. Nemůžeme tyto akce
financovat z rozpočtu domova. Ještě si dovolím podotknout, že ze
strany Svazu tělesně postižených ve Zruči nad Sázavou nebyla nikdy
za celých 7 let existence Domova pro seniory Centrin nabídnuta jakákoliv pomoc pro naše uživatele, například dobrovolnictví. Přitom
obě dvě cílové skupiny mají k sobě velmi blízko.
Helena Bednářová (ředitelka Centrin CZ s.r.o.)

• Školní odborné praxe
• Stipendijní program
• Letní brigády
• Pracovní příležitosti
Obráběč kovů – CNC frézovací centrum
Obráběč kovů – CNC soustružnické centrum
Obráběč kovů – soustružník
Obráběč kovů – konvenční frézka
Údržbář

Wikov Sázavan s.r.o., Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou
Tel: 327 533 302, mob: 606 021 016, e-mail: mvaneckova@wikov.com

www.wikov.com
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KOVOMONT ZRUČ s.r.o.
Průmyslová 1017, 285 22 Zruč nad Sázavou

přijme do hlavního pracovního poměru na pozice:
Technik výroby – programátor CNC strojů

požadavky:
Střední průmyslová škola, ukončená maturitou, obor strojírenství, bezúhonnost, znalost práce v PC, velmi dobrá znalost
výkresové a technické dokumentace, praxe vítána.
•
znalost materiálů
•
znalost 3D CAD systémů
•
samostatnost
•
aktivní přístup k práci
•
dobré organizační a komunikační schopnosti
•
časová flexibilita
•
znalost anglického jazyka výhodou

Obsluha CNC strojů – ohraňovací lis, laser

požadavky:
Vyučen v oboru strojírenství s maturitou, schopnost orientovat se v technické dokumentaci, práce ve směnném provozu,
znalost PC.

SPORT		

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

VOLEJBAL

http://volejbal.jiskra-zruc.cz

Dvonásobná pozvánka na beach volejbal

I. ročník beachvolejbalového turnaje “Beachotvírák“ - 07. 06. 2014 od
08:30. Zahájení beachvolejbalové sezóny ve Zruči nad Sázavou. Beachvolejbalový turnaj neregistrovaných amatérů, smíšené trojice (minimálně jedna
žena). http://beachotvirak.webnode.cz. Vašek (603 579 799), Roman (605
432 862), e-mail: beachotvirak@seznam.cz. Startovné: 150Kč/tým.
---------------------------------------------------------------------------------Přijměte pozvání na 10. ročník amatérského turnaje neregistrovaných
v beach volejbalu, který se bude konat v sobotu 14. 6. 2014 na beach volejbalových hřištích za sportovní halou. Hrají smíšené trojice (dva muži + jedna
žena, mohou být dvě ženy + jeden muž), prezentace v 8:30 hodin. Přihlášky
zasílejte do pátku 6. 6. 2014 e-mailem: lidavlkova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. číslo 737 460 428.

FLORBAL

Obsluha CNC strojů – obráběč kovů

požadavky:
Vyučen v oboru strojírenství s maturitou, nebo praxe s CNC
obráběním kovů, znalost PC, schopnost orientovat se v technické dokumentaci.
•
spolehlivost, pečlivost, zručnost
•
znalost výrobních postupů a podmínek při obrábění

Prodej všech druhů plotů vč. montáže na klíč,
kovaných polotovarů, kování,
pokládky zámkové dlažby.

Muži
Lovosice - Jiskra 38:22 (17:10)
V neděli 23. března zajeli muži házené k dalšímu utkání do Lovosic. Prořídlá sestava Jiskry dávala malou naději na úspěch. Tento předpoklad se
naplňoval od začátku utkání. Domácí v plné sestavě nedali našim hráčům
žádnou šanci. Rychlou hrou od začátku navyšovali svůj náskok, na který
Jiskra nestačila reagovat. Torzo družstva statečně bojovalo. V postupném
útoku jsme byli vyrovnaným soupeřem, nestačili jsme však pokrýt rychlé
protiútoky. Sestava a branky - Kovařík 7; Roub 6; Hejl 4; Felis 2; Korel 2;
Vávra 1; Lefner 1; Koubský; Vodrážka; Domkář.
TJ Jiskra - Sokol Libčice 25:25 (13:13)			
V sobotu 29. března přivítali házenkáři na své palubovce přední celek druhé ligy Sokol Libčice. Série těžkých zápasů pokračovala pro Zručáky domácím utkáním s Libčicemi. Zápas byl vyrovnaný, pouze v úvodních minutách
hosté získali čtyřbrankový náskok. Jiskra však zabrala a brzy se dostala do
kontaktu. Sokol po celé utkání vedl o jednu až dvě branky. Pět minut před
koncem odskočil na rozdíl tří branek a nevypadalo to pro domácí na zisk
bodů. Jiskra však zmobilizovala své síly a v poslední minutě šla do vedení
25:24. Šest vteřin do konce však rozhodčí nařídili přísnou sedmičku a hosté
dokázali vyrovnat. Příchozí diváci viděli velmi kvalitní a vyrovnaný duel,
který se musel líbit. Sestava a branky - Kovařík 8; Roub 6; Fišer 3; Vrzáček
3; Havránek 2; Felis 1; Koubský 1; Böhm 1; Lefner; Vávra; Hejl; Korel, D.;
Korel, T.; Vodrážka.
Petr Felis
Zručský oddíl házené byl pořadatelem skvěle obsazeného turnaje mladších žáků. Protože v letošním soutěžním ročníku nemá náš oddíl obsazenou
tuto kategorii, nastupují naši hráči v dresu Sparty Kutná Hora. Turnaje se
zúčastnilo šest týmů a hlavně moravské oddíly byly svou kvalitou velkým
přínosem. Hrálo se systémem každý s každým o hracím čase 1 x 25 minut.

Telefonní kontakt: 731 408 577, 776 090 996 nebo 327 532 121.
E-mail: info@kovomont-zruc.cz

PLOTY VLAŠIM

http://www.hazena-zruc.cz

Jarní pohár mladších žáků

Nástup ihned.

>>> Nově otevřená prodejna <<<

HÁZENÁ

Florbalový club Rangers uspořádal v Městské sportovní hale Na Pohoří ve
Zruči nad Sázavou 8. ročník turnaje neregistrovaných hráčů Rangers Cup
2014. Na fotografii vítězná Aisha Illions (Cudlín – Kotouček, Bělina, Herout, Jantač, Viktora, Sochůrek, Zeman, Kovařík, Náhlovský, Borek.)
(foto Josef Tůma)

Na Potoce 324, Vlašim
Tel: 776 136 236, 606 627 366
e-mail: plotyvlasim@seznam.cz

FIRMA COLORVAN

provádí renovace:
•
•
•
•

van akrylátovou vložkou (bez bourání a nepořádku do 4h., od 6.000,-)
umakartových bytových jader systémem „Krahüt
bytových dveří a zárubní
kuchyňských linek
Dále provádíme stříkané textilní tapety „Colortap“.

Objednávky a informace na telefonu: 776 682 294.
Aleš Dolejší při individuálním průniku obranou soupeře (foto Josef Tůma)
Celkovým vítězem se stali chlapci z SK Velká Bystřice, kteří absolvovali
celý turnaj bez jediné porážky. Zejména jejich duel s celkem TJ STM Olomouc byl ukázkou vynikající házené. Na druhém místě se právě umístili
olomoučtí, kteří podlehli pouze celkovému vítězi 8 : 9. Na bronzovém stupínku skončila Sparta Kutná Hora s těmito výsledky: Olomouc 4 : 9, Třeboň
20 : 10, Mělník 15 : 11, České Budějovice 20 : 9 a Velká Bystřice 7 :17. Pořadí na dalších místech - 1. HC Wendy Mělník, TJ Loko České Budějovice
a TJ Jiskra Třeboň.
Trenéry a vedoucími jednotlivých družstev byli vyhodnoceni i nejlepší
hráči turnaje. Nejlepším hráčem se stal zaslouženě Štěpán Souček z SK Velká Bystřice, nejlepším brankářem Ondřej Ginter ze Sparty Kutná Hora a
nejlepším střelcem náš hráč Aleš Dolejší, startující v barvách Sparty Kutná
Hora, který zatížil konto soupeře 24 brankami. Domácí pořadatele velmi
potěšila spokojenost zúčastněných týmů s celkovým průběhem turnaje a
jeho organizací.
Jiří Dolejší, nejst.

Na webových stránkách města je otevřena
sportovní rubrika

Sportovní ozvěny,
kde naleznete přehled sportovních výsledků
roztříděných dle sportovních odvětví
http://www.mesto-zruc.cz/sportovni-ozveny
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