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Pomník padlých hrdinů
I. a II. světové války
opraven

Brzy uplyne přesně 100 let od
začátku I. světové války. Není to
důvod k žádné oslavě, ale zcela
jistě alespoň k pietní vzpomínce
na oběti konfliktu, který tehdy
poprvé pohltil celý svět a nevyhnul se bohužel ani našemu městu.
Zručské oběti I. světové války
připomíná pomník na Malostranském náměstí již od roku 1927,
kdy se objevila první myšlenka
na jeho vybudování. Již v témže roce byly položeny základy
a zhotovení vlastního pomníku
bylo zadáno sochaři Květoslavu Semmlerovi z Uhlířských
Janovic. Plastika na památníku
představovala ležícího raněného
vojáka a nad ním se sklánějící
ženskou postavu podávající mu
pohár vody. Na soklu pak pod
znakem Československé republiky byla vyryta jména zručských
obětí I. světové války. Po II.
světové válce, v roce 1949, byl
památník rozšířený o další dvě
plastiky. Stávající plastika raněného vojáka v uniformě tehdejší
rakousko-uherské armády byla
usazena na vyšší podstavec, kam
byla umístěna i deska se jmény
padlých. Po stranách této ústřední desky byly umístěny nižší nástavce se vzpomínkou na oběti II.
světové války. Na jedné straně je
plastika partyzána přivázaného
ke stromu, z druhé strany plastika vojáka (rudoarmějce) držícího
v náručí dítě. Autorem plastik je
R. Kabeš z Tábora, jehož dílem
je například i socha M. J. Husa
v Ledči nad Sázavou. Desky se
jmény obětí II. světové války, ve
spodní části památníku, jsou dvě.
Na jedné desce jsou jména místních občanů padlých v průběhu
války, na druhé desce jsou oběti
holocaustu.
K první rozsáhlé opravě památníku došlo až v roce 1985 a
prováděli ji restaurátoři z Kutné
Hory - akademický sochař Smrkovský a výtvarnice Nadějová.
K zásadnímu restauratérskému zásahu ale došlo až letos v
květnu, kdy akademický sochař
a restaurátor Mgr. Vít Mudruňka,
Ph.D. na objednávku města sochy
včetně podstavců odborně očistil,
provedl jejich konsolidaci, udělal
plastickou retuš chybějících částí,
aplikoval biocidní ochranu, fixaci a závěrečnou hydrofobizaci.
Městské technické služby provedly údržbu okolní zeleně. Byla
odstraněna zeleň, která byla příliš blízko pomníku, a podporovala by tak růst mechů. Zručský
památník obětem I. a II. světové
války tak opět získal své místo
na slunci, aby nezůstával skrytý
před zraky kolemjdoucích. Ono
není od věci občas si připomenout hrůzy, jaké může způsobit
prosazování zájmů několika mocichtivých jednotlivců. Zvlášť v
dnešní době, kdy se nedaleko od
našich východních hranic nectí
suverenita samostatných států.
Martina Fialová
(ved. od. kultury, školství a sportu)

Ukončení soutěže

V minulém vydání Zručských
novin jsme vyhlásili soutěž o 6
vstupenek na Zámecký minifest.
Po dvou vstupenkách v této soutěži získali: Josef Jakl, Olga Sýsová a Radek Fišer. Výhercům
samozřejmě gratulujeme a věříme, že si festival hezky užijí.
Pro ty, kteří se nestihli zúčastnit nebo jen prostě nevyhráli,
bude jistě dobrou zprávou to, že
i v budoucnu určitě na soutěžní
zpestření ve Zručských novinách
opět dojde.
Pro úplnost naleznete na straně 5 rekapitulaci soutěžních otázek a správných odpovědí.
Martin Beneš (šéfredaktor ZN)

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

MISTROVSTVÍ ČR MAŽORETEK

Zručské tanečnice, které působí pod oddílem TJ Jiskra Zruč nad Sázavou,
už dlouhé roky vzorně reprezentují město na tanečních soutěžích a musím
konstatovat, že poměrně úspěšně. Po několika účastech v nejvyšší soutěži,
která se v mažoretkovém sportu v ČR koná, jsme měli tu čest přivítat
tanečnice z celé republiky u nás.
Dne 25. 5. 2014 jsme se stali pořadateli finálového kola Mistrovství ČR
mažoretek „B“ s náčiním POM- POM, jehož vzorné organizace se ujala vedoucí tanečnic ze Zruče paní Alena Heroutová.
V den soutěže se začala sportovní hala ve Zruči plnit dívkami s
nejrůznějšími barevnými kostýmy, nádhernými účesy a hlavně se zálibou v tanci. V hodinu zahájení už nebylo v hledišti jediné volné místo a
podobně tomu bylo i na tanečním parketu. Posoudit taneční výkony přijela
nejen odborná porota složená z profesionálů, ale nově měla tu čest posoudit
tanečnice i „VIP“ porota, ve které usedli představitelé města. Tato porota na
konci udělovala své zvláštní ceny, které se do konečné výsledkové listiny
nezahrnovaly, ale určitě alespoň mnohé potěšily.
Po celou dobu soutěže jsme mohli sledovat báječná vystoupení. Týmy,
které k nám dorazily například z Opavy, Kladna, Zábřehu, Ostravy, Hradce
Králové nebo z Písku, byly na soutěž výborně připraveny. O to horší to měla
porota při rozhodování.

PĚT KRAJŮ VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

Už tradičně se koná v době na přelomu dubna a května krajská soutěž
amatérských filmů, na níž se utkávají autoři z tří krajů – Středočeského,
Vysočiny a Jihočeského. Tím, že se nepořádala soutěž krajů Olomouckého a
Moravskoslezského v Mohelnici tak jako v jiných letech, převzali pořadatelé
ve Zruči do své péče ještě i tyto dva kraje. Pro organizátory to nebylo žádnou zvláštní zátěží, ve Zruči existuje pořadatelské i technické zázemí. Pod
zkušeným vedením Karla Tvrdíka a jeho týmu prošla soutěž bez vážných
potíží a závad a v mnoha ohledech přinesla i překvapení.
Tím překvapením bylo to, že kromě starších, zkušených a také osvědčených autorů vtrhlo velice razantně do soutěže mládí. Po celá léta se hořekovalo nad tím, že ti mladí mají jiné zájmy a že amatérské filmování pro
ně není přitažlivé. Jak se ukázalo na akci, která se konala ve Společenském
domě, těch 11 filmů z celkového počtu 32 prokázalo, že nejde jen o nějaké
začátečníky, ale o autory v mnohém talentované. Autoři z Tylovy herecké
školy v Kutné Hoře i další, kteří je následují byť i jako jednotlivci, se projevili jako někdo, kdo bude rozhodným příslibem do budoucnosti. Z filmů
těch mladých autorů vyzařuje touha ukázat svoje nápady, náměty i herecké
umění veřejnosti. Podařilo se jim to často i tím, že se snažili nevynechat
žádnou z tvůrčích složek včetně scénáře. Po dalším zamyšlení nad dramaturgií a vylepšením práce s kamerou a režií se docela určitě brzy začlení
mezi ty dospělé a zkušené. Je zcela zřejmé, že ze žánrů, které jsou vyhlášeny
v rámci soutěže, jsou pro ně nejpřitažlivější snímky hrané. Vždyť právě v
nich mohou nejlépe vyjádřit to, čím žijí, mohou se vzhledem k originální
literární přípravě zabývat zejména mezilidskými vztahy. To je často jejich
parketa. Když už mluvíme o mladých filmařích, měli bychom připomenout
alespoň dva filmy, Márinka a Guga. Ten první natočila dvojice Lukáš Janičík a Marta Vančurová z Litoměřic a vypráví o vztahu učitele klavíru a
jeho žákyně. Film Guga Jaroslava Berana z Hlízova je snímkem, v němž je
výraznou postavou, dalo by se říci samorost v osobě člověka, který se věnuje
své zálibě a jeho okolí ho vnímá jako někoho nenormálního. Oba filmy mají
jedno společné, pečlivě připravený scénář a dobré režijní a kameramanské
vedení, vyplněné vynikajícími hereckými výkony. Oba snímky soutěžily
mezi filmy hranými a shodně obdržely první cenu.
Z těch starších zaujali manželé Kubátovi z Čelákovic v dokumentech se
svým snímkem Maikoland. Vypráví o příznivci pražské Slávie, která ho
natolik zaujala, že si vše doma vyzdobil jejími klubovými barvami. Ve své
výpovědi nejenže opěvuje svůj oblíbený klub, ale moudře mluví i o tom, jak
by se lidé měli chovat. Autoři dostali 2. cenu. První cenu v kategorii získal
Bohuslav Cihla z Frýdku-Místku za film Lyžař Lysohorský. V dokumentu
se Cihlovi podařilo vyjádřit fandovství mužů a žen, kteří se po léta snaží
zdolávat tento horský masiv a kteří také vypomáhají při pracích na udržování krásné přírody, která Lysou horu obklopuje.
Mezi reportážemi se objevila řada zajímavých námětů, které jsou vždy
pro diváky velice atraktivní. Vedle Petra Bergera z Havlíčkova Brodu, který
na soutěž přihlásil snímek Petrův zdar o výlovu rybníka v malé lokalitě s
tím, co vše se vedle výlovu sběhlo, mohli přítomní na soutěži sledovat i film
Let vírníkem od Tomáše Junga ze Zbraslavic. Kamera, umístěná na letadle,
která ukazuje krásy letu a také vše, co mu předchází a co námahy to vyžaduje, je něco, co divák vždy sleduje velice pozorně a se zájmem. Oba filmy
dostaly po zásluze druhou cenu, když tu první porota neudělila.

Nejlepší oceněné týmy postoupily ze Zruče nad Sázavou do celorepublikového finále, které se letos koná v Náchodě. I Zruč zde bude mít své
zastoupení, protože domácí skupina Alenky postoupila se všemi svými choreografiemi.
Děkujeme celému organizačnímu týmu za krásný sportovní zážitek!
Tereza Barešová, foto Radek Fiala

celá sezóna ... Festival panenek
a medvídků v „Králoství
panenek“
do 31.08.2014 ... Výstava inspirovaná 1. světovou válkou „Proč
mámy pláčou“ (galerie zámku,
100 let od vypuknutí 1. světové
války)
20. - 30.07.2014 ... Letní tábor
HOBIT aneb CESTA TAM A
JEŠTĚ DÁL (Kapacita 32, cena
4.500 Kč. Přihlášky na tel: 725
915 565. Místo konání – táborová základna Meteor v Chřenovicích. Pořádá O.S. Inspiria)
25.07.2014 ... Večerní prohlídky s předním včelařským
odborníkem, Ing. Daliborem
Titěrou, CSc. (začátek je v 18
hodin a 19,30 hodin, vzhledem
k omezené kapacitě si prosím
rezervujte vstupenky na tel.: 724
867 158 nebo na info@vcelisvet.
cz. V obchodě Včelího světa si
můžete zakoupit kvalitní med,
medovinu, kosmetiku s včelími
produkty i odbornou literaturu.
Více na www.včelisvet.cz nebo
facebooku.)
26.07.2014 ... 9. ročník Zručská
vrátka (vstupné 100 Kč, děti do
15 let zdarma, 15:00 v Kempu
Rákosí)
02.08.2014 ... XIV. Historické slavnosti (nádvoří zámku,
10:00 - průvod městem. Vstupné
děti 40 Kč, dospělí 80 Kč, děti
do výšky meče mají vstupné
zdarma. Ukončení programu
závěrečnou bitvou všech účinkujících.)
15. - 16.08.2014 ... X. Festival
leteckých amatérských filmů
(15.08. - program ve Spolkovém
domě, 16:00 - 19:30 - projekce
vítězných snímků z minulých
ročníků. 16.08. - letiště Zbraslavice, 9:30 - 17:00 - prezentace
účastníků, projekce soutěžních
snímků až po vyhlášení výsledků a předání cen. Přihlášky a
videoprogramy zasílejte na adresu: Město Zruč n/S., Mgr. M.
Fialová, Zámek 1, 285 22 Zruč
n/S, nebo na e-mail: Fialova@
mesto-zruc.cz. Uzávěrka přihlášených snímků je 12.08.2014)
30.8. 2014 ... Sraz vozů JEEP
(nám. Míru, 13:00 – 14:30)

Sportovní akce:

HISTORICKÉ SLAVNOSTI TROCHU JINAK
Přiblížily se prázdniny a přesně v
jejich polovině opět ožije zručský
zámek spoustou účinkujících a
věříme, že i návštěvníků. Již po
čtrnácté nás totiž čekají historické
slavnosti, které ale tentokrát opustí
dobu řinčících mečů a oplechovaných
rytířů. Rozhodli jsme se totiž nejít tak
hluboko do historie jako v minulých
letech, ale připomenout si události
ještě poměrně nedávné. Využijeme letošní příležitosti připomenout si uplynutí 100 let od vypuknutí 1. světové války. V programu tedy uvidíte zbraně
a uniformy tehdejších vojáků, uslyšíte písně a historky z dob Rakouska –
Uherska, uslyšíte C.K. flašinetáře s hudbou s příchutí starého mocnářství
i písně z pavlačí s katastrofální předpovědí počasí. To vše bude jako vždy
začínat průvodem všech účinkujících městem a končit závěrečnou bitvou
všech účinkujících.
Přijďte si s námi v sobotu 2. srpna vzpomenout na časy dávno minulé.
Mezi jednotlivými vystoupeními můžete navštívit nejen zámek, ale i výstavu v zámecké galerii, která vám přiblíží stejné historické období, tentokrát
ale ve vztahu k našemu městu a jeho okolí, plnou zajímavých dobových
nálezů z našeho regionu.
Martina Fialová (ved. od. kultury, školství a sportu), foto Radek Fiala

Kultura - společnost:

Se značnou pozorností se setkává také žánr filmů animovaných. Všichni
ale vědí, že jde o velice obtížnou disciplínu, která vyžaduje nejen výtvarné
nadání, ale také schopnost vyprávět a navíc si vynucuje od autorů značnou
dávku trpělivosti. Vždyť čas, věnovaný přípravě a také samotnému natáčení, nikdy neodpovídá výsledku. Stává se, že celoroční úsilí se projeví jen
pěti až deseti minutami natočeného snímku. Jedním z mála autorů u nás,
který se natáčení animovaných snímků věnuje, je dr. Bohumír Novák z Nového Města na Moravě. Tvůrce si vše zkomplikoval tím, že netočí kreslené
filmy, ale loutkové. Takové natáčení je spojeno s vytvořením loutek a také
kulis, do nichž se jeho hrdinové musí umístit. Porota ho ocenila tím, že za
film Vodníkovo hospodářství mu udělila druhou cenu, zatímco jeho další
film Malíř získal třetí místo. Také v tomto případě porota první cenu neudělila. Na další třetí místo se pak ještě dostal Mgr. Bohumil Kheil z Prahy
za snímek Do Měsíce.
Už tradičně se ve Zruči nad Sázavou nejen promítalo, ale celá soutěžní
kolekce byla prodiskutována v rozborovém semináři. Je třeba ocenit to, že
se tak dělo za aktivní účasti nejen poroty, ale také autorů. Zvláště vděčnými
aktéry semináře byli, jak jinak, ti mladí z Kutné Hory. Netajili se tím, jak
byli rádi, že se mohou soutěže zúčastnit, ale vypověděli také něco o svých
plánech, jinými slovy, co by ještě chtěli natočit. Všichni účastníci soutěže
se rozjeli do svých domovů s přesvědčením, že svůj čas o volných dnech ve
Zruči nad Sázavou neprožili nadarmo.
Emil Pražan (porotce)

ZRUČSKÁ VRÁTKA - 26. 7. 2014 v 15.00 hod. - Kemp Rákosí
100 Kč (děti do 15 let mají vstup volný) *** www.zrucskavratka.cz
Účinkující: kapela CHRPA / písničkář R.OneCzech / pěvecké trio SEKUNDIČKY / JOHNNY CASH / RUSTY
STRINGS / BLUE STEJŠN / MIRASŮV KARTÁČ / KAMENOLHOTŠTÍ CEPOUNI

Uzávěrka příštího čísla: 25.07.2014 | Vydáno 24.06.2014 ve Zruči nad Sázavou

12. - 13.07.2014 ... volejbal:
Zručské beach volejbalové létotrojice (volejbalový areál za
Sportovní halou, 8:30)
12. - 14.07.2014 ... tenis: TJ Jiskra Zruč n/S – OPEN (tenisový
turnaj mužů a žen „C“, tenisové
kurty, 9:00)
14. - 18.07.2014 ... tenis: Tenisová škola mládeže (tenisové
kurty, 9:00)
02. - 04.08.2014 ... tenis: Turnaj
mladších žáků a žákyň „C“
(tenisové kurty, 9:00)
30.08.2014 ... 1. ročník – Zručský štafetový maratón (13:00,
startovné se neplatí. 7členná
družstva (5 mužů + 2 ženy).
Akce bude probíhat na tenisovém dvorci. Informace na
www.zazrucveselejsi.cz)
30.08.2014 ... cyklistika: Rybákův slídil (cyklistický orientační
závod dvojic pro širokou veřejnost, II, email: rybakuvslidil@
seznam.cz, tel: 608 544 992)
30. - 31.08.2014 ... tenis: Turnaj
neregistrovaných „A“ (dvouhry a
čtyřhry, tenisové kurty, 9:00)
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INFORMACE Z ÚŘADU, SAMOSPRÁVA

Rada města na svém
80. zasedání, konaném
dne 19.05.2014

schvaluje:
• žádost Krajského úřadu Středočeského kraje k udělení licence na
provozování zvláštní osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku
„200996 Vlašim – Zruč nad Sázavou“. KÚ bude informovat OKS.
• vyplacení finanční zálohy na akci
„Zručský minifest“, která je podporovaná městským grantem, ve
výši 45 000 Kč. Žadatele bude informovat EO.
• objednat u firmy Projekt Světlá, v.
o. s., Havířská 616, 582 91 Světlá
nad Sázavou, projektovou dokumentaci na bezbariérový přístup
do zdravotní ambulance (rampu),
variantu č. 3. Objednávku zajistí
OKS.
• návrh na odpis pohledávky za paní
Hykovou ve výši 5 530,87 Kč a
ukládá předložit do jednání ZMě
návrh na odpis pohledávek v celkové výši 34 368 Kč za firmou DK
Lakovny, s. r. o.
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo s firmou EVOS- HYDRO, Pivovarská 1 003, 584 01 Ledeč nad
Sázavou, na akci „Oprava chodníků a komunikací ve Zruči nad
Sázavou etapa 2014“ a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 12114753 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR se SFŽP ČR, Kaplanova
1 931/1, 148 00 Praha 4 na akci
„Snížení energetické náročnosti
budovy čp. 401“ a pověřuje starostu podpisem dodatku
• uzavření smlouvy o ostraze areálu
Sázavan s firmou BLESK Servis, s.
r. o., se sídlem Praha 9 – Hloubětín,
Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• na základě zveřejněného záměru
města na pronájem pozemků p. č.
2 615/3, 2 606/3, 2 603/1 tyto pozemky pronajmout panu Martinovi
Šíšovi, Trávničkova 1 768, 155 00
Praha, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• návrh zápisu do kroniky za rok
2012 předložený kronikářem panem Milanem Bínou.
ukládá:
• zveřejnit záměr města na prodej
vyznačené části pozemku, p. č.
497/1 v k. ú. Želivec a následně
předložit do jednání ZMě.
• poptat projektanty na zasíťování
pozemků určených pro stavby k
rekreaci v lokalitě „Rákosí“ a předložit do jednání RMě.
• zveřejnit záměr města na pronájem části „e“ o výměře 24 m2 na
pozemku p. č. 1 849/5. V případě,
že se nepřihlásí jiný zájemce, RMě
schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Bohumilem Tlachem a
pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
doporučuje:
• na základě projednaného návrhu,
udělení Ceny města a Sportovního
výkonu roku 2013 a doporučuje
Cenu města přidělit pí Aleně Heroutové a Sportovní výkon družstvu
stolního tenisu SKC Zruč n. S. Tennisline.

Zastupitelstvo města na svém
29. zasedání, konaném
dne 19.05.2014
schvaluje:
• koupit p. p. č. 1102/9, dle KN v k.

ú. Zruč nad Sázavou, za cenu 5 Kč/
m2.
• koupit p. p. č. 2829/11, dle KN v
k. ú. Zruč nad Sázavou, za cenu 5
Kč/m2.
• koupit p. p. č. 711, dle PK v k. ú.
Zruč nad Sázavou, za cenu 10 Kč/
m2.
• koupit p. p. č. 1180, dle PK v k. ú.
Zruč nad Sázavou, do vlastnictví
města Zruč nad Sázavou za cenu
1 Kč/m2.
• aby smlouvu zajistil kupující a
poplatek za návrh na vklad do KN
hradil kupující. Výdaje spojené s
prodejem a daňovými povinnostmi z prodeje vyplývajícími budou
hrazeny v souladu s dohodou mezi
oběma stranami (kupujícím, prodávajícím).
• prodej části p. p. č. 246 a části p. p.
č. 245/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou
do vlastnictví - Jan a Anna Krausovi, Na Úvoze 268, Zruč nad Sázavou. Části parcel budou odděleny a
prodány za cenu 150 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem částí pozemků bude hradit kupující.
• zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Zruče nad Sázavou za rok 2013.
• přijetí dotace ze státního rozpočtu
na rok 2014, z kapitoly 313, od Ministerstva práce a sociálních věcí
na poskytování sociální služby (pečovatelská služba) ve výši 431 000
Kč.
• přijetí dotace ze Středočeského
Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání na akci „Počítačové
vybavení do infocentra“ ve výši
93 169 Kč.
• přijetí dotace ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární prevence na akci „Vybavení
sportovní haly“ ve výši 100 000
Kč.
• v souladu s ustanovením § 67 a 68
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, stanovuje počet členů Zastupitelstva
města Zruče nad Sázavou pro volební období 2014 – 2018 v počtu
členů 15.
• 3. úpravu rozpočtu města na rok
2014 navýšením příjmů a výdajů o
899,60 tis. Kč.
• prodej bytu č. 752/20 Na Výsluní
za zveřejněných podmínek a v souladu s „Pravidly prodeje bytového
fondu města...“ panu Jiřímu Peukertovi a Aleně Březinové za cenu
701 000 Kč.
• udělení Ceny města za rok 2013
paní Aleně Heroutové
• udělení Sportovního výkonu roku
2013 družstvu stolního tenisu SKC
Zruč nad Sázavou.
souhlasí:
• s koupí pozemku p. č. 1946/3, dle
katastru nemovitostí v katastrálním
území Zruč nad Sázavou a s účastí
města na dražbě pozemku. Pověřuje člena Rady města Ing. Ivo Šimka, CSc. a tajemníka MěÚ Ing. Ivo
Nováka účastí na dražbě, která proběhne dne 10. června 2014.
• s prodejem části pozemku, p. č. 1
850, v katastrálním území Zruč nad
Sázavou, Správě železniční dopravní cesty pro potřeby umístění
nového technologického domku v
rámci výstavby přejezdového zabezpečovacího zařízení na trati Kácov – Světlá nad Sázavou. Zároveň
pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
bere na vědomí:
• zápis z jednání finančního výboru
ze dne 15. 5. 2014.

Úpravy ve sportovní hale

Ve sportovní hale došlo na stavební úpravy v posilovně. Po jejich provedení byl položen nový koberec a zakoupí se několik nových posilovacích strojů. Šatna č. 4 se kompletně předělává. Vybourala se původní příčka a nově
zde budou vybudovány sprchy a záchody. Palubovka sportovní haly se přebrousí a nově se nalakuje. Dojde na barevnou změnu, hale bude dominovat
modrá a zelená. Do prostředního kruhu se namaluje městský znak. V celé
hale bude instalován nový informační a pořadatelský systém. Řešení je podobné jako v Základní umělecké škole. Tři obrazovky – možnost připojení
počítače, promítání či obraz z kamer. Dojde také k ozvučení bufetu. U vchodu bude vybudováno zádveří a nakonec se zakoupí nový nábytek do šaten.

Možnosti ubytování v našem městě

Turistická sezona už je v plném proudu a v našem infocentru se připravujeme na stále častější dotazy na možnosti
ubytování ve Zruči. Ve spolupráci s místními podnikateli, nabízejícími tyto služby, přinášíme jejich stručný přehled. Tyto informace také můžete najít na městských webových stránkách: http://www.mesto-zruc.cz/pro-turisty/
ubytovani-ve-zruci/. Kapacita celoročního ubytování ve Zruči je 129 míst a kapacita sezonního ubytování je 78 míst.
typ ubytování

penzion Pod Zámkem
hotel Baťov
penzion U Vorlíčků

restaurace Na Ostrově

ubytovna Volejbal

rozložení pokojů
3x dvoulůžkový pokoj,
penzion
1x jednolůžkový pokoj
a 1x třílůžkový pokoj
42x dvoulůžkový
hotel / turistická
pokoj, 2x třílůžkový
ubytovna
apartmán
byt v rodinném domě 2x dvoulůžkový pokoj
1x jednolůžkový
pokoj, 1x dvoulůžkový
pokoj, 1x třílůžkový
turistická ubytovna
pokoj, 1x čtyřlůžkový
pokoj, 1x dvoupokojový byt
1x desetilůžkový pokoj
turistická ubytovna
a 1x třílůžkový pokoj

kapacita

kdy

adresa

17

celoročně 1. máje 97

90

celoročně nám. Míru 594

4

celoročně Vlašimská 138

10 + byt

celoročně Nábřežní 74

13

sezonní

Na Pohoří 575

ubytovna Házená

turistická ubytovna

1x osmilůžkový pokoj

8

celoročně

Spolkový dům,
5. května 510

chatky V Rákosí

chatový kemp

2x čtyřlůžkový a 3x
pětilůžkový srub, tří a
čtyřlůžkové chatky

65

sezonní

Ke Stadionu
1 042

Martina Fialová (ved.od. kultury, školství a sportu)

Stejná šance – Zaměstnavatel 2014

Technické služby dostaly cenu za zaměstnávání osob
se zdravotním postižením
Ve středu 21. května proběhlo v aule benešovského gymnázia slavnostní
vyhlášení krajského kola soutěže „Stejná šance – Zaměstnavatel 2014“, kterou pod záštitou měst Benešov a Kutná Hora pořádala nezisková organizace
Rytmus Benešov, o. p. s. Cílem Stejné šance je veřejně ocenit firmy, které
zaměstnávají osoby se zdravotním postižením a prostřednictvím jejich příkladů podpořit ostatní firmy, aby se nebály osoby s postižením zaměstnávat.
V letošním roce probíhal již 6. ročník této soutěže, zapojilo se 32 zaměstnavatelů. Cenu za první místo získal Autosalon Louda, spol. s r. o.
Technické služby našeho města obdržely cenu “Skokan roku”. Touto speciální podkategorií chtějí pořadatelé zviditelnit zaměstnavatele, kteří vytvořili novou pracovní pozici během posledních dvou let a zároveň iniciovat
vznik dalších pracovních míst. Cenu přebral tajemník městského úřadu Ing.
Ivo Novák.
kancelář starosty

Chodník v Kutnohorské ulici

Práce na novém chodníku v Kutnohorské ulici zahájeny. Zároveň krajská
správa a údržba silnic vyasfaltuje druhou polovinu ulice.
Martin Hujer (starosta města)

Město se zúčastní
dražby

Zastupitelstvo města schválilo
účast v dražbě pozemku p.č. 1946/3
v k. ú. Zruč nad Sázavou. Jedná se
o pozemek mezi vlečkou do Sázavanu (cyklostezkou), tratí a areálem
Sázavanu. Záměrem je získat do budoucna vhodné pozemky na podnikání, které by město mohlo nabízet
zájemcům.
V územním plánu města jsou uvedené parcely vedeny jako plochy
výroby a skladování. Jejich příprava
pro podnikání nebude složitá. Splašková kanalizace vede přes pozemek
do ČOV, voda je v nedalekém areálu Sázavan a elektřina také. Město
nemá v současné době příliš mnoho
pozemků, které by mohlo nabídnout
podnikatelům.

Zápis do kroniky
za rok 2012

Městský kronikář pan Milan Bína
dokončil zápis naší kroniky za rok
2012. V průběhu letošního roku se
postupně kronika bude dávat na
webové stránky města.
Martin Hujer (starosta města)

Přezkoumání hospodaření města za rok 2013

Ve dnech 19. 11 – 21. 11. 2013 a 9. 4. - 11. 4. 2014 proběhla pracovníky
Krajského úřadu Středočeského kraje kontrola hospodaření města za rok
2013. Nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Pochvala za dobrý výsledek patří zejména ekonomickému odboru.

Stavební úpravy hasičské zbrojnice

Město uzavřelo smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro
stavební řízení a provedení stavby na akci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice“ s firmou Projekt Světlá, v. o. s. Jedná se o rekonstrukci hasičské zbrojnice pod zámkem. Projektantka paní Kovandová již budovu zaměřila a začíná práce na studii, která bude předložena k odsouhlasení jak městu, tak
dobrovolným hasičům.

Výsadba zeleně v závěrečné fázi

Velký projekt na obnovu zeleně v našem městě je u konce. V závěrečné
fázi byly vysázeny keře. Novou zeleň najdete téměř ve všech částech města.
Nejviditelnější změny jsou v parku a lesoparku. Na závěr budou přidány
lavičky – zejména do lesoparku. Celkové náklady včetně nových mlatových
cest jsou ve výši 9 mil. korun.
Martin Hujer (starosta města)

Nové výsadby v parku

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.

Rekonstrukce veřejného osvětlení pokračuje

Začátek prací na chodníku v Kutnohorské ulici

Firma Ave Kolín realizuje letošní etapu rekonstrukce veřejného osvětlení.
Nové lampy budou v ulici Malostranská, Slepá, Lomená a na Malostranském náměstí. Další lokalitou jsou ulice Dvořákova, Fibichova, Smetanova, Pod Březíčkem, U Rákosí a Ke Ctiborkám. Dále bude doplněno veřejné
osvětlení ve spodní části ulice Jiřická včetně nasvícení přechodu.
Zakázka byla dodatkem rozšířena o páteřní komunikaci v průmyslovém
areálu Sázavan. Celkové náklady včetně DPH jsou 3,1 mil. korun.
Martin Hujer (starosta města)

Výkopové práce pro nové lampy na Malostranském náměstí

Zemní práce na nových lampách v ulici Ke Ctiborkám ukončeny

Starostové děkujeme!

V roce 2012 byla schválena novela zákona o rozpočtovém určení daní
(RUD). Tento zákon stanoví, kolik peněz dostávají obce a kraje z vybraných
daní. Za platnosti současného zákona naše město dostalo o 10,2 mil. korun
více v roce 2013 než v roce 2012. Do konce dubna 2014 se jedná o další 4
mil. korun. O tuto změnu, která napravila minulost, se nejvíce zasloužilo
hnutí Starostové a nezávislí – děkujeme. V loňském roce se z těchto peněz
vybudovala nová třída školky, opravily se některé komunikace po výstavbě kanalizace, vybudoval se „kulturák“ v Nesměřicích a opravil rybník v
Želivci. V letošním roce můžeme investovat do dalších oprav komunikací,
veřejného osvětlení a postavit byty ve Zručském dvoře.
Martin Hujer (starosta města)
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HZS - stanice Zruč nad Sázavou
Drobnosti 2014

Naše technické služby vyřešily od začátku roku přes 100 drobných úprav
ve městě. Třetím rokem tak probíhá projekt Drobnosti. S jeho výsledky se
můžete seznámit na webových stránkách města (http://www.mesto-zruc.cz/
mesto/projekty/zrealizovane-projekty/).
Martin Hujer (starosta města)

Protržený rybník poškodil mostek u tenisu

Průtrž mračen 28. května způsobila protržení rybníku pod Novým Samechovem. Přílivová vlna jdoucí Pardidubským potokem následně poškodila
objekt střelnice a malý mostek u tenisu. Silný déšť způsobil škody i v zámeckém parku, kde místy poškodil mlatové cesty.
Martin Hujer (starosta města)

Staré čerpací studny u cyklostezky / po zasypání a odstranění

Schody ve Dvouletkách před opravou / po opravě

Proběhlo cvičení na montáž protipovodňových prvků (foto Martin Hujer)

Mostek u tenisu pod vodou

Poškozený mostek u tenisu

Byty ve Zručském dvoře

Firma Mozis začne v měsíci červnu s výstavbou malometrážních bytů ve
spodní části Zručského dvora. Termín dokončení je stanoven na konec letošního roku. Cena díla včetně DPH je 5,9 mil. korun.

Rampa u ambulance za hotelem

Město zadalo zpracování projektové dokumentace na rampu k ambulanci
za hotelem. Práci provede firma Projekt Světlá. Dojde i k úpravě vchodu do
ambulance, aby příchod pro všechny klienty byl co nejsnazší.

Uzávěrka mostu Domahoř

Firma Colas začne v měsíci červnu s opravou lávky přes Sázavu Domahoř.
Po dobu rekonstrukce bude lávka uzavřena. Termín dokončení je stanoven
na konec měsíce října. Cena díla včetně DPH je 4,7 mil. korun.

Část Pardidubské ulice se dočká rekonstrukce

Zastupitelé přidali spodní část Pardidubské ulice do letošního plánu oprav.
Z úspor, po provedení výběrového řízení na komunikace, se udělá nový
povrch včetně obrubníků. Dále se provede i rekonstrukce chodníku. Akce
bude stát 1,5 mil. korun.

Úpravy na dopravním hřišti

Garáže na dopravním hřišti prošly rekonstrukcí. Byla zhotovena nová plechová střecha, opravena fasáda, vyměněno okno a žáci ZUŠ namalovali obrázky do prostoru na parkování. Na samotném hřišti byly doplněny značky.
Naše hřiště hostilo okresní i krajské kolo dopravní soutěže dětí.
Martin Hujer (starosta města)

Stěhování orchestrionu z roku 1912 značky: Josef Král Nymburk (opus
6158). Tento ojedinělý exemplář tohoto druhu se nachází v průvodcovském okruhu našeho zámku a nyní byl převezen na rekonstrukci k odborné firmě na ladění o opravy klavírů a pianin firmy Tomáš Krbílek.
(foto Martina Fialová)

Opravená fasáda garáží na dopravním hřišti

Policie ČR

Práce na novém chodníčku pod zámkem - přístup do vinárny a letního kina
foto Martin Hujer)

Vloupání do garáže ... V uplynulých dnech se dosud neznámý pachatel vloupal do garáže v obci Čížov nedaleko Zruče nad Sázavou. Zloděj
vypáčil zámek vrat garáže a odcizil benzinovou sekačku, rozbrusku,
vrtačku, dřevěné hoblíky, 30 metrů plynové hadice na autogen a další
různé nářadí a pracovní pomůcky. Majitelce vznikla škoda přes šestnáct
tisíc korun.
por. Vendulka Marečková (tisková mluvčí PČR Kutná Hora)

02.05.2014… Hasiči zasahovali u nehody kamionu na 52 km D1 - směr
Brno. Řidič kamionu na kluzké vozovce dostal s vozidlem smyk a vysypal celý náklad dřevěných desek na dálnici. Hasiči na místě pomocí sorbentu likvidovali olejovou skvrnu. Úklid nákladu provedla firma Pretol.
06.05.2014… Zabouchnuté dveře bytu na Slunném vrchu otevírali hasiči pomocí speciálního nářadí.
09.05.2014… Následky dopravní nehody tří kamionů likvidovali hasiči
na 52 km D1 - směr Brno. Hasiči na místě vyprošťovali jednoho z řidičů
kamionu, který byl zaklíněn ve zdemolované kabině vozidla, provedli na
vozidlech protipožární opatření a vyteklé provozní náplně likvidovali
70 kg sorbentu ABSODAN. Dalšímu úniku z proražených nádrží hasiči
zabránili utěsněním prasklin pomocí speciálních tmelů. Při likvidaci následků události zasahovali i hasiči z Vlašimi, firma Pretol a pracovníci
Odboru životního prostředí MěÚ Vlašim.
Na, zřejmě začarovaný, 52 km D1- směr Brno vyjeli hasiči po několika
hodinách znovu a i tentokrát se jednalo o nehodu tří kamionů. Jeden z
řidičů utrpěl při nehodě lehké zranění a byl převezen RZLS do nemocnice v Kutné Hoře. Hasiči na místě dále zamezili úniku provozních náplní,
provedli protipožární opatření a po odtažení vozidel firmou Pretol, provedli úklid povrchu dálnice.
11.05.2014… Operační středisko vyslalo hasiče opět na 52 km D1směr Brno, kde došlo k dopravní nehodě nákladního automobilu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn ani nedošlo k úniku provozních náplní, hasiči
na místě asistovali policii při vyšetřování a osvětlovali místo nehody.
Pomocí vysokotlakého zařízení uhasili hasiči požár kontejneru v Maloninách.
14.05.2014… Požár mladého lesa likvidovala jednotka u Chabeřic.
Oheň byl uhašen pomocí dvou útočných proudů „C“. Spolu s námi na
místě zasahovali dobrovolní hasiči ze Zruče a Chabeřic.
17.05.2014… Na požár trafostanice vyjela jednotka do Zbraslavic. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že zařízení je stále napojeno na rozvodnou síť a nelze je tedy dostupnými prostředky hasit. Po odpojení technikem ČEZ požár uhasl sám.
20.05.2014… Hasiči vyjeli do Zbraslavic na odchyt hada. Údajně metr
a půl dlouhý had pravděpodobně nechtěl mít s hasiči nic společného a
moudře se ze zahrady rodinného domu do jejich příjezdu vytratil.
23.05.2014… Jednotka vyjela k otevření dveří bytu do Zbraslavic. Během jízdy na místo operační středisko jednotku vrátilo na základnu, byt
otevřela PČR. Důvodem otevření bylo nebezpečí z prodlení při záchraně
života.
Pomocí přípravku CATCH likvidovali hasiči včelí roj na štítu rodinného domu v Čestíně.
Ve večerních hodinách odstraňovali hasiči spadlý dub ze silnice u
Hodkova. Strom byl rozřezán motorovou pilou a uklizen ze silnice.
24.05.2014… Jednotka byla povolána do Řendějova k zatopenému
domu. Po vydatném dešti stékala voda z kukuřičného pole přes zahradu
k domu. Hasiči vykopali na dvoře strouhu, kterou vodu odvedli mimo
dům. Mezitím dobrovolní hasiči z Řendějova vytvořili pomocí pytlů s
pískem provizorní zábranu proti vodě.
Anténní stožáry odstraňovali hasiči ze střechy panelových domů Na
Pohoří. Kovové trubky držáků byly již časem velmi zkorodované a hrozil jejich pád. Hasiči stožáry zajistili lany a rozřezali je úhlovou bruskou.
28.05.2014… vodu ze sklepa domu v Želivci odčerpávali hasiči plovoucím čerpadlem.
Hasiči se pokusili uvolnit naplavené dřevo na rozvodněném Pardidubském potoce. To se však podařilo až přivolané těžké technice.
K dopravní nehodě byli hasiči vysláni do Kácova. V zatáčce na „Choboťáku“ zde došlo k dopravní nehodě, při které nákladní automobil dostal smyk a neovladatelný návěs smetl ze silnice kolem projíždějící Škodu 120. Hasiči na místě museli zraněného řidiče vyprostit z vozidla za
použití hydraulického vyprošťovacího zařízení a poté ho transportovali
do vrtulníku LZS. Po transportu zraněného muže do nemocnice hasiči
likvidovali vyteklou naftu na vozovce sorbentem Absodan a asistovali
policii při šetření nehody.
30.05.2014… Strom ze silnice odstranili hasiči u Chabeřic.
31.05.2014… Operační středisko vyslalo hasiče k dopravní nehodě
osobního vozidla do Soutic. Řidič Škody Felicie nezvládl řízení, narazil
do stromu a automobil pak sjel do rokle u silnice. Při nehodě došlo ke
zranění spolujezdce, do příjezdu RZLS mu proto hasiči poskytli předlékařskou pomoc. Příčiny nehody vyšetřuje PČR OO Čechtice.
pprap. Martin Bezděk (HZS Zruč n. S.)

Městská policie Zruč nad Sázavou
12.05.2014 … Velký pytel s neznámým obsahem, který někdo odložil
v prostorech náměstí Míru, byl důvodem oznámení skutečnosti v dopoledních hodinách hlídce MěP. Oznamovatelé se domnívali, že obsahem
silně zapáchajícího pytle mohou být i ostatky uhynulé zvěře. Hlídkou
MěP byla na místě provedena kontrola obsahu pytle, kdy bylo zjištěno, že
silně zapáchajícím předmětem jsou zbytky rostlinného původu.
13.05.2014 … V ranních hodinách přijala hlídka MěP oznámení o krádeži zboží od personálu OD Sázavanka. Na místě byl zjištěn devětadvacetiletý muž z Kutnohorska, který se pokusil pronést přes kasy obchodu
zboží bez zaplacení. Následným ověřením totožnosti u PČR bylo zjištěno, že uvedený byl již v minulosti za majetkový delikt trestán. Případ byl
dále předán jako podezření z trestného činu PČR.
19.05.2014 … Na základě telefonického oznámení vyjížděla hlídka
MěP krátce před půlnocí na náměstí MUDr. Svobody, kde se měl z prostor za hotelem ozývat podezřelý hluk. Při kontrole lokality byly v součinnosti s hlídkou PČR v uvedených prostorech nalezeny demontované
měděné okapové svody. Při dalším ohledání byli dále v místě zadrženi
pachatelé činu, a to dva místní občané ve věku třicet a šestadvacet let.
Tyto si i s celým případem převzala k dalšímu šetření hlídka PČR.
23.05.2014 … V 19.30 hodin byla hlídka MěP požádána pracovníkem
bezpečnostní agentury o výjezd do OD Tesco. Zde byl při krádeži zboží přistižen třiačtyřicetiletý místní občan, který se pokusil pronést přes
kasy obchodu bez zaplacení láhev vína. S uvedeným byla následně věc
projednána jako přestupek proti majetku, uložením blokové pokuty na
místě.
30.05.2014 … Se žádostí o pomoc se v odpoledních hodinách obrátil na
MěP šestadvacetiletý místní občan. Tento projevil obavu o zdraví a život
známého, který měl zaslat podezřelou textovou zprávu. Oznamovatel se
následně s tímto pokoušel spojit, ten však na výzvy a bouchání na dveře
bytu nereagoval. Hlídka MěP se společně s oznamovatelem dostavila na
uvedenou adresu, kde po nějakém čase uvedený muž byt otevřel živ a
zdráv.
30.05.2014 … Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP oznámení, že
se někdo neoprávněně utábořil na soukromém pozemku za Ostrovem.
Na místě bylo strážníky zjištěno zavazadlo s oděvními svršky a dva stany, u kterých se nikdo nezdržoval. Tyto byly zdokumentovány a zaevidovány u MěP jako nález. K uvedeným věcem se zanedlouho poté u MěP
přihlásila osmadvacetiletá žena z Kolínska, která se nějaký čas zdržovala v katastru města i se svou rodinou. Tato dále k věci uvedla, že řešila
tíživou životní situaci a v současnosti se stěhuje na Benešovsko. Uvedené skutečnosti byly následně ověřeny u OSPOD při MěÚ v Kutné Hoře.
Pavel Antoš (vedoucí strážník MěP Zruč nad Sázavou)
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Výlet za vzděláním

Žáci 7. A a 7. B I. Základní školy na Pohoří vyjeli 22. května na výlet za
vzděláním do Kutné Hory.
Město Kutná Hora je nerozlučně spojeno s dolováním stříbra, ale také velkým množstvím středověkých památek. Naším cílem bylo některé z nich
navštívit a co nejvíce si o nich zapamatovat.
První navštívenou památkou v Kutné Hoře byla Kostnice. Kostnice je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých. Podzemní kaple je vyzdobena pomocí lidských kostí a lebek. Celkem tady odpočívá téměř 40 tisíc
lidí. Z tohoto místa jde tak trochu strach.
Další navštívené místo souvisí právě s dolováním stříbra – Hrádek. Před
prohlídkou štoly svatého Jiří jsme se oblékli do bílé plátěné haleny, tzv. perkytle – tradičního hornického oděvu, s helmou a svítilnou. Prošli jsme asi
250 m dlouhou štolu. Nikdo z nás si dnes nedovede představit práci středověkých horníků v těchto úzkých a tmavých chodbičkách.
Nejznámější technickou středověkou památkou v Kutné Hoře je kamenná kašna, dříve sloužící jako rezervoár pitné vody. Na Šultysově ulici jsme
pak prohlédli barokní morový sloup, který vznikl jako reakce na morovou
epidemii.
Krátkou pěší procházkou jsme se přesunuli do Vlašského dvora. Ten dříve
sloužil jako úložiště vytěženého stříbra, později jako sídlo panovníka při
návštěvách Kutné Hory. V současné době slouží Vlašský dvůr jako stálá
expozice mincovnictví. My jsme tam zavítali do Muzea odhalení tajemné
tváře Kutné Hory s mučícími středověkými nástroji.
Poslední námi prohlédnutou památkou byla katedrála svaté Barbory. Tato
památka patří mezi nejcennější díla gotické architektury v Čechách.
Výlet za vzděláním se opravdu velmi vydařil. O navštívených památkách
by se toho dalo napsat ještě mnohem více, ale není nad osobní návštěvu,
kterou vřele doporučují žáci sedmých tříd.

Zahraniční zájezd do Paříže

Výuka ke Světovému dni bez tabáku 31. 5.

14. května se spousta z nás, žáků 6.-9. ročníků, nemohla dočkat, protože
nás čekala výprava do nádherného města nad Seinou. Před pátou hodinou
odpolední jsme vyrazili směr Francie - Paříž. V Praze k nám přistoupil pan
průvodce a seznámil nás s naším programem po dobu pobytu v zahraničí.
Ve večerních hodinách nám páni řidiči pustili komedii Účastníci zájezdu,
a my jsme si tak zkrátili dlouhou cestu autobusem. I přesto, že cesta byla
dlouhá a náročná, ráno nás přivítala Paříž s otevřenou náručí a překrásným
slunečným počasím.
Kolem deváté hodiny nás autobus vyložil přímo u Eiffelovky. Až na její
vrchol nás vyvezl výtah, a my se tak vyhnuli nekonečnému množství schodů, což nás velmi potěšilo. Naskytl se nám krásný výhled na všechny ty
úžasné stavby a vyčnívající mrakodrapy. Nikdo se nezapomněl u této stavby vyfotografovat a koupit si suvenýr - malou Eiffelovu věž od černochů,
kteří nás překvapili tím, že uměli i pár slov česky. Poté jsme se vypravili
do Invalidovny, jež sloužila jako obydlí pro invalidní vojenské vysloužilce.
Nyní se tu nachází vojenské muzeum a také ostatky Napoleona Bonaparta.
U Invalidovny jsme si i odpočinuli a doplnili síly na další putování. Procházeli jsme rušnými ulicemi Paříže a pozorovali další úchvatné památky, jako
je např. Vítězný oblouk, u kterého jsme se dočkali vysněného odpočinku a
hodinového rozchodu.
Na pařížské hlavní třídě Champs-Elysées většina z nás zavítala do McDonaldu a jiných občerstvení, kde jsme doslova padli na zadek a odpočívali.
Po našem „znovuzrození“ jsme se přemístili k velkolepé bazilice Sacré-Couer, kde jsme nakupovali malé dárečky pro naše blízké. Bazilika byla
naší poslední zastávkou a my se s potěšením vydali na naše nástupní místo.
K naší smůle jsme čekali ještě kolem hodinky na zájezdový autobus, který
se zdržel v zaseknuté dopravě. Nakonec jsme se však dočkali a mohli jsme
se přemístit do našeho hotelu F1, nacházejícího se na okraji Paříže. Velice
nás pobavilo zacházení se sprchami a záchody. Velkým oříškem bylo také
dostat se do našich pokojů, které se otevíraly na číselný kód. Všechny trable
jsme nakonec překonali a s velkou úlevou jsme se svalili do postelí a nechali
se unášet do říše snů.
Ráno nás čekalo brzké probuzení a my se museli neochotně vyhrabat z
vyhřátých peřin. Následovala snídaně ve formě švédského stolu. Po snídani nám nezbylo nic jiného než opět zabalit naše věci do tašek a připravit
se na další náročný den. V centru Paříže nás přivítalo krásné počasí jako
předešlý den a my se s chutí vrhli do dalšího poznávání. Druhý den jsme
zahájili návštěvou chrámu Notre Dame neboli „Chrámu Matky boží v Paříži“. Rušnými ulicemi jsme došli až k Centre Pompidou, které nás zaujalo
svými venkovními částmi. Další zastávkou byl Louvre, rozlehlé muzeum,
kde uprostřed nádvoří stojí skleněná pyramida. O kousek dál jsme navštívili
překrásné Lucemburské zahrady, v nichž jsme měli čas na odpočinek. Naší
předposlední zastávkou se stala čtvrť moderní architektury - La Defance s
monumentální Velkou archou.

Koncem května a začátkem června proběhla na naší škole výuka zaměřená
na prevenci kouření a ostatních závislostí, protože 31. květen je vyhlášen
Světovým dnem bez tabáku. Výuka začala v pátek 30. 5., kdy si žáci v rámci
projektové hodiny „Nebezpečí kouření“ připomněli rizika kouření a zdravotní a sociální důsledky závislosti na cigaretách. Na projektovou hodinu
navazovala beseda s panem doktorem Barákem, která proběhla v úterý 3.
6. Pan doktor žákům velice poutavě vysvětlil nebezpečí kouření, ale i ostatních závislostí. Tímto mu děkujeme za jeho návštěvu u nás a velice poučnou
besedu.
D. Jakoubková (metodik prevence)

Libor a David Pacner (žáci 7. A)

Úspěch mladých cyklistů
V pondělí 19. května se ve Zruči nad Sázavou uskutečnilo okresní kolo
Dopravní soutěže mladých cyklistů. Zúčastnilo se celkem 22 soutěžních
družstev (10 družstev mladších žáků a 12 družstev starších žáků). Týmy,
složené ze dvou chlapců a dvou dívek, prokazovaly své dovednosti a znalosti
ve čtyřech disciplínách (jízda zručnosti, zásady poskytování první pomoci,
test z pravidel silničního provozu, jízda na kole na dopravním hřišti).
Vítězem kategorie mladších žáků se stala ZŠ Kácov, pomyslné stříbro
získala ZŠ Vrdy. V kategorii starších žáků se na prvním místě umístila ZŠ
Čáslav - náměstí, druhé místo vybojovala ZŠ Čáslav - Masarykova. Vítězná
družstva obou kategorií postupují do krajského kola.

Dopravní soutěž - Vojtěch Losinecký, 9.A
Okresního kola soutěže se zúčastnili i žáci I. ZŠ Zruč nad Sázavou. V
kategorii mladších žáků školu reprezentovali - Aleš Dolejší, Jakub Maxa,
Lucie Dufková a Nikola Studecká, v kategorii starších žáků - Vojtěch Losinecký, Petr Bareš, Simona Vaňkátová a Linda Průšová. Obě družstva vybojovala krásné 3. místo.
Všem žákům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!
Lucie Vorlíčková (učitelka I. ZŠ)

Zeměpisná exkurze na Sněžku - 8. ročník - 4. 6. 2014

http://www.zs-okruzni.cz

O Smolíčkovi
Ve středu 4. června 2014 jsme přijali pozvání Spolkového domu na dopolední pohádkové představení „O Smolíčkovi“. Divadelní soubor Kamila
Kouly zase nezklamal a předvedl zábavnou pohádku, jejíž klasický text byl
doplněn vtipnými písničkami. Mimo dvou veselých vypravěčů nás bavily
loutky roztomilého kluka Smolíčka a tří zlomyslných jezinek – Nosatinky,
Hubatinky a Ušatinky. Děkujeme vedení Spolkového domu, že na nás nezapomíná a o. s. Ručičky, které nám uhradilo vstupné.
Zdeňka Kunčická (učitelka)

Doputování za Blanickým rytířem
Závěrečnou částí projektu podpořeného Středočeským krajem, Odborem
životního prostředí a zemědělství, byla třídenní vlastivědná exkurze na Podblanicko. Od středy 21. do pátku 23. května 2014 jsme našli skvělé zázemí v
ubytovacím zařízení Podblanického ekocentra ve Vlašimi a seznamovali se
s krajem blanických rytířů.
Středeční odpoledne bylo věnováno zdejšímu zámeckému parku. Pod
vedením lektorky Lenky jsme prozkoumávali vodní živočichy žijící v řece
Blanici a Domašínském potoce, které parkem protékají. Za pomoci lupy a
určovacího klíče se nám podařilo některá vodní zvířátka zařadit a správně
pojmenovat. Ve druhé části výukového programu jsme si prohlédli zajímavá
místa v parku – Čínský pavilon, bývalé koupadlo a Starý hrad. V podvečer
jsme došli na velký nákup a obstarali společně výbornou večeři.
Ve čtvrtek po snídani nás lektorka ekocentra provedla zdejší paraZOO a
seznámila s příběhy a osudy jednotlivých handicapovaných zvířat. Pozdravili jsme se s mluvícím krkavcem Bobem, obdivovali ochočené veverky Edu
a Felixe i mohutného rysa Míšu. Po svačině jsme se vydali na autobusové
nádraží a odtud odjeli do Louňovic pod Blaníkem, abychom v místní restauraci na dobrém obědě nabrali síly před výstupem na památnou horu Blaník.
Od jejího úpatí jsme se vydali po stopách svatého Václava a jeho rytířů.
Cestou bylo pro nás připraveno mnoho úkolů, které jsme společnými silami
úspěšně zvládali. Došli jsme až k Veřejové skále, kde je, podle pověsti, celá
družina i se svým vojevůdcem ukryta. A pak jsme ho uviděli! Jediného rytíře, kterému vyčnívala z hory pouze hlava, za celá ta léta úplně zkamenělá.
Cíl našeho putování byl naplněn! Blanický rytíř nehnul ani okem, když jsme
se s ním fotili a zvědavě mu lezli po přilbici. Po namáhavém výstupu čekal
na ty odvážné krásný výhled z blanické rozhledny do dalekého okolí. Pomalým sestupem jsme se dostali až ke geologické expozici hornin Podblanicka
a z Kondrace se vrátili autobusem zpátky do vlašimského ekocentra.
V pátek dopoledne naše vlastivědná exkurze končila. Se smutkem v oku
jsme řekli poslední „Nazdar“ Bobovi, pohráli si vydrou Bublinou a obohaceni o nové poznatky, zážitky a zkušenosti se vrátili zpátky do Zruče nad
Sázavou.
Zdeňka Kunčická (učitelka)

Projekt „Týden zeleně“

Zájezd jsme zakončili večerní projížďkou po řece Seině, což byla taková
třešnička na dortu. Osvětlená Eiffelovka jako by nás zdravila a přála nám
šťastnou zpáteční cestu. S dojatým pohledem jsme se na Paříž naposledy
podívali a vydali se vstříc České republice. Zpátky do Zruče jsme dorazili
kolem jedné hodiny odpolední nabití novými zážitky.
Chtěli bychom poděkovat našim učitelům: panu Mgr. R. Starému, panu
Mgr. V. Nulíčkovi a paní Mgr. Š. Kaňkovské, kteří s námi puberťáky vydrželi a celý zájezd perfektně zorganizovali. Děkujeme také panu průvodci za
provázení a výklad o pařížských památkách a řidičům za bezpečnou cestu.
Eliška Táborská, Daniel Hoskovec (žáci I. ZŠ)

MŠ Malostranská - Školní výlet na zámeček Berchtold - více na straně 5

V průběhu projektového týdne od 4. 6. do 11. 6. 2014 byla výuka naší školy
zaměřena na plnění cílů EVVO, jelikož 5. červen patří „Světovému dni životního prostředí“. Zajímavou a netradiční výukou byla naplněna průřezová
témata, klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy. Žáci se velmi aktivně zapojili do plnění všech výstupů a pracovali s nadšením.
Ještě před začátkem projektového týdne jsme se 30. 5. 2014 vydali na exkurzi do biokotelny ČEZ Energo, s.r.o. v našem městečku, kde měly děti
možnost vidět kotelnu, která je vytápěna bioodpadem z okolních lesů a
polí.
					
V hodinách pracovního vyučování žáci pleli a zalévali květinové a zeleninové záhony. Již na jaře jsme vyseli semínka zeleniny (mrkev, ředkvičky,
hrách, slunečnice) a vysázeli sazenice rajčat a paprik. Dále jsme prořezávali
stromky a keře, tvořili naučnou stezku rostlin na naší školní zahradě. I v
ostatních předmětech získávali žáci patřičné informace o životním prostředí. Tematické vycházky probíhaly v parku, podél řeky, kde jsme pozorovali
změny v přírodě – stromy, keře, byliny i zvířátka. Na závěr měli žáci možnost porovnat ve dvojicích své vědomosti při vědomostních soutěžích.
V pátek 6. 6. 2014 proběhl na zahradě školy výukový pořad společnosti
EKOKOM ke třídění odpadu s názvem „Tonda Obal na cestách“, kterého
se zúčastnili nejen žáci naší školy, ale postupně i 80 dětí z MŠ ve Zruči nad
Sázavou. Lektoři pohovořili o problematice třídění odpadů, ale zároveň i
předvedli ukázky recyklovaných materiálů, které používáme v běžném životě. Součástí programu byly i hravé atrakce: trefa míčkem do správného
kontejneru, maxidomino, skákání v pytlích, hlavolam. Nechyběly i drobné
odměny pro všechny děti.
Projektový týden naplnil stanovené cíle. Žáci se učili vnímat přírodu všemi smysly, dozvěděli se, jak se mají chovat v přírodě, ve městě i blízkém
okolí, poznali přírodní zákonitosti a způsoby ochrany přírody a prověřili si
své znalosti v třídění odpadu. 		
Celý týden se nesl v příjemné atmosféře a dobré náladě.
Krista Fremlová (učitelka)

MŠ Malostranská - Na návštěvě u hasičů - více na straně 5
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ŠKOLSTVÍ
MŠ NA POHOŘÍ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

http://www.ms-napohori.cz
Blíží se konec školního roku a ten vždy bývá na akce bohatý. Nejinak tomu
bylo i v květnu. 13. a 14. 5. nás čekalo fotografování. Díky paní Štěpánce
Richterové vše opět proběhlo profesionálně a v klidné atmosféře.
Na školní výlet se děti rozjely do Prahy a do Jihlavy. Tady v ZOO prožily
hezký den a plné dojmů se vrátily k rodičům
Hned další den je čekala „Výprava za pokladem“. Pochod rodičů a dětí s plněním úkolů, hledáním pokladu a sladkou odměnou připravila paní učitelka
Moravcová. Zúčastnilo se 35 dětí s dospělým doprovodem.
Koncem měsíce proběhly v malých třídách besídky. Děti předvedly, co
se během roku naučily a jistým vystoupením všechny hosty potěšily. Děti
předškolních tříd navštívily dětské oddělení městské knihovny. Paní Lhotková je seznámila s novými prostorami a připravila pro ně poutavé ukázky
a vyprávění.
Pravidelnou pohádku zahrály učitelky dětem 23. května. Tentokrát to byly
dvě loutkové „Jak se sluníčko nemylo“, a „Jak sluníčko nemohlo spát“. Pro
děti byly nové a moc se jim líbily.

http://www. zus-zruc.cz

Úspěšné zručské kytaristky
Kristýna Nulíčková a Anežka Pažoutová patří v tomto školním roce mezi
nejúspěšnější žáky naši školy. Nejčerstvější diplomy jsou ze slovenského
Festivalu Ivana Ballu, který si již získal významné postavení mezi soutěžemi svého druhu na Slovensku i v zahraničí. Kytarová soutěž „Mladí kytaristé“ je srovnatelná s podobnými evropskými soutěžemi. O dobrém jménu
festivalu svědčí nejen to, že nad jeho jednotlivými ročníky převzali záštitu
prezident SR a ministři školství SR, ale i vzrůstající zájem zahraničních
účastníků. Nad letošním 19. ročníkem převzal záštitu ministr školství, vědy,
výzkumu a sportu SR Dušan Čaplovič. Anežka Pažoutová zde byla oceněna
2. místem v II. kategorii.
Kristýna Nulíčková se probojovala do ústředního kola národní soutěže ve
hře na kytaru, které proběhlo 9. 5. 2014 v Novém Strašecí. Získala v VII.
kategorii 3. místo.

NOVÝ SERIÁL: I. SVĚTOVÁ VÁLKA (1914 - 1918)
V letošním roce uplyne 100 let od začátku 1. světové války. Války,
která napsala hodně lidských příběhů. Některé pocházely přímo z fronty,
jiné byly psány v zázemí. Válka totiž nepostihovala jen válčící vojáky,
ale celé rodiny. Ženy musely zastávat práce mužů, byly živitelkami rodin. Do války odcházeli otcové, manželé i synové a nikdy nebylo jasné,
kdo z nich se vrátí.
Téměř v každé vesnici najdeme pomník se jmény obětí. Někde jsou
dokonce fotografie. Při pohledu na ně mrazí, protože jsou na nich
většinou velmi mladí muži, téměř chlapci, kteří měli celý život před
sebou. Válka jim ho vzala.
Nepřecházejme toto výročí bez povšimnutí, budiž nám varováním.
Tímto uvádím náš “válečný” seriál.

1. Jak to všechno začalo?

Byla doba, kdy naše rodná hrouda byla součástí Rakousko-Uherska,
mocipánem Franz Josef I. a čekajícím následníkem jeho jediný syn Rudolf . Do vlády významně promlouvala i krásná císařova žena Alžběta,
zvaná Sisi. Byla to právě ona, která prosadila vyrovnání se s Uherskem.
Velkou ranou pro císařský dvůr bylo, když Rudolf spáchal sebevraždu.
A tak byl z rodu Habsburků vybrán nový císařův nástupce, synovec
Ferdinand.
Asi nikomu není neznámá hláška: “Tak nám zabili Ferdinanda”, a
následně začala 1. světová válka. Ale ono to tak jednoduché nebylo. Atentát na Ferdinanda d´Este v bosenském Sarajevu byl jen tou poslední
kapičkou.
Již předtím totiž vrcholilo napětí mezi tehdejšími hlavními evropskými mocnostmi, které se rozdělily na dvě strany a obě utvořily spojenecké bloky. K tzv. Trojspolku patřilo Rakousko-Uhersko, Německo
a Itálie. Naopak Trojdohodu tvořila Velká Británie, Francie a mocné
Rusko.

Kristýna Nulíčková se soustředí na pódiu před svým výkonem - ústřední
kolo národní soutěže
Anežka Pažoutová se zúčastnila v dubnu na Slovensku 3. ročníku soutěže
ve hře na kytaru „Ružomberská klasická gitara“ . Byla oceněna 1. místem
v II. kategorii.
Franz Josef I.

Ferdinand de Este

Rakousko-Uhersko využilo právě atentátu na následníka trůnu Ferdinanda d´ Este a 28. července 1914 vyhlásilo válku Srbsku. Do hry
však vstoupilo jako spojenec Srbska Rusko a jeho další spojenci. K
Rakušanům se přidali Němci, a tak postupně do války vstupovaly další
země, a to i mimoevropské. A zpočátku pouze evropská válka se rozrostla na světovou.
Ale to už bylo dávno v platnosti známé císařovo provolání “Mým
národům”.
Jiřina Janatová

Soutěžní otázky a odpovědi z minulého čísla

Svátek dětí jsme oslavili 30. 5. tradičním karnevalem a 2. 6. jsme přijali
pozvání do hasičské zbrojnice. Děkujeme všem, kteří přispěli nebo podarovali děti sladkostmi a panu Tornovi za občerstvení. Hasičům pak za skvělou
organizaci exkurze, za úsměv, klid a trpělivost s jakou se dětem věnovali.
Zdeňka Valíková (učitelka MŠ)

MŠ MALOSTRANSKÁ
http://www.msmalostranska.cz
Den matek jsme si připomněli malou slavností, na které děti pod vedením
učitelek předvedly pásmo tanečků, básniček a písní pro potěšení maminek i
babiček. Předškoláci zahráli pohádku „O Sněhurce“ a vystoupili s tanečním
kroužkem pod vedením učitelek ZUŠ.
Školní
výlet
na
zámeček Berchtold se
uskutečnil 14. května.
Počasí
nám
příliš
nepřálo. Přesto jsme si
prohlídku zámecké zahrady, interiéru zámku i
divadelní představení o
skřítcích náležitě užili.
Pozvání do místní
hasičské stanice jsme
přijali 2. června. Program pro děti byl letos
velice zajímavý. Hasiči
dětem povyprávěli o
své nelehké práci při
zásazích u dopravních
nehod, přírodních kalamitách a požárech.
Poučili je o tom, jak se
mají správně zachovat v
případě bezprostředního
ohrožení
zdraví
či života. Děti si
vyzkoušely
hasičskou
helmu,
poseděly
v
záchranářském člunu a požárním autě, stříkaly vodu z hasičské hadice a na
závěr byly obdarovány sladkostmi a drobnými dárky.
Učitelky pozvaly na Den dětí do mateřské školy divadélko Kůzle, které
představilo pohádku Putování žáka nezbedy. Děkujeme paní Mgr. Průdkové,
paní Jaroslavě Šťastné a firmě HELLA CZ, s. r. o. za sladkosti, omalovánky
a pastelky pro děti k jejich svátku.
Další divadelní představení se uskutečnilo 4. června ve Spolkovém domě.
Pohádka s klasickým názvem „O Smolíčkovi“ měla vtipný a zmodernizovaný scénář. Snad právě proto pohádka sklidila velký úspěch.
V pátek 6. června byl na zahradě II. ZŠ v Okružní ulici připraven výukový program zaměřený na ekologii. Děti naší školy jsou celoročně vedeny k
ochraně životního prostředí a před hostujícími lektory své poznatky náležitě
prezentovaly. Snad v našem městě vyrůstá nová generace ochránců přírody
a mladých ekologů.
Jaroslava Daňková (učitelka MŠ)

Anežka Pažoutová (uprostřed) si přebírá diplom - Ružomberská klasická gitara
Na závěrečném koncertu dne 12. června byla oběma dívkám předána Cena
ředitele školy, která se uděluje za vynikající výkony žáků a mimořádnou
reprezentaci školy. Gratulujeme!
Jiří Freml (ředitel ZUŠ)

Červen v ZUŠ
Je vždycky obdobím dosti hektickým. Letos nejrůznější aktivity začaly
kulminovat ještě o trochu dříve, než je obvyklé, protože bylo třeba vytvořit
náležitý prostor mezinárodní kytarové soutěži, kterou opět po dvou letech
naše ZUŠ pořádá. V druhé polovině května proběhly postupně třídní přehrávky všech nástrojových odděleních hudebního oboru.
V pátek 23. května se žáci se svými učiteli zasloužili o pěkný program
akce pořádané ve spolupráci s římskokatolickou farností „Noc kostelů“ – do
programu obou koncertů v kostele se zapojili žáci ze Zruče i z odloučených
pracovišť ZUŠ, zejména z Dolních Kralovic.

Kytarové trio zleva Neděla Štěpán, Šimek Matěj, Pažoutová Anežka na koncertě při Noci kostelů
Koncert absolventů hudebního, tanečního i literárně-dramatického oboru
se uskutečnil 30. května a byl zakončen experimentem frekventantů studia
pro dospělé z hudebního a tanečního oddělení pod názvem “Vlaštověnka“.
Na začátku června nastal také čas postupových zkoušek hudebníků do vyšších ročníků – letos poprvé byly zkoušky soustředěny do hlavní budovy
ZUŠ, kam před komise přijeli své dovednosti předvést i žáci z odloučených

1. Z jakého roku pochází nejstarší dochovaná písemná zmínka o
Zruči?
1328
2. Komu je zasvěcen kostel před zámkem?
Svátku Povýšení sv. Kříže
3. Která významná osoba nebo osoby je/jsou spojována/y s místním
evangelickým kostelem?
otec a syn Kocábové (otec - významný farář Kutnohorska a
Michal zpěvák a politik)
4. Před několika lety byla ve Zruči pořádána veřejná sbírka na
restaurování oltářního obrazu, který je umístěn v zámecké kapli.
Kterého světce obraz představuje?
sv. Jana Nepomuckého (do sbírky tenkrát přispělo mnoho
občanů i místních institucí, v kapli lze obraz najít dodnes, od
června 2003 je obraz zapsán do seznamu movitých kulturních
památek ČR).
5. Kolik let jsou vydávány Zručské noviny?
24. ročník = 24 let (od r. 1990)
6. Poblíž čerpací stanice Benzina se nachází památkově chráněný
objekt, který?
Kaplička sv. Josefa
7. Kde byste hledali studnu Barborka a co se o ní říká?
Nachází se v uličce proti Penzionu Pod zámkem a říkalo se o
ní, že v ní byla breptavá voda (hospodští jí přilévali do piva,
které rozvazovalo jazyk).
8. U pošty je ulice Tomáše Bati. Byl Tomáš Baťa někdy ve Zruči?
Tomáš Baťa - zakladatel obuvnického koncernu ne (zemřel
tragicky 1932), ale jeho syn Tomáš (zvaný Tomík) po sametové
revoluci Sázavanem krátce prošel.
9. Který obchodní řetězec působil původně v nynějším objektu
TESCA?
EDEKA
10. Která z místních drah byla zprovozněna dřív - Posázavská nebo
Kutnohorská?
Posázavská 1903, Kutnohorská 1905
pracovišť. Absolventi výtvarného oboru nainstalovali své práce v „galerii na
mostě“ v ZUŠ a mladší výtvarníci ze Zruče i z odloučených pracovišť (opět
silné zastoupení odloučeného pracoviště Dolní Kralovice) připravili tematickou výstavku zaměřenou na kytary a kytaristy. Výtvarníci se v parném
počasí vypravili ve středu 11. června na exkurzi do Prahy – kreslit zvířata
do ZOO a navštívit výstavu Tima Burtona. Skupinka šikovných malířů ze
třídy Lenky Říhové se před koncem školního roku pustila ještě po úspěšném
dokončení nástěnné malby na dopravním hřišti do prvních obrazů do oken
staré školy Pod Farou. V neděli 8. 6. proběhl zajímavý koncert skupin komorní hry, kde se opět společně představily děti ze Zruče i z odloučených
pracovišť. Následovala pak již dvě závěrečná vystoupení celého tanečního
oboru ve dnech 16. a 17. června – v pondělí s přídavkem v podobě „klavírní pohádky“ O Cipískovi (společný malý muzikál tanečního a klavírního
oddělení) a v úterý zakončený setkáním s rodiči a žáky tanečního oboru. V
tento večer také proběhla unikátní „blesková“ výstava výtvarnic ze studia
pro dospělé ze třídy Jana Kopřivy. Učitelé uzavřeli a odevzdali ke kontrole
pedagogickou dokumentaci - a potom již ovládly ZUŠ kytary a kytaristé...
ale o tom až příště! :)
Lenka Říhová (vyučující ZUŠ)
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KULTURA, SPOLEČNOST
SPOLKOVÝ DŮM

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

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

Blahopřání

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se doposud aktivně zapojili do příprav oslav. Do konce měsíce srpna je ještě
čas pro sesbírávání materiálů. Pokud máte doma fotografie, dokumenty, předměty…na dané téma v daném období a
zapůjčíte nám je – můžete je přinést do Spolkového domu do kanceláře manažerky. Vše vám bude po skončení akce
v pořádku vráceno. Dokumenty a fotografie je nutné si podepsat. Materiály, které budete chtít městu darovat, budou
uloženy v městském muzeu. Děkujeme za spolupráci a vítáme inspirativní nápady.
Marcela Černá (manažerka SD)

Kurz kreativní fotografie

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Ve spolkovém domě ve Zruči nad
Sázavou se od 1. dubna do 10. června
konal výtvarně-vzdělávací kurz
kreativní fotografie. O tvůrčí malbu
světlem projevilo zájem celkem 12
studentů z různých míst našeho kraje od Divišova po Čechtice.
Během úterních večerů jsme
společně odtajňovali tři základní
pilíře fotografie. Techniku, estetiku
a světlo. Společné dvouhodinovky
byly zaměřeny velmi prakticky,
povídali jsme si, jak fotografovat
portrét, krajinu, architekturu nebo
detaily. Zabývali jsme se tajemstvím
kompozice, barvami, technikou,
kreativními postupy a „kouzelnickými“ triky. Během praktických
výletů do zajímavých míst jsme se
prakticky zaměřili na fotografování
v přirozeném slunečním světle.
Jedno sobotní dopoledne jsme se
zaměřili na zručskou architekturu
a krajinu v okolí Chabeřic. Cílem
další praktické dílny byla večerní
luminografie u zámku a v parku.
Večery i výlety byly doplněny zajímavostmi z historie a současnosti
tohoto mladého umění. Zajímavé
byly společné diskuse nad snímky
jednotlivých autorů i legendárních
světových fotografů.
Cílem bylo vytvoření cyklu 10-20
fotografií na vybrané téma. Kurz
byl zakončen prezentací projektů
autorů, vernisáží a společnou výstavou, kterou máte možnost shlédnout
ve spolkovém domě do 12.7.2014.
Děkuji Marcele Černé a městu Zruč
nad Sázavou za poskytnutí prostor ve spolkovém domě a laskavou
podporu.
Všem přátelům fotografie a dobrého světla přeji, ať je k nim jejich
múza štědrá a daří se jim nejen v
této oblasti.
Vít Švajcr

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

Pršelo a pršelo

U památníku

Nedávné deště za sebou zanechávaly stopy. Jednou z nich byl propadlý hrob
MUDr. Josefa Svobody, čestného občana a někdejšího starosty. Občanské
sdružení Rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí zjistilo tuto skutečnost a
oznámilo ji starostovi města. Bylo třeba rychle konat, aby nedošlo k větší
škodě. Starosta města neprodleně zařídil nápravu. Patří mu za to dík, stejně
jako pracovníkům TS města, kteří nápravu provedli.
Jiřina Janatová

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci červnu oslaví narozeniny, jmenovitě pak těmto:
Zdeňce Buchalové, Jaroslavě Touškové, Zdeňce Fraňkové, Věře Rakové, Josefu Svobodovi, Zdeňce Brábníkové,
Jaroslavu Křečkovi, Marii
Ščepkové, Jiřině Hudíkové,
Marii Michalové, Ladislavu
Jelínkovi, Ellinoře Dvořákové, Zlatě Pelánové, Jindřišce
Šípkové, Petru Pavelkovi, Boženě Bílkové, Marii Lebedové, Jindřichu Kohoutovi, Bohumilu Zouplnovi, Ludmile
Brynychové, Václavu Kováři,
Janě Červené.

Výročí
OS Rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí uctilo 7. 6. 2014 památku obětí 1.
světové války. Letos uplyne 100 let od jejího vypuknutí. Narukovat tehdy
musela většina mužů a mnozí z nich se už nikdy mezi své blízké nevrátili.
Byli mladí, měli rodiny a život před sebou...
U památníku na Malostranském náměstí zazněl Radeckého pochod i státní hymna a zástupci OS Rodáků a starosta města položili věnce, legionáři
přidali čestnou salvu. Poté se průvod vydal k zámku, kde byl připraven kulturní program a byla slavnostně otevřena výstava “Proč mámy pláčou”.
Otevření této výstavy se zúčastnil i starosta města a další milí hosté.
Velice si ceníme přítomnosti ředitele Muzea Podblanicka Mgr. Radovana
Cádera z Benešova, ředitelky Muzea v Lánech Mgr. Magdaleny Mikeskové,
DiS. a Josefa Böhma z Vlastivědného spolku ze Světlé nad Sázavou. Výstavu ocenili a popřáli nám co nejvíc návštěvníků. A to je příležitost pro vás!
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se na akci podíleli - panu
Karlu Tvrdíkovi, který natočil krátký velmi zajímavý film, kterým vernisáž
doplnil, dále Vláďovi Vyšohlídovi, který pořizoval fotodokumentaci a
podílel se na instalaci výstavy, Zručské desítce, která perfektně zahrála
nejen Straussův Radeckého pochod, ale i pěkně do pochodu. Panu Ing.
Heřmanovi, který nejen na českých ale i cizích webech vyhledal spoustu informací a přeložil nám je, Aničce Čermákové z Benešova, Romaně Mathausové až ze Šumavy, domácím, panu Františku Smítkovi a Zdeňku Zemanovi
za poskytnuté materiály a fota, Zámecké restauraci za přípravu chutného
Švejkova guláše a ještě lepších slaďoučkých Ferdinadových dělových koulí.
Výčet jmen by byl dlouhý, a tak ještě vzpomenu vynikající Sachr dorty od
“naší” zlaté cukrářky, štrúdl a další pamlsky od Lucky i krásný “rodácký”
věnec od šikovné Lenky. Spoustu věcí pomohl zařídit Mgr. Jirka Klatovský,
vstříc nám vyšly Technické služby města i Městská policie. Prostě děkujeme
všem, kteří s námi šli do toho. Díky i vám všem spoluobčanům, kteří jste
poskytli materiály.
Jiřina Janatová

Kurz efektivního rodičovství

Vážení čtenáři, především bych ráda oslovila všechny rodiče,
opatrovníky, pedagogy a vlastně Vás všechny, kteří přicházíte do
styku s dětmi (takže všechny). Tedy znovu. Vážení přátelé, ráda
bych se s Vámi podělila o svůj zážitek z Kurzu efektivního rodičovství, který se uskutečnil v místním Spolkovém domě.
Pod vedením školní psycholožky Mgr. Zuzany Vajglové jsme
vstřebávali nové vědomosti a hlavně zkušenosti, které lze uplatnit
v jakékoli komunikaci, nejen ve vztahu rodič – dítě. Osobně jsem
to vnímala jako příležitost zlepšit si své komunikační schopnosti.
Prakticky jsem zjistila, co vše dělám doma i v práci špatně. To je,
myslím si, dobrý začátek.
Kurz byl rozdělen do třech celodenních setkání, vždy v sobotu jsme se scházeli v počtu cca 10 lidí. První část byla věnovaná retrospektivě vlastního nitra, uvědomění si sama sebe, svých
hodnot. Druhou část jsme věnovali prohlubování komunikačních
schopností a třetí sobota byla zasvěcena často diskutovanému
tématu odměn a trestů. Od rána do odpoledne jsme se příjemně
bavili. Zuzany výklad střídaly diskuze, praktické příklady a především se debatovalo o vlastních dětech. Nejvíce se dle mého názoru dá
naučit ze zkušeností. Přinejmenším zjistíte, že se starostmi o Vaše děti v
tom nejste sami.
Pohledem čistě ekonomickým jsem rozhodně v zisku. Zuzany čas a získané vědomosti v porovnání s cenou kurzu se mi jeví tak, že jsem udělala
velmi dobrý obchod. Ráda bych tímto poděkovala za kurz nejen Zuzaně
Vajglové, ale také ostatním zúčastněným. Na závěr Vám chci tento kurz
vřele doporučit. Nejen těm co tápou, ale i těm, kteří mají dobrý pocit ze
své výchovy. Můžete být přínosem pro ostatní účastníky a možná se i
dozvíte jak být ještě lepšími rodiči, popřípadě učiteli.
Lenka Nováková (účastnice kurzu)

Akademie třetího věku
Zručští posluchači Akademie třetího věku pokračovali ve svém studiu
naší historie dalším vzděláváním. V období od února do května 2014 proběhl cyklus seminářů „Procházky českou historií“. Jednotlivá témata zněla: „Slavné ženy české minulosti“, „Slavně známí Češi“, „Události, které
změnily Čechy“ a „Umění a politika v českých zemích od středověku po
dnešek“. Přednášek se velmi dobře zhostil PhDr. V. Srb, Ph.D. a organizačně je zajišťoval Vzdělávací institut Středočeského kraje.
Všechna setkání nám umožnila nahlédnout do naší historie prostřednictvím významných osobností, zlomových událostí a pomocí umění.
Použití audio a videonahrávek z konkrétních období zajímavě přiblížilo
atmosféru dané doby. Postupně jsme poznávali, jak byla česká společnost
ovlivňována od počátků našeho státu až po současnost.
Pro mě mají tyto semináře velký význam v upevnění již dříve nabytých
znalostí, v jejich utřídění a v propojení do vzájemných souvislostí. Zanedbatelný také není ani občasný pohled na některé skutečnosti z jiného
úhlu.
Chtěli bychom poděkovat paní Strnadové, vedoucí Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, manažerce Spolkového domu paní Černé a
přednášejícímu panu Srbovi za možnost takovýchto zajímavých setkání a
věříme, že v budoucnu zorganizují podobné zajímavé přednášky.
Jaroslava Šašinková (účastnice A3V)

Čestná salva

Dne 7. 6. 2014 oslavila paní
Věra Raková své devadesátiny. Gratuloval i pan starosta
Mgr. Martin Hujer.
Výše jmenovaným i všem
ostatním oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu a
Sboru pro občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou za
přání k narozeninám. Miroslav Matyáš
Touto cestou bych ráda poděkovala Zručským hasičům
– p. Duškovi a p. Valouchovi
za odčerpání vody ze zatopeného domu. Dále děkuji rodině a sousedům, kteří pomáhali při odklízení vody a bahna
z místností. Vosykovi, Želivec
Druhá zleva Mgr. Mikesková

Čisté město Zruč n. S.
Volejbalový oddíl zručských žen pořádal v sobotu 10. května ekologický
projekt „Čisté město Zruč n. S.“. Vhledem ke skutečnosti, že se jednalo o
první ročník, počet dobrovolníků byl velice příjemný. Ráno v 9:00 h. se v
areálu dětského hřiště setkalo kolem 50 osob, které byly ochotné věnovat
svůj volný čas na dobrou věc. Skupinu tvořili zástupci několika oddílů –
stolní tenis, fotbal, mažoretky, volejbalisté + další. Z tohoto počtu vznikly
4 skupiny, které pod vedením hráček vyrazily na úklid zvolených částí
našeho města.

Dobrovolníci, kteří se rozhodli uklidit naše město
I přes fakt, že Technické služby pracují dobře a po celé Zruči nejsou
zásadní místa překypující odpadky, se nakonec podařilo naplnit celkem
18 ks pytlů. Po samotném úklidu následovat společný oběd v prostoru volejbalového areálu a poté bazárek sportovního vybavení.
„Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se rozhodli udělat něco pro
přírodu, pro město, pro sebe, a těšíme se na Vás při podzimním druhém
ročníku.“
Jan Rozkošný

Pravidla mají platit pro všechny
Od roku 2005 můžeme ve Zruči využívat se svými ratolestmi dětské
hřiště. Je to prostor vyhrazený jen a pouze pro naše nejmenší. Pro jejich
setkávání, hru, radost, bezpečí a zdravý rozvoj. Tomu odpovídají také některá pravidla a omezení, pro většinu z nás srozumitelně vyjádřená přímo
v místě na informační tabuli formou textu a pikrogramů sdělujících nám
cosi, co se nazývá provozním řádem dětského hřiště. Záměrně píšu „pro
většinu z nás“. Pak zde existuje také jistá menšina těch, která si myslí, že
pro ně tato rozumně nastavená pravidla dětského hřiště neplatí, anebo se v
rámci své inteligenční vybavenosti nalézají v kondici nedovolující jim tato
velmi jednoduchá pravidla pochopit. Kromě zákazu jízdy na kolečkových

bruslích v prostoru dopravního hřiště nám také tři pikrogramy sdělují,
že na dětské hřiště nemáme vodit psy, že tam nemáme požívat alkohol a
že tam nemáme kouřit. Soudní a inteligentní lidé to bez potíží pochopí.
Nechtějí, aby si jejich děti na hřišti vyhrazeném jen a pouze jim hrály pod
dohledem podnapilých individuí, kličkovaly trávníkem mezi exkrementy
nebo od útlého věku inhalovaly cigaretový kouř, soutěžily, kdo najde v pískovišti většího vajgla nebo si snad v rámci poznávání světa a osvojování si
norem chování okolí zapsaly do svého podvědomí, že kouřit je normální.
Přesto v této souvislosti uvedu dvě příhody k zamyšlení. Před lety jeden
místní „pohodář“ zkoušel na dětském
hřišti v rámci svého podnikání, krom
jiného, prodávat i pivo. Oslovil jsem
jej s dotazem. „Dobrý den. Prodáváte
pivo?“ - Obratem mi byla nabídnuta
orosená lahev piva. - „Ne, děkuji, já ho
nechci koupit. Chci vědět, jestli ho tady
prodáváte.“ - „Prodávám.“ - „Proč ho
tady prodáváte, když jsme na dětském
hřišti? Alkohol sem nepatří, je to uvedeno i v provozním řádu, hospod je ve
Zruči dost. Tak proč děláte hospodu i
z dětského hřiště?“ Nebyl jsem tenkrát
jediný, kdo se proti tomu ohradil. Pivo
už se na dětském hřišti neprodává a na
občasné pánovy trapné jízlivosti, jimiž
mě od té doby příležitostně častuje, až
na jednu výjimku, neodpovídám. Druhá příhoda je z letošního květnového
víkendu. Již poněkolikáté jsem na dětském hřišti viděl, jak tu někdo kouří.
S odvoláním na 2 metry vzdálenou
tabuli s provozním řádem jsem slušně
a krátce požádal o nápravu. Přibližně
dvacetileté bystré děvče zvláštních
mravů s podporou svého asi padesátiletého společníka se mi před zraky dětí a za pomoci hrubých nadávek hlasitě
pokoušelo vysvětlit, že ke kouření na dětském hřišti jej opravňuje několik
nezpochybnitelných faktů. Poprvé fakt, že součástí standardizovaného
odpadkového koše je popelník. Podruhé fakt, že popel neklepe na zem.
Potřetí fakt, že pán z občerstvení viděl, že kouří, nezakázal to a tudíž je
jí zde kouření logicky povoleno. Další skálopevné hlasité a jistě brilantně
logické důvody jsem už ani neposlouchal a telefonicky požádal o pomoc
v komunikaci naši městskou policii. To, co mnozí z nás považují za samozřejmé a slečna nedokázala pochopit, pak dorazivší strážník celkem
snadno a rychle z češtiny do češtiny přeložil. A zvláštní bylo, že na hrubé
nadávky a pronikavě inteligentní argumentaci již nenarážel. Tímto také
děkuji sloužícímu strážníku Houdkovi za rychlou a efektivní pomoc. Rád
bych nyní touto cestou vyzval ostatní soudné rodiče a vůbec všechny z
nás, kdo doprovázíme naše děti při jejich hře v prostorách dětského hřiště
k následujícímu: Nebojme se aktivně chránit tento jediný veřejný prostor
vyhrazený jen a pouze našim dětem k jejich bezpečné hře v čistém a nezávadném prostředí! Čím častěji budeme tolerovat, že se z hřiště vyhrazeného dětem někteří lidé pokoušejí udělat další putyku, tím dříve se to stane
obecně tolerovanou normou. A kdo z nás by chtěl, aby si jeho děti chodily
hrát do hospody? Děkuji.
Jaroslav Zeman
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ZRUČSKÉ NOVINY

Škola ve Zruči n/S a první světová válka

>>> Nově otevřená prodejna <<<

(pokračování z minulého vydání)

PLOTY VLAŠIM
ZAVÁDĚCÍ CENY !!!
NABÍDKA:
• všechny druhy plotů, kované ploty z plných materiálů,
branky, brány, komponenty pro pojezdové brány, zámečnické
polotovary
• pletiva králičí, holubářská a lesnická
• možnost montáže na klíč od základů
• zámkové dlažby, stavební činnost
Otvírací doba:

Fotografie ze svatby učitele Josefa Švece
Každý školní rok začínal ve zručském kostele mší Veni sanktem a končil mší Te Deum, probíhaly tam i holdovací slavnosti c. k. císařskému
a královskému dvoru a jeho členům. Ve školním roce 1916/17 učitelský
sbor pracoval ve složení O. Zieris, E. Černíková a P. Tvrdík. Ruční práce
vyučovala Ludmila Veselá. Byli tu ustanoveni noví učitelé, ale většinou
nenastupovali. L. Nechvátal se nacházel stále ve voj. nemocnici v Pardubicích a J. Rejnek zase na rumunské frontě. Ve škole poklesala kázeň
školní, ale zvláště odrostlé mládeže. Což řídící učitel vidí: „Příčiny v poklesající a nepravidelné školní docházce, v nepřítomnosti valného počtu
zvláště mladšího energického učitelstva, v nedostatku dohledu domova
na chování a styky dítek mimoškolní a také ve změněných poměrech
sociálních, kdy děti zastávající často práce lidí dospělých, trpí v jejich
společnosti na mravech a získávající tak peněz, sváděny bývají často ku
zbytečnému vydávání ve společnosti sobě nerovných pracovníků a pracovnic“.
1. října 1916 c. k. okresní školní rada uděluje řídícímu učiteli titul „řiditel“. 29. dubna 1917 se koná tzv. „Stromková slavnost“. Spočívá v průvodu a sázení stromků – 21 dubů, lipek, javorů a jasanů v lokalitě „Na
Průhoně“, kde má v budoucnu vzniknout tzv. „Válečný sad“ a kterou obec
k tomuto účelu darovala. Při tom se odehrála sbírka ve prospěch vdov a
sirotků – vynesla 28 K a 88 hal. Byla rozdělena podle počtu osiřelých
dětí. Válečný sad se těšil úctě osiřelých vdov a dětí, které ve významné
dny svých milých přicházely ozdobit určitý stromek obrázky, věnci a fábory, stromky zalévaly, okopávaly a ošetřovaly jako hrob na hřbitově.
Rok 1917/18. Do školy zapsáno 242 dětí, z toho 123 chlapců. Škola je
čtyřtřídní už čtvrtý rok. 10. srpna 1917 padl v boji učitel zručské obecné
školy Josef Rejnek. Ladislav Nechvátal je dosud na vojně. Vdova po padlém J. Rejnkovi, Františka Rejnková, se i se dvěma dětmi odstěhovala
do Pavlova. Přišla nová učitelka Alžběta Mülleorvá, ale sotva se ohřála,
dostala zdravotní dovolenou a nastoupila až 16. května 1918. Za ní se z
Horky vrátila R. Böhmová. Školní děti dělají sbírky i mimo školu mezi
spoluobčany. Školní docházka je pouze 81,47%. Drahota dostoupila nebývalé výše. Úředně stanovené ceny potravin všeho druhu nebyly zachovávány a řetězovým obchodem provozovaným lichváři a podvodníky se
nesmírně zvyšovaly. Válka vstupuje už do svého pátého roku. Všichni
toužebně očekávají její konec.
Školní rok 1918/19 začíná s 244 dětmi (116 chl). 2 chlapci ze Zruče
navštěvují střední školy, 6 chlapců a 4 dívky jezdí do Zbraslavic do měšťanky. Při zápise se znovu koná sbírka pro Českou zemskou ochrannou
komisi. Do Zruče jmenovaní Prokop Kumpošt a Ervín Sekal dlí stále
ve voj. povinnosti. Za A. Müllerovou nastupuje Eva Vlasáková. L. Nechvátal se konečně vrací zpět. Ředitel školy vypovídá místnímu kostelu
v měsíci září službu regenschorskou po 23letém působení.
Jakmile s večerem 28. října 1918 do městečka dolehla první zpráva o
konci války a vyhlášení samostatnosti, zavlály na množství budov prapory v národních barvách. Na druhý den 29. října zavítal do školy starosta
obce a předseda místní školní rady, MUDr. Josef Svoboda, který krátkou promluvou ve všech třídách samostatnost československého státu
oznámil a po zapění národní hymny „Kde domov můj“ udělil na oslavu
této tak významné události ze své úřední moci na neurčito prázdninu od
vyučování. Večer se při slavnostním osvětlení a střelbě z hmoždířů za
přítomnosti místních spolků, korporací a veškerého obyvatelstva konal
slavný průvod s hudbou. V neděli 3. listopadu se pak uskutečnilo pokračování oslav, při nichž byla na Malé straně zasazena „Lípa svobody“.
Školní oslava se konala v pátek 8. listopadu v památný den nešťastné
bitvy na Bílé Hoře. Sláva se konala v největší vyzdobené školní místnosti za přítomnosti žactva, učitelského sboru a zástupců obce a místní
školní rady, hasičů a Sokola. Měla 10 bodů programu. 7. prosince 1918
za přítomnosti zástupců politických samosprávných orgánů složili členové učitelského sboru slavnostní slib. Nově jmenovaný člen sboru Prokop
Kumpošt se stále nacházel po těžkém zranění v italském zajetí.
V roce 1924/25 přišel jako zatímní učitel obecné školy ve Zruči Josef
Chaloupka. Byl přímým účastníkem války. Narukoval 26. srpna 1914.
Byl zajat na ruské frontě 5. července 1916. Do československé armády na
Rusi se přihlásil 15. listopadu 1916. Do osvobozené vlasti se vrátil 4. srpna 1920 jako kapitán 8. československého pluku střeleckého Slezského.
V roce 1928 byl konečně postaven pomník padlým. Postavilo jej Družstvo místních občanů nákladem 12 tisíc Kč na Malé Straně mezi silnicí k
nádraží a ústím tehdejší Tučkovy ulice (to byla tenkrát jediná pojmenovaná ulice ve staré Zruči). Prostora se získala zasypáním tam se nalézajícího dolíku. Tvůrcem pomníku byl Květoslav Semmler, sochař z Uhlířských Janovic. Podstavec z umělého kamene, sousoší, které představuje
raněného vojína, jemuž víla dává pít, je z hořického pískovce. Základy
pomníku ochotně 13. srpna 1928 vykopali, hlínu, písek a drny na vyrovnání okolí 23. a 24. srpna přivezli Jan Říha, Josef Chaloupka, odborní
učitelé místní občanské (měšťanské) školy a její ředitel Václav Pospíšil.
Pomník samotný byl přivezen už 16. srpna nákladním automobilem. Téhož dne byl vybetonován základ a 17. srpna byl pomník sestaven. Odhalen byl při zdařilé slavnosti dne 26. srpna 1928.
Zpracováno na základě zápisu školní kroniky obecné a měšťanské školy ve Zruči zaznamenaných jejich řediteli, Otomarem Zierisem a Václavem Pospíšilem.
Milan Bína (kronikář města), foto poskytl Zdeněk Zeman

Po – Pá 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
So
8.30 – 12.00
Adresa: Na Potoce 324, Vlašim

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

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.
■■ Pronajmu byt 4+1 ve Zruči n/S.
Tel: 604 211 002.
■■ Pronajmu byt 2+kk v Praze Modřanech. Klidná lokalita,
tramvajová zastávka 100 m.
Tel.: 721 732 197.
■■ Nabízím k pronájmu hostinec v
obci Chlístovice u Kutné Hory.
Tel.: 737 126 658.
■■ Koupím JAWA - 250 nebo 350.
Tel.: 723 408 956.
■■ Koupím pozemek a garáž ve
Zruči nad Sázavou. Pozemek
asi 300 m 2. Tel.: 723 408 956.
■■ Nabízím k prodeji pozemek ve
Zruči nad Sázavou PK 340 o
velikosti 3616 m 2 , vedený jako
ovocný sad. Pozemek se nachází pod vysílačem nad stadionem. Cena dle dohody, dohoda
jistá. Informace na tel. : 251 56
53 73 nebo 775 68 79 48.
■■ 53-letý - Hledám hodnou, štíhlou ženu = zn. zahrádka, tel.:
605 342 247.
■■ Pronajmu byt 3+1 v sadu
Míru, od srpna 2014. Tel: 724
906 562.
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 .

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

Placený článek

PRODEJ POZEMKŮ VE ZRUČI - FARSKÁ II
Naše společnost Czech - Reality s.r.o, vlastní pozemky ve Zruči
nad Sázavou - Farská II, kde zahájila prodej těchto pozemků. Celý
projekt je rozdělen na 3 etapy, kde v první etapě bude zasítováno 30
stavebních parcel. Na těchto parcelách už nyní probíhá zasíťování.
Stavební práce už byly započaty - dokončeny budou nejpozději do
konce 30.11.2014. První zájemci budou mít pozemky za nákladové
ceny tj. 650 Kč/m 2 - nabídka je časově omezena.
V případě zájmu o rezervaci volejte na tel. číslo 603 544 071
a nebo e-mailem: fin.por.hromadkova@centrum.cz.

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

TRIATLON

STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ
http://skczruc.xf.cz

Posázavský drsoň

V sobotu 17. května vedl přes naše město 11. ročník extrémního triatlonového závodu jednotlivců a dvojic s názvem Posázavský drsoň 2014. Závod
si letos podle svého názvu vybral i počasí. Vítr, 10°C, na kole přeháňky a na
vodě trvalý déšť, to bylo opravdu jen pro drsoně. I přesto se závodu zúčastnilo 64 sportovců. Nejstarší se narodil v roce 1952 a nechyběli ani jedinci
jen o málo mladší.
Start je na ledečském Husově náměstí, odkud se běží jen s malými odchylkami po červené turistické značce až na zručské nádraží ČD, což je 21 km.
Zde se nasedne na kolo a jede po silnici přes Kácov, Divišov a Benešov do
Týnce n. S. (52 km) nebo terénem přes Kácov, Ledečko, Sázavu, Čtyřkoly
také do Týnce n. S. (74 km). Tady na Vás čeká buď kánoe, nebo kajak a
pádlujete 16 km po řece do Pikovic, kde je cíl.
V historii závodu účinkovali také
zručští sportovci, a to Luboš Švihel
6x, Tereza Grafnetterová 2x a Michal
Šramka 1x. Letos se ho zúčastnili za
sbor dobrovolných hasičů Jan Sixta
a Martin Lejnar, kteří závodili ve
dvojici. Celý závod se drželi v první
dvacítce a s časem 6:57:11 obsadili ve
své kategorii skvělé 4. místo z jedenácti. Na poprvé to byl velký úspěch,
protože takové umístění vůbec nečekali.
Organizačně skvěle zvládnutý
závod, množství občerstvovacích
zastávek a v cíli tradiční guláš a
pivo, to k tomuto triatlonu prostě patří. Doufáme, že v dalších ročnících
bude hojnější zastoupení zručských
sportovců.
Dana Blehová, foto Monika Lejnarová

VOLEJBAL
http://volejbal.jiskra-zruc.cz

Famózní a bojovné finále rozhodlo
Zruč je nováčkem 3. ligy mužů!

Roku 2008 ve Zruči začínal oddíl SKC Zruč nad Sázavou v aktuálně třetí
nejnižší soutěži, regionálním přeboru. Za šest sezon se celku povedlo to,
co si předsevzal a poprvé v historii tohoto sportu ve Zruči okusí ligovou
atmosféru.
Před sezonou byl Tennisline velkým favoritem divize, ovšem konkurence
byla stále veliká. Navzdory tomu A-tým prolétl základní částí poměrně s
jistotou a klidem, kdy se kvalifikoval do Play off z prvního místa!
Po nepříliš přesvědčivém výkonu zdolal KST Rakovník a ve finále se postavil rozjetým Roztokám. Očekávání byla veliká a na hráčích byl viděn
tlak, se kterým museli z pozice favorita bojovat. Neoblíbenost soupeře ke
klidu také nepřispěla.
Úvodní utkání Zručáci doslova zaspali. Po nevydařeném začátku prohrávali v bouřlivé roztocké aréně již 2:6, když poprvé prohráli i obě čtyřhry!
Za stavu 4:7 však přišel naprosto nevídaný obrat, kterému nevěřil žádný
z domácích fandů a ani těch hostujících! Hráči se rozjeli jako mašiny a s
nutnou dávkou štěstí v pětisetových bitvách otočili na výtečných 10:7, když
výborně zahrál zejména Petr Uher s Františkem Heroutem.
Sokol Roztoky - SKC Zruč n. S. TENNISLINE „A“ 7:10
(body – Herout, F. 3:0, Nevřela 2:2, Škopek 2:2, Uher 3:1, čtyřhry 0:2)
Po sobotním urputném vítězství přišla na řadu nedělní odveta. V té se projevila únava domácích borců, strach z možného ukončení série i neobroušená odhodlanost hostů z Roztok! Ti do zápasu vlétli jako uragán a nedali
Zruči, která bodovala až za stavu 0:8, nejmenší šanci k úspěchu…
SKC Zruč n. S. TENNISLINE „A“ – Sokol Roztoky 2:10
(body – Herout, F. 1:1, Uher 0:2, Nevřela 1:2, Škopek 0:2, čtyřhry 0:2)
O týden později mělo o konečném vítězi a postupujícím do 3. ligy mužů
rozhodnout třetí klání! Lídr základní části SKC Zruč se chopil kormidla a
za obrovské bojovnosti se začal rvát o každý míček. Konečně se podařilo
prolomit prokletí čtyřhry, kterou dokázal vyhrát Herout se Škopkem. Daniel
Nevřela následně udolal, doposud suverénního, Michala Smrčka, což se stalo pro zápas jedním z rozhodujících momentů.
Hosté sice dokázali výborně kontrovat a otočit na 3:5, resp. 4:6 z pohledu
Zruče, kdy ovládali pětisetové zápasy, ovšem domácí se zvedli v losem příznivější části utkání třemi třísetovými vítězstvími a zvrátili na 7:6. František
Herout měl v pátých setech smůlu hned dvakrát, nicméně tu vynahradili
famózními výkony Daniel Nevřela s Pavlem Škopkem, kteří se výraznou
měrou zasloužili o to, že poslední dva body divize putovaly do Zruče, a to
spolu s postupem!
SKC Zruč n. S. TENNISLINE „A“ – Sokol Roztoky 9:7
(body – Herout, F. 2:2, Uher 1:2, Nevřela 4:0, Škopek 2:2, čtyřhry 1:0)

Béčko se po roce opět vrací do KS1!
Postup stvrdilo se Sadskou

Úspěšnou sezonu má za sebou i druhý tým Zruče, Rabbit. Ten se v létě
musel smířit se sestupem do krajské soutěže II. třídy, ovšem nyní je zpět
mezi krajským nadprůměrem.
B-tým si v základní části udržoval stabilní druhé místo a jeho skvělé výsledky mu dovolily v závěru sezony již pouze vyklusávat a pustit do sestavy
hráče z širšího kádru. Hlavní čtveřice, Bleha, Kučera, Budjač, Škopková se
na Play off připravila skvěle. Nejprve ze stolů smetla Sokol Přezletice a ve
finále i Sadskou „C“.

Regionální celky zlepšily své předsevzaté cíle!

Účastníci I. ročníku turnaje Beachotvírák

ATLETIKA
Běh pro radost

7 mladých atletů TJ Jiskra Zruč nad Sázavou se zúčastnilo dne 7.6.2014
IX. ročníku Běhu pro radost ve Zdislavicích. Odvezli si 5 pohárů a 1 medaili.
Běh na 250 m ... Eliška Scholzová 2. místo, Linda Filipová 3. místo, Kamila Filipová 6. místo
Běh na 500 m ... Ondřej Dubják 3. místo, Matěj Scholze 4. místo, Veronika Valouchová 2. místo
Běh na 750 m ... Šárka Menšíková 1. místo
Petr Dubják
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

„Udržet se v RP1, resp. RP2,“ tak zněly mety dalších dvou celků mužů.
C-týmu se zejména zásluhou skvělého Lukáše Blehy a Marka Němce podařilo prorvat až do finále RP1, kde nestačil na SKP Olympii, ovšem možnost
postupu do KS2 ho neminula.
D-tým měl situaci daleko složitější. Vedle Miroslava Friše, Pavla Rouba,
Josefa Veselého a Jiřího Duška se vedle nadějných mladíků postavil i Václav
Herout, který získal pro tento výběr dostatečné množství bodů v důležitých
bitvách, které ho zachránily ba dokonce na skvělém pátém místě z osmi!

Mladíci vstupují do nové sezony jako lídři mladších žáků

Poměrně dobrou sezonu má za sebou i oddíl mládeže. Ten se ve svém druhém působení na regionálním poli nadějí již seznámil s turnaji mládeže a
propracoval se na druhou příčku družstev mladších žáků a třetí ve starších.
Celek tažený nejúspěšnějším hráčem Jaroslavem Beznoskou a vítězem
klubové soutěže „Mládežník roku“ Janem Procházkou, se dále rozrůstá i o
nové členy a aktuálně čítá 10 chlapců a 2 dívky.
V sezoně následující se bude sestava - Beznoska, Procházka, J., Menšíková, Maxa, Pažout, Pažoutová, Procházka, D., Dolejš, Smítka, Trmal, Sůva a
Kokštejn snažit o udržení přislíbené pozice favorita družstev mladších žáků
a posunout své umění zase o level výš.
František Herout, ml.

Sportovní náčiní a vybavení sportovního areálu,
které si můžete zapůjčit
Sportovní náčiní je určeno pro aktivity ve sportovním areálu a o jeho
zapůjčení rozhoduje správce SA.
Kontakt pro včasné objednání na mobilu: 730 514 039
Sportovní náčiní a vybavení
Míče na volejbal, beach
Vybavení brankáře, hokejbal
Skateboard1)
Kolo na překážky1)
Vybavení softbal, sada družstvo
Míče kopaná, nohejbal
Pálky - tenis
Hokejky
Molkky
1)

Počet ks
7
2
2
1
2
5
4
16
1

Cena za hod. a 1 kus v Kč
10,50,20,50,100,10,10,10,50,-

Lze zapůjčit jen uživateli s chrániči a ochrannou helmou.

http://www.hazena-zruc.cz

Muži - II. liga
Autoškoda Mladá Boleslav - TJ Jiskra Zruč 28:18 (16:4)
V neděli 27. dubna odehráli muži házené další mistrovské utkání. Tentokrát je čekala ve své hale Autoškoda Mladá Boleslav. Jiskra nezachytila
nástup domácích a v prvním poločase se nestačila bránit rychlým útokům
domácích. Protože ani v útoku se nedařilo, byl stav 16:4 spravedlivým vyjádřením hry. Ve druhém poločase už Jiskra zabrala a pomalu začala snižovat.
Nebýt několika zbytečných chyb v závěru, mohl být výsledek přijatelnější.
Sestava a branky - Kovařík 9; Roub 4; Vrzáček, M. 3; Vrzáček, P. 1; Felis;
Koubský; Vávra; Korel, T., Domkář.
TJ Jiskra Zruč - Kolín 27:25 (?:?)
První květnovou sobotu přivítali muži házené na své palubovce celek z
Kolína. Ten měl stejně bodů, lepším skórem byl v tabulce před naším družstvem. Začátek měli domácí vynikající. Od začátku nedávali hostům šanci
a rychle navyšovali svůj náskok. Ve dvacáté minutě vedli již o sedm branek. Poté hosté začali hrát dvě osobní obrany a náskok se pomalu tenčil. Do
druhého poločasu si nesli domácí náskok tří branek. Kolínští pokračovali
v osobní obraně, která dělala našim hráčům velké problémy. Jednu chvíli
již hosté vedli o čtyři branky. Potom však domácí hráči našli recept na tuto
hru a závěr byl plně v jejich režii. Sestava a branky - Roub 8; Kovařík 5;
Vrzáček 5; Böhm 4; Havránek 2; Felis 2; Hejl 1; Koubský; Korel, D.; Lefner;
Vodrážka; Korel, T.
Ústí nad Labem - TJ Jiskra Zruč 28:28 (13:11)
Poslední mistrovské utkání odehráli házenkáři v Ústí nad Labem. Bod z
tohoto utkání zajišťoval našim házenkářům konečné šesté místo v premiérové sezoně ve druhé lize. Na začátku měla navrch Jiskra, domácí však
pomalu přebírali iniciativu. Přesto se naši hráči neustále drželi na dohled.
Ve druhé části se obraz hry nezměnil. Zručákům se dařilo o trochu lépe a v
závěru šli do vedení. Půl minuty před koncem byl stav vyrovnaný. Přestože
obě mužstva měla ještě jednu šanci, stav se již nezměnil. Remíza 28:28
stačila a Jiskra skončila v tabulce na 6. místě s 22 body a skórem 542:584.
Sestava a branky - Kovařík 9; Böhm 6; Roub 5; Fišer 4; Vrzáček 3; Felis
1; Lefner; Koubský; Vávra; Havránek; Hejl; Korel, D.; Vodrážka; Domkář.
Petr Felis

Reprezentanti ČR v házené
Zručská házená se může pochlubit svými dvěma odchovanci, kteří oblékají dres národního týmu. Nepamatuji si, že by se v dlouholeté historii klubu
něco podobného událo. Je to fantastický úspěch samotných hráčů, na kterém
zanechaly stopy i domácí trenéři, u kterých kluci začínali.
Petr Linhart, reprezentující mistra extraligy letošního soutěžního ročníku celek Talentu M. A. T. Plzeň, patří k základním stavebním kamenům
Západočechů. „Lino“, jak mu přezdívají trenéři a spoluhráči, patří na pravé
spojce ke klíčovým hráčům a je neodmyslitelnou střeleckou hrozbou pro
brankáře. Jeho 138 branek a 14. místo ve střelecké tabulce extraligy je toho
dokladem. Petra klubové výsledky vynesly až do širšího kádru národního
týmu po boku takových hvězd, jako je Filip Jícha nebo Petr Štochl. Jeho
nezanedbatelnou výhodou je rovněž, že je levoruký házenkář, kterých
„nároďák“ potřebuje jako sůl. Myslím si, že o „Linovi“ ještě hodně uslyšíme. Vždyť byl i v roce 2009 na týdenních testech v nejlepší soutěži na
světě, bundeslize, konkrétně v THW Kiel. Zde se potkal s francouzským
gólmanem a olympijským vítězem Thierry Omeyerem, spojkou světové třídy Nikolou Karabaticem, Filipem Jíchou či švédským veteránem Stefanem
Lövgrenem pod vedením špičkového islandského trenéra Gislasona. V roce
2008 na dorosteneckém mistrovství Evropy v Brně byl vyhlášen nejlepším
střelcem šampionátu, když překonal celkem 58 x brankáře soupeře. Úspěšný
měl rovněž rok 2009, kdy byl vyhlášen talentem roku.
Jiří Dolejší obléká dres Sokola Nové Veselí a i jeho sportovní výsledky jej
vynesly do dorostenecké reprezentace ČR do 18 let. Dorostence čeká letos v
Polsku boj o evropské kovy a světový šampionát, který od 14. do 24. srpna
hostí polská města Gdaňsk a Gdynia. Na Euru se postupně v základní skupině střetnou s Německem, Běloruskem a domácími Poláky. Účast na mistrovství Evropy si český výběr do 18 let zajistil druhým místem na lednové
kvalifikaci v Lalin Areně ve Španělsku, kde se Jirkovi mimořádně dařilo. V
1. lize staršího dorostu se „Veseláci“ umístili na výborném 4. místě a Jirka je
tahounem celého týmu. Jeho 139 vstřelených branek jej vyneslo ve střelecké
tabulce na 5. místo. Zároveň dostává i příležitost v 1. lize mužů, o čemž
svědčí jeho 31 úspěšných zásahů.
Jiří Dolejší, nejst.
Poznámka autora článku: Je velká škoda, že naše město neocenilo sportovní výkony Petra. Každoročně vyhodnocuje sportovní výkon roku. Letos
se sešly dva návrhy, družstvo stolního tenisu a házenkář Petr Linhart. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh městské rady pro družstvo tenisu. Vůbec
nerozporuji velké úspěchy tohoto týmu a jejich zasloužené ocenění. Myslím
si však, že město mělo vyhodnotit oba dva sportovní výkony. Radní však
doporučili navrhovateli podat žádost příští rok. Dovedete si představit, že
Petr v roce 2015 bude oceněn za titul mistr extraligy, který vyhrál v roce
2014. Já tedy vůbec ne. Kdo se pohybuje alespoň trochu ve sportovním dění,
ví, že primátoři a starostové úspěšných sportovců či týmů je přijímají ihned
nebo velmi krátce po úspěchu, pouze v našem městě je to jinak. Primátor
města Plzně přijal mistra extraligy velmi krátce po úspěchu, kdy bylo jasné,
že už nemohou být ohroženi ostatními týmy ještě v rozehrané soutěži. Město totiž vyhodnocuje tyto návrhy vždy za minulý rok, v čemž jsme určitě
také rarita. Ve více než stomilionovém rozpočtu města Zruče by se určitě
našla mezera pro zasloužené ocenění i pro Petra, ale musela by být hlavně
vůle kompetentních pracovníků města. Pozvánka do národního týmu a titul
mistr extraligy není pro naše radní zřejmě tím dostatečným důvodem…. Co
k tomu více napsat?
Doplnění redakční rady: Udělení Sportovního výkonu roku 2013 bylo odhlasováno na 29. zasedání Zastupitelstva města dne 19. května 2014. Autor
článku, pan Jiří Dolejší nejst. je také zastupitelem města Zruč nad Sázavou.
Na zasedání, kde mohl výše uvedené řešení jako zastupitel navrhnout či alespoň vyvolat diskuzi, však nebyl přítomen.

Na webových stránkách města je otevřena
sportovní rubrika
Vítězný A-tým s nejbližšími fans. Nahoře, zleva - Milan Světlík, st., František Matějka, Pavel Škopek, st., Petr Uher, Daniel Nevřela a Josef Vrzáček.
Dole, zleva - František Herout a Pavel Škopek, ml. (foto Josef Tůma)

Sportovní ozvěny,
kde naleznete přehled sportovních výsledků

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

roztříděných dle sportovních odvětví
http://www.mesto-zruc.cz/sportovni-ozveny

Redakční rada si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky neotisknout, redakčně zkrátit či upravit. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Příjem materiálů do novin: e-mailová adresa: noviny@mesto-zruc.cz, řádková inzerce: Mgr. Martina Fialová (tel. 327 531 194), plošná inzerce: Martin Beneš (tel. 777 088 878).
Redakce: Městský úřad Zruč nad Sázavou, Zámek 1 - telefon 327 531 579.
Řídí redakční rada: Martin Beneš (šéfredaktor), Jiřina Janatová, Mgr. Jana Marečková, Mgr. Martina Fialová, Ludmila Vlková, Andrea Pacalová, Lenka Křížová.
Registrační číslo MK ČR E 10481.
Grafická úprava, sazba: Martin Beneš. Tisk: Tiskárna Pragma Press, s.r.o., Kutná Hora.
Webové stránky: http://www.mesto-zruc.cz.

