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Koupání ve Zruči aneb Inspirace u sousedů

Pavel Vrzáček

V

neděli 4. srpna se skupina dobrodruhů,
později pracovně nazývaná jako „koupa
cí komise“, vydala na akci nazvanou Koupací
maraton. Cílem tohoto zájezdu po koupalištích
jižní Moravy byla inspirace, jak řeší koupání
v jiných obcích ve velikosti podobných Zruči,
případně i menších. Účast byla nabídnuta zruč
ské veřejnosti tak, aby se mohla osobně zapojit
do diskuse o budoucí podobě koupání ve Zruči.
Čtrnáct statečných za doprovodu neméně sta
tečného řidiče vyrazilo v 6.00 směr D1. Po této
cestě neprávem nazývané dálnice jsme drkotali
k prvnímu cíli Koupacího maratonu ‒ městeč
ku v Moravském krasu Adamov.
Dorazili jsme v 9.00 tedy přesně s otevírací do
bou. Tím jsme vyděsili personál koupaliště, kte
rý není v takto brzkých hodinách zvyklý na tak

hojnou návštěvu. Křišťálově čistá voda bazénu,
teplota 25 °C, ochotná obsluha bazénu a podna
pilá obsluha bufetu, toť první dojmy. Málo místa
na umístění deky, pár atrakcí pro děti a hřiště na
plážový volejbal. Záchody OK, převlékárna OK,
sprchy pouze u bazénu. Rychle vykoupat a maže
me dál, tentokrát směr Kovalovice. Cestou každý
vyplňuje dotazník s desítkami otázek směřujícími
na vše, co je u koupaliště možno hodnotit.
Do Kovalovic přijíždíme okolo jedenácté. Nej
starší přírodní koupaliště v republice, tzv. biotop
je v dobré kondici. U vstupu ochotná paní trhá
lístky v hodnotě 50 Kč za celodenní koupání pro
dospělého a 30 Kč pro děti a seniory. 580 Kč za
celou skupinu. Průhlednost vody cca metr, čisto
ta skvělá, okolní prostředí uklidňující. Skákací
typy oceňují širokou rampu s doskokem do 4 m
hloubky. „Zaskákat, vykoupat, jedno pivo a jede
se. Nezapomeňte vyplnit dotazník“.
Honětice, opět biotop vybudovaný u soukromé
ho statku v malé vesničce na kraji Zlínského kraje.
Cílové místo pro předem dohodnutý oběd. Jídlo
tak, jak to bývá, někomu chutnalo více a někomu
méně. Koupaliště není příliš udržované, což se
projevuje v čistotě vody. Plave v ní kde co, ale nic
zdraví nebezpečného. Žáby si to užívají víc než
my. Bohužel dno koupaliště se jako nebezpečné
ukázalo a dochází k malému poranění chodid
la jedné z členky koupací komise. Zkušenost:
O koupaliště je potřeba pečovat.
S ohledem na časový pres vynecháváme Vracov,
kde jsme chtěli navštívit bazén, a valíme rovnou
do aquaparku v Hustopečích. Rozlehlá vodní plo
cha se skluzavkami a toboganem zajišťuje vyžití
především pro mladší a starší s duší dítěte. Jeden

FOTA: ARCHIV AUTORA

člen komise se vstupenkou pro seniory se zapisu
je do historických tabulek v čase sjetí toboganu
na přední místa. Voda průzračná, teplota 25 °C
akceptovatelná, plavčice rovněž akceptovatelné,
prostředí příjemné přímo vybízející k relaxaci.
Počasí se začíná kazit, rychle do společných pře
vlékáren a hurá do posledního cíle našeho Kou
pacího maratonu, do Oslavan u Brna.
Tentokrát nás čeká opět biotop v překrásném
prostředí zámeckého parku. To, že bylo koupaliště
otevřeno 1. 7. 2019, je cítit ze všeho. Voda díky ze
lené fólii na dně svítí brčálově zelenou barvou, a to
i díky osvětlení instalovanému po krajích koupa

Informace o novém přístupu k údržbě veřejné zeleně
Renáta Šimková

Z

médií se neustále dovídáme o klima
tických změnách, nových přístupech
k ochraně životního prostředí, nově se vy
skytujících škůdcích a chorobách rostlin
zavlečených z teplejších oblastí atd., sami
pociťujeme rychlé a výrazné střídání teplot,
srážky jsou spíše přívalového charakteru než
pozvolna se vsakující. To vše nás nutí ke změ
nám v péči o vegetaci, a to tak, aby doznala
co nejmenší újmy.
Stále se setkávám s řadou individuálních do
tazů od občanů na údržbu zeleně, a proto chci
reagovat na ty nejčastější.
1. Obnova veřejné zeleně I. a II. ve Zruči
nad Sázavou byla dokončena. V obou etapách
bylo celkem vysazeno 777 stromů, 4064 keřů
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a 6717 pokryvných rostlin. Tento nárůst dře
vin bude v následujících letech vyžadovat
nutnou péči. Firma, která tuto dotační akci
realizovala, má uloženou rozvojovou péči po
dobu tří let. Následuje doba udržitelnosti
10 let, kdy není možné dělat změny v kon
cepci z důvodu možných kontrol.
2. Údržba pozemků ve vlastnictví města:
Občané mnohdy požadují zásahy na po
zemcích, které mají jiného majitele, což
není možné. Zároveň občané vysazují stro
my a keře na městské pozemky bez souhla
su a požadují naší údržbu či kácení, na což
nemáme kapacity.
3. Květinové letničkové směsi: Letošní no
vinkou je zakomponování záhonů s letnička
mi z přímého výsevu do travnatých ploch.
Uvidíme, jak se tyto směsi osvědčí. Tyto nové

trendy mají význam ekologický (podpora bio
diverzity), signalizační (zvýraznění komuni
kací, kruhových objezdů), estetický (oživení
vzhledu) a poznávací (zajímavé druhové slo
žení). Navíc jsou úsporné, protože vzniklý
ekosystém vyžaduje minimální údržbu.
4. Sekání travnatých ploch: S ohledem
na extrémně suchá období je nutné změnit
četnost sekání trávníků. Na vytipovaných
plochách necháváme luční porost. Přináší
to řadu pozitiv – zlepšení mikroklimatu,
snížení prašnosti, povrch nepřesychá a snáz
vsakuje vodu, poskytuje úkryt mnoha živo
čišným druhům, zvýšení druhové pestrosti.
Často namítanými negativy je zvýšený výskyt
klíšťat a alergií. Proto se opatření nedotknou
dětských hřišť a nejbližšího okolí bytových
domů a chodníků.
5. Omezení používaní chemických látek:
Přestali jsme ROUNDUPEM likvidovat
plevel ve zpevněných plochách. Snad niko
ho neurazí pampeliška v chodníku. Che
mickému ošetření rostlin bychom se patrně
nevyhnuli jen při nějakém kalamitním na
padení škůdci či chorobami.
Závěrem bych chtěla požádat občany, aby si
všímali všudypřítomného vandalismu a přes
velice nepříjemné reakce těch nevychovaných
se snažili naši zeleň chránit.

liště. Dřevěné prvky bez omšelých ploch vytvářejí
pocit domácího krbu, plechová žába sedící nad
fontánou, která slouží zároveň jako hrací plocha
pro děti, má zatím kůži čistou ocel. Nedaleký zá
mek vytváří nádhernou kulisu. Tak tady bych se
chtěl koupat každý horký den. Tedy skoro každý,
jelikož vždy v pondělí mají zavřeno a provádějí
sanitaci a úklid areálu. Je to na koupališti vidět.
Do Zruče se vracíme v 22.15 utahaní, ale
plní zajímavých zážitků a zkušeností. Zkuše
nosti odjinud určitě využijeme i u nás. S tím,
co zapsala koupací komise do dotazníků, vás
seznámíme příště.
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci červenci a srpnu oslavili
narozeniny, jmenovitě pak těmto:

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

Barevné město XI. nesměřické slavnosti
Lenka Křížová
22. června
požární nádrže v Nesměřicích proběhl 22. června další
2019
Uročník
Nesměřických slavností. Už po jedenácté se sou
Šárka Kohoutová

K

dyž mne před časem oslovil pan
František Hromadník s možností
aktivní spolupráce na dalším ročníku
akce Barevné město, neváhala jsem po
zvání přijmout. To, že až vášnivě ráda,
už přes třicet let, zpívám, je o mně vel
mi dobře známo, nejinak tomu bylo
i v tomto případě, a to i přes neustále
„laškující“ počasí – dešťové přeháňky,
vítr, chlad.
S radostí jsem si nejprve poslechla
krásné výkony Zručské desítky, zná
mé a léty prověřené dechové kapely
mladých, pod vedením Ing. Martina
Prachaře, v několika případech jsem se
s radostí přidala i svým hlasem a v půl
dvanácté jsem mohla ukojit své „chout
ky“ být na jevišti, v ruce třímat mi
krofon a zpívat! A protože k létu patří
písně k táboráku a trochu té country,
zazněly hity z repertoáru Věry Marti
nové, Heleny Vondráčkové, ale třeba
i bratrů Nedvědových či Karla Zicha
a Pavla Bobka, aby na ně vzápětí na
vázaly oblíbené, zlidovělé písničky
Montgomery, Červená řeka či třeba
Sedm žlutých kamínků. Ale zkrátka
nepřišli ani milovníci moravských li
dovek – Zasvítil měsíc na huménko či
Sbohem galánečko si dokonce notovala
i přihlížející „náctiletá“ mládež.
Děkujeme organizátorům a všem zú
častněným, kteří vydrželi i přes nepří
zeň počasí a třeba, zase někdy příště,
„na zpívanou…“

těžilo v požárním útoku O pohár starosty města Zruče nad
Sázavou. Letos se zúčastnila družstva nejen z našeho okrsku,
ale dorazili také hasiči z Keblova, Hněvkovic, Soutic a Dál
kovic. Soutěž byla dvoukolová a počítal se vždy lepší čas, jako
obvykle se sálo z požární nádrže s nástřikem na terče.
Po několikaleté prodlevě jsme mohli opět zařadit do soutěže
dětskou kategorii, poté co dorazily tři týmy. Děti měly kratší
útok a sání prováděly z kádě. První a třetí místo vybojova
ly děti z Hněvkovic a na druhém místě skončilo družstvo
z Keblova. V ženské soutěži opět dominovalo družstvo žen
z Nesměřic, které s nejlepším časem 33,01 obhájilo první
místo již po čtvrté v řadě. Ženy z Chabeřic vybojovaly druhé
místo a pohár za třetí místo si odnesly hasičky z Hněvkovic.
Největší účast byla jako tradičně v mužské kategorii, kde
soutěžilo celkem 12 týmů. Výkony družstev, která se umístila
na předních pozicích, byly velmi vyrovnané, a tak o vítězi
nakonec rozhodly jen desetiny vteřin. Hasiči z Řendějova zí
skali pohár za první místo za čas 31,64, druhé místo obsadilo
družstvo domácích s časem 32,00 a na třetím místě s časem
32,28 se umístili hasiči ze Zruče nad Sázavou.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří podpořili Nesměřic
ké slavnosti, a to především městu a Technickým službám ve
Zruči nad Sázavou, firmě Polysan, s. r. o. a Jiřímu Přenosilo
vi. V neposlední řadě patří poděkování také všem hasičům
za perfektní výkony a ukázkovou fair play.
Příští rok, kdy je naplánován již dvanáctý ročník hasičské
soutěže, se můžete těšit na něco speciálního. V roce 2020
totiž uběhne již 90 let od založení sboru dobrovolných
hasičů v Nesměřicích, a proto se všichni chystáme toto
kulaté výročí řádně oslavit.
Autorka je členkou SDH Nesměřice.

VII.ročník
Tvoření pro radost
Hedvika Smítková

Karel Šonka

J

ako každý rok uspořádal Svaz těles
ně postižených ve Zruči nad Sázavou
májovou veselici. Za doprovodu hudby
pana Tvrdíka si přítomní zazpívali a za
tančili si. Co však nám kazilo náladu,
byla velmi malá účast. Naše spoluob
čany jsme nenalákali ani na tradiční
bohatou tombolu, ve které bylo přes
stotřicet cen. Za tuto tombolu patří
poděkování našim stálým přispěvate
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již sedmý ročník „Tvoření pro radost“ zahájíme po
Májová ve Zruči Další,
letní pauze 10. září. Už se na nás těší paní Šašinková,
pod jejímž vedením zhotovíme košíček z pedigu. Materiál
lům – Rabbitu Trhový Štěpánov, pivo
varu Hubertus Kácov, firmě Medoko
merc Čestín, lékárně Primavera Zruč,
drogerii paní Maxové a všem dalším,
kteří se na této tombole podíleli. Ob
zvláště bych chtěl poděkovat Hotelu
Zruč, který nám z důvodu malé účasti
neúčtoval pronájem malého sálu. Kdo
neorganizoval žádnou akci, tak neví, co
je to za starost – zajištění hudby, sálu,
tomboly, propagace a další věci s tím
spojené. Rozmýšlíme se, zda má cenu
nějaké akce pro naše spoluobčany dělat,
protože když přijde pětadvacet lidí, tak
vás přestane bavit něco pořádat. Stále
slyším plno řečí, že tady není žádná kul
tůra, ale když se něco pořádá, tak lidé
nepřijdou. Myslím si, že kdyby bylo ob
čerstvení zdarma, situace by byla jiná…
Autor je předseda MOSTP Zruč n.S.

je připravený, stačí jen přinést zahradnické nůžky či kleště
štípačky, krejčovský metr, utěrku a středně velkou misku na
vodu. Pro ty, které zatím váhají rozšířit naše řady, připomenu,
co jsme se naučily v minulém ročníku.
V září jsme s paní Jenčíkovou zvládly háčkovanou čepici,
v říjnu jsme s paní Schmatovou vyrobily svícen z přírodních
materiálů, v listopadu jsme s paní Šašinkovou tvořily z drá
tu a korálků vánoční závěs a v prosinci s paní Kopeckou
vánoční papírovou hvězdu. Pak jsme pronikaly do tajů no
vých technik. S paní Fišerovou jsme ve dvou lekcích tvořily
oděvní doplněk technikou tenerife a paní Jenčíková nás ve
dvou lekcích učila techniku pletení na speciálním háčku.
Před Velikonocemi jsme s paní Kyselovou chystaly vajíčka
s pletenou čepičkou a paní Kopřivová s námi tvořila květi
novou girlandu. Naše pravidelná setkání v přátelské tvořivé
atmosféře vždycky rychle utečou a a těšíme se na další lekce
s našimi terpělivými dobrovolnými lektorkami. Scházíme se
každé druhé úterý v měsíci, v klubovně ČSŽ ve Spolkovém
domě ve Zruči nad Sázavou. Přijďtě se podívat, třeba se vám
mezi námi zalíbí.

O dobrodružství
K dnešnímu fejetonku mě ponoukly dva impulsy.
Poprvé ve svém, už ne úplně krátkém životě jsem
byl spontánně vytažen polovičkou na cyklovýlet
k tzv. Hitlerovým mostům, které jsou, coby kamenem
dohodil a zbytek dojel na kole. Všichni je jistě znáte
a mnozí je viděli. Kdysi dávno jsem pod jeden dojel při
brigádě Želivkou na člunu, ale po souši to byla, věřte,
nevěřte, premiéra. Ano, hanba mi, i Pétr Kotvald na
něm před osmnácti lety byl a točil klip Mumuland. Ej.
Někteří tvrdí, že s Hitlerem nemají mosty nic společného, ale to je vedlejší. Jde o fascinující industriální
architektonickou památku starou osmdesát let a pohled na ni ve vás vyvolá úctu a obdiv.
Co jsem nevěděl, že o kus dál (Koberovice, Píšť) je
neméně dechberoucí dominanta ze zhruba téhož období – Vojslavický most, dvojmost, kdy dvanáct metrů
nad původním mostem, na jeho nosnících, vznikl nový
dálniční most a pod ní, na tom původním, funguje silnice z Vojslavic do Hořic a objekt je právem kulturní
památkou.
Ale proč tady káži tak najednou o mostech? To je to
druhé ponouknutí.
Jistý Alastair Humphreys, dvaačtyřicetiletý dobrodruh, lovec extrémních zážitků z Británie, podnikl
mnoho bláznivin, které asi nenapodobíte. Objel svět
na kole, přeběhl Saharu a tak dále. Ale – překvapivě
nakonec zjistil, že dobrodružství je o prožitcích v našich myslích a nikoliv o extrémních lokalitách nebo výkonech a že stejná nadšení a zážitky můžete najít i pár
kilometrů od svého bydliště. Sám je vyzkoušel a vydal
o nich knihu, která se stala hitem. Stačí vzít spacák
a mrknout do mapy nebo na Google a najdete v okolí
úžasná a pozoruhodná místa. Znáte třeba krásný pětiobloukový železniční viadukt u Němčic, vzpomínku
na zrušenou trať z Křivsoudova do Kralovic? Dokonce
měl být kdysi pro natáčení České televize vyhozen do
povětří, z čehož naštěstí sešlo, a vy si ho můžete vycvaknout do svých galerií. Tak šup.
Dobrodružství je za humny dost, nemusíte na kraj
světa!
Robert

RODINNÉ CENTRUM SETKÁNÍ POŘÁDÁ SBÍRKU PRO

KOČIČÍ ÚTULEK ALFONZ
Podpořte s námi
kočičí útulek Alfonz v Úmoníně,
který zachraňuje nemocné a opuštěné kočičky
a připravuje je na nový domov.
Útulek funguje z 70 % ze sponzorských darů.
Kdo byste chtěl pomoci kočičkám,
moc rády uvítají tyto potřeby:
staré ručníky, osušky a deky, pytle na odpad, jednorázové podložky, jednorázové rukavice,
různé druhy krmení, pelíšky,
škrabadla – i použitá, mističky na krmení,
starší plyšáky, papírové ubrousky,
dezinfekce atd.
Potřeby můžete nosit každou středu
od 10. 7. 2019 od 16 do 17h
do RC Setkání ve spolkovém domě v 1. patře.
Vybírat budeme celé prázdniny do 28. 8. 2019.
V září předáme vybrané dary útulku
a budeme vás informovat ve zručských novinách.
www.rc-setkani.cz www.alfonzumonin.cz
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Kalendář kulturních a dalších akcí

Rubrika pro zaﬆupitele 7−8/2019
Kateřina Kmínková
Spolkový dům se v červenci rozloučil
s dosavadní manažerkou Marcelou
Černou a těší se na příchod nového
manažera. Jak myslíte, že by se mělo
fungování SD dále vyvíjet? Mohou
obyvatelé města či členové zručských
spolků očekávat změny?
František Herout: Zda můžou obyvate
lé očekávat nějaké změny, je spíše otázka
na manažera a vedoucí kulturního odbo
ru. Otázka by se spíše měla položit oby
vatelům, jaké změny by přivítali. Za sebe
kvituji rostoucí tendenci přihlášek, kur
zů, besed, které mají své cílové publikum.
O návštěvnosti přesný přehled nemám,
ale určitě by měly být prioritou ty nejna
vštěvovanější akce a zaměření posouvat je
stále dál, dát jim více prostoru a podobně.
Skvělá je realizace letního příměstské
ho tábora, který zase pomůže rodičům.
Na to je třeba navázat a práci zase posu
nout dále. Za sebe bych přivítal nějaké
pohybové aktivity pro malé děti s rodiči
nebo více kurzů pro seniory pro jejich ak
tivizaci a socializaci. Co do koncertů by
mohla být i aktivní spolupráce se ZUŠ,
příp. propagace akcí.
Osobně bych si ale pozici předsta

voval spíše jako kulturního referenta
se zaměřením na využití spolkového
domu nežli manažera spolkového
domu, pak by se měl manažer výrazně
podílet i na chodu knihovny, technické
věci v rámci budovy atp.
Zdeněk Richter: Mrzí mě odchod
Marcely Černé, která si myslím dala
hodně svojí energie do úspěšného
fungování SD. A tímto bych jí chtěl
poděkovat za dosavadní působení ve
SD a přeji jí hodně úspěchů v budou
cím životě.
S příchodem nového manažera ur
čitě dorazí i nové nápady a změny, ale
neznám zatím vize nového manažera,
takže i já se nechám překvapit.
Pavel Ziecina: Je na místě paní Černé
poděkovat a budeme doufat, že nový
manažer naváže na její kvalitní práci.
Pavel Vrzáček: Spolkový dům fungo

val dobře za Marcely Černé a věřím,
že bude fungovat dobře i poté, kdy se
rozhodla svou pozici opustit.
Pavel Novotný: Myslím, že spolko
vý dům se za léta své existence stal
významnou součástí zručského kul
turního a společenského života. Jeho
rozvoj je především výsledkem aktiv
ní účasti nás Zručanů v jednotlivých
spolcích a na jednotlivých akcích.
Takže jeho další osud a další směřo
vání záleží především na nás.
Každopádně věřím, že nový koor
dinátor činností spolkového domu
plnohodnotně nahradí paní Marcelu
Černou, jejíž dosavadní činnosti pro
společenský život ve Zruči si velice
vážím, a zároveň přinese nový vítr do
plachet spolkového domu a kormidlo
nastaví správným směrem. V tomto
duchu je vedeno také výběrové řízení.

FOTO: L. ŘÍHOVÁ

Důvod k oslavám

Jiřina Janatová

S

polkový dům, klubovna č. 17, dva
spolky – oba jubilanti.
Staršímu je letos právě 20 let. V roce
1999 se v Praze sešlo několik sběrate
lek panenek, slovo dalo slovo a založily
spolek, který nazvaly Klub panenky ČR.
Členky spolku začaly pořádat krátko
dobé výstavy v Praze a okolí. V době re
konstrukce zručského zámku se naskytla
příležitost podepsat partnerskou smlou
vu s městem Zruč nad Sázavou a získat
tak půdní prostory pro stálou expozici.
Ta byla poprvé veřejnosti představena
v roce 2010 a od té doby je sbírka neustá
le rozšiřována. V roce 2016 vznikl nápad
uspořádat prázdninovou pohádkovou
hru a zapojit do ní další zajímavá mís
ta v okolí. Díky této hře se zvýšila jejich
návštěvnost a všechna projevila zájem
o další ročník. V roce 2017 právě za tuto
hru získal Klub panenky ČR regionální
značku – Produkt Kutnohorska. Součástí
hry je i spolupráce s českou sekcí meziná

rodní organizace UNICEF. Letos má hra
už 4. ročník a patronkou všech ročníků
se stala herečka, zpěvačka a moderátorka
Bára Štěpánová.
Členky klubu neustále sledují nové
trendy a materiály ve výrobě panenek.
Dokážou nové panenky vytvořit i staré
opravit. Pravidelně navštěvují meziná
rodní veletrh v německém Mnichově
i výstavu DOLL PRAG, pořádanou
v Praze, kde se představují světoví vý
robci panenek.
Druhým oslavencem je Spolek rodáků
a přátel Zruče nad Sázavou a okolí, který
byl založen v roce 2009. Jeho cílem je ma
povat historii našeho města a jeho okolí,
sbírat informace a materiály a se získa
nými poznatky seznamovat veřejnost.
Prvním počinem spolku bylo vytvoření
expozice „Od verpánku k Baťovi“. Dále
bylo uspořádáno několik přednášek
a besed v našem městě i okolí. Oblibě se
těšily poznávací zájezdy pod jednotným
názvem „Po stopách Schebků“. O tomto
rodu byly vydány i dvě brožurky. V rám

V říjnu Týden k nihoven
oslavíme s Fulghumem!
OKŠS – Městská knihovna Zruč nad Sázavou
Vás zve na besedu s Robertem Fulghumem
dne 5. 10. 2019 v 19.00 hodin
na Hotelu Zruč.

ci oslav 80 let příchodu firmy Baťa do
Zruče byla navštívena dvě baťovská měs
ta – Zlín a Skuteč. V roce 2014 vznikla
výstava „Proč mámy pláčou“, která měla
úspěch nejen ve Zruči, ale projevila o ní
zájem další místa – Ledeč nad Sázavou,
Zbraslavice, Trhový Štěpánov, a dokon
ce i moravské město Český Těšín. V roce
2018 bylo vytvořeno její volné pokračo
vání „Zavřete oči, odcházím…“
Bohužel někteří, kteří stáli u zrodu
spolku a podíleli se na některých výše
jmenovaných akcích, tento svět před ne
dávnem opustili. Dovolila bych si vzpo
menout např. na profesora Jana Javůrka,
jednoho z nejstarších členů Miloslava
Krňáka, Františka Šustu a Blanku Ko
vaříkovou. I přes tento smutný fakt má
v roce 10. výročí spolek padesát členů
a spolková činnost rozhodně neustává.
A tak nezbývá než členům obou spolků
popřát do další činnosti spoustu nápadů,
úspěchů při jejich uskutečňování a hlav
ně hodně zdraví, které je k tomu všemu
nutné.

KotelnaFest
2019
Alena Horká

V
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sobotu 14. září 2019 se již tradičně
koná festival pořádaný nízkopra
hovým zařízením Kotelna. Odpolední
program startuje od 15. hodiny v are
álu Zručského dvora a je určen nejen
pro dospělé publikum, ale i pro rodi
ny s dětmi. Účastníci se mohou těšit
na workshop žonglování, vyzkoušet si
chůzi na slack line, zahrát si stolní fot
bal nebo si vybrat ze spousty dalších
volnočasových a kreativních aktivit.
Hudební produkce začne v 17.00 hodin
a na podiu se představí sedm hudebních
kapel. Nově festival doplní i elektro
stage s chill out zónou určenou k od
počinku. Během celé akce se účastníci
budou moci občerstvit pochutinami
z „kotelnické“ kuchyně, která nabídne
masové i vegetariánské speciality.
Na samotné realizaci i přípravách se
významně podílejí klienti a pracovní
ci Nzdm Kotelna. Akce se koná pod
záštitou neziskové organizace Prostor
Plus, o. p. s. a za významné participace
města Zruče nad Sázavou.

Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky budou zámecké expozice
přístupné v srpnu a září každý den včetně pondělí od 9.00 do 17.00
(polední pauza v zámecké pokladně 11.30–12.30).
24. 08.‒01. 09.
2019

Empirie – prodejní výstava Lucie Tvrdíkové, Zámek Zruč nad Sázavou.
Více informací na infocentru nebo na plakátech.

29. 08. 2019

Výukové kurzy anglického jazyka v zasedacím sále spolkového domu
– setkání účastníků od 17.00 hodin. Více viz plakát.

31. 08. 2019

Hradozámecká noc 2019 – Zámek ve Zruči nad Sázavou opět ožije
pohádkami. Můžete zde potkat známé i neznámé pohádkové postavy,
projít s nimi a prověřit bystrou mysl při jejich úkolech. Na nádvoří zámku
si můžete zasoutěžit v různých soutěžích.

31. 08. 2019

Letní kino – film pro děti „Jak vycvičit draka 3“. Začátek filmu 20.30
hodin. Více viz plakát.

07. 09. 2019

Městská knihovna – otevřeno pro veřejnost od 9.00 do 11.30 hodin.

14. 09. 2019

Pohádkový ples – Klub Panenky ČR a kmotra Bára Štěpánová vás zvou
od 14.00 hodin do Hotelu Zruč na Pohádkový ples. Více viz plakát.
Infocentrum
Zámek 1, Zruč nad Sázavou, 285 22, Tel.: 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto‑zruc.cz, www.mesto‑zruc.cz
změna programu vyhrazena
aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto‑zruc.cz
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O sladkostech

Viktorie Tománková

N

edávno se mě zeptala na jedné
z mých přednášek mladá ma
minka: „Jak poznám nekvalitní slad
kosti?“ A mě napadlo, že tohle je vlast
ně docela dobrý dotaz. A že je docela
těžké ho zodpovědět.
Pravdou je, že děti mají rády sladké,
a nejen děti. I my dospělí si rádi sem tam
život přisladíme. Je tedy nějaký rozdíl
v tom, když dítěti upeču koláč nebo
když mu v obchodě koupím tatranku?
Nejdříve si ale řekněme, co od tako
vé „sladkosti“ vlastně očekáváme. Tak
jistě – že bude sladká. A co dál? Bylo by
fajn, kdyby k té sladké chuti byla ona
„sladkost“ třeba i trochu zdravá, nebo
alespoň ne vyloženě výživově „prázdná“.
Výživově „prázdnou“ sladkostí mys
lím sladkost, která dítěti chutná, na
chvíli mu zaplní žaludek, ale nepřiná
ší nic víc, naopak, mnohdy obsahuje
spoustu látek, které do dětského jídel
níčku prostě nepatří.
Většina sladkostí, které koupíme na
pultech supermarketů, dětem chut
nají. A to protože hezky křupou (su
šenky a podobně), jsou vláčné (polevy
na sušenkách, perníčcích), jsou hodně
sladké, nadýchané, případně i hezky
barevné a podobně.
Výrobci sladkostí jsou si toho dobře
vědomi, proto v kupovaných sladkos
tech najdeme přidané látky (emulgáto
ry, kypřící látky, plně ztužené rostlinné
tuky, blíže nespecifikovaná aromata
a třeba i syntetická barviva), které tyto
vlastnosti výrobku propůjčují. To všech
no jsou vlastnosti, na které si děti rychle
zvyknou a potom je vyžadují.
Největším problémem pak není to,
že dítě sní tatranku, ale to, že ji bude
vyžadovat stále častěji. Že si zvykne na
„křupavost“, „nadýchanost“ a „vláč
nost“, kterou doma prostě neuděláte,
a tak dá přednost kupované mlsce
před vámi upečeným koláčem, nebo
nějaké jiné „zdravější“ sladkosti. A tím
se „upíše“ vysoce průmyslově zpraco
vaným výrobkům.
A to je podle mě to největší nebezpečí.
Protože později všechny tyto kupované

sladkosti bude dítě jíst na úkor svačin
nebo třeba i sladkých pokrmů, které mu
ovšem mohou dodat alespoň nějakou
výživovou hodnotu.
Dnes je velmi časté, že dítě jí denně
několik kupovaných sladkostí, mnohdy
i ke snídani, svačině a podobně. A pro
tože jedna sušenka nezasytí, jí jich více
a více – ale v podstatě zůstává podvy
živené. Chybí mu vitamíny, minerály
i makroživiny, které z těchto sladkostí
prostě nezíská. To je cesta k únavě, osla
bené imunitě, nemocem.
Zrovna nedávno mi kamarádka lé
kařka vyprávěla příběh chlapce, u kte
rého měli podezření na leukémii. Měl
velice nízkou hladinu hemoglobinu,
byl malátný a neustále unavený. Do
kud se nezjistilo, že téměř nevstane od
počítače, přičemž jí pouze kupované
sladkosti a chipsy.
Tím chci říct, že základem je naučit
dítě mít rádo základní potraviny, jíst
ovoce, a proč ne třeba i doma upečené
koláčky či domácí brumíky slazené
banánem, které nebudou tak sladké
a nadýchané jako ty kupované, zato
budou zdravější.
Na co si teda dát při nákupu sladkostí
pro dítě pozor?
Řekla bych, že takovým hlavním
ukazatelem ne moc valné „kvality“
a výživové hodnoty celého výrobku je
obsah toho asi nejlevnějšího sladidla,
a to glukózového případně glukózo
fruktózového či fruktózového (někdy
invertního) sirupu a zároveň ztužených
rostlinných olejů. Pokud ve složení vý
robku najdete tuto kombinaci, doporu
čuji od výrobku dát ruce pryč.
Obecně pokud výrobek obsahuje
„ztužený rostlinný tuk“ nebo „částeč
ně ztužený rostlinný tuk“ (převážně
bývá palmový či palmojádrový), do
poručuji výrobek nekupovat.
Ztužování neboli hydrogenace rost
linných olejů je proces, který vede ke
vzniku tuku, který má dlouhou trvan
livost a je tedy vhodný pro výrobky,
které dlouho stojí na pultech obcho
dů. Ovšem za cenu snížení kvality pů
vodního rostlinného oleje a také vzni
ku takzvaných transmastných kyselin.

Bylo již provedeno mnoho studií,
které jasně prokázaly, že transmastné
kyseliny výrazně ovlivňují rizikové fak
tory kardiovaskulárních onemocnění,
přímo zvyšují riziko infarktu a one
mocnění cév a srdce.
Ze studií dokonce vyplývá, že trans
mastné kyseliny jsou zodpovědné za
vznik různých zánětů v těle. Bylo pro
kázáno, že zvyšují hladinu zánětlivých
markerů v krvi. Dokonce se zjistilo, že
transmastné kyseliny mohou poškozo
vat vnitřní výstelku cév, tzv. endotel.
Již v minulých článcích jsem psala
o tom, že Evropský úřad pro bezpečnost
potravin (EFSA) vydal prohlášení, že
při zpracování rostlinných olejů vznikají
takzvané glycidyl estery mastných ky
selin (tzv. 3MCPD a estery 3MCPD),
které jsou genotoxické a karcinogenní.
Jejich nejvyšší obsah byl nalezen právě
v palmových olejích a tucích.
EFSA zároveň upozorňuje, že tomu
to riziku jsou vystaveny především
děti, protože tyto tuky najdeme právě
v dětských sladkostech, ale také v rost
linné šlehačce, či dokonce umělém ko
jeneckém mléce.
Dětské sladkosti mohou dále obsaho
vat různá „éčka“, která jsou sama o sobě
třeba i neškodná. Každopádně výrobek
by měl obsahovat těchto látek pokud
možno co nejméně, protože to, co může
být problém, je tzv. „koktejlový efekt“.
Vlivem „koktejlů“ přidaných látek na
lidský organismus se zabývá stále více
organizací a ukazuje se, že látky, kte
ré jsou vedeny jako neškodné, mohou
v kombinaci s jinými „neškodnými“
éčky tvořit již ne tak neškodné slouče
niny, které mohou mít na organismus
dítěte nežádoucí vliv.
Jako příklad lze uvést například ben
zoan sodný, který se používá velmi často
jako konzervant. Byla provedena studie,
která prokázala, že benzoan v kombina
ci s některými umělými barvivy výrazně
zhoršuje projevy ADHD.
Pokud se podíváte na složení výrobku
a najdete tam text o dvaceti řádcích s in
formacemi, kterým nerozumíte, již to je
znak toho, že tento výrobek je směsí, jak
já říkám „vyrobenou v laboratoři“, a již

Zhroutil se mi svět

Lenka Novotná

Ž

ivot je někdy těžký, těžší než
může člověk unést. Zvlášť když
je sám a nemá nikoho, komu by složil
hlavu do klína. Když přijde krize, tak
jedna rodina se semkne, jiná se roz
padne. Těžké chvíle jsou jako konec
cesty. Musíte se rozhodnout, kam dál.
Doprava, doleva, rovně… V takové
chvíli nastupuje smutek, aby nám
dal čas, jednu etapu uzavřít a začít
znova. Je třeba se rozloučit a hledat
nové cíle, někdy možná i nový smysl
života. Smutek bývá bolestný i očist
ný, a pokud se v něm neutopíme, tak
prospěšný. Pokud nás však pohltí jako
bažina, že už není možno se nadech
nout a pohnout, pak přichází deprese.
Depresí nazýváme smutnou náladu
trvající nepřiměřeně dlouho a ne
přiměřeně intenzivně. U deprese se
již jedná o nemoc. Člověk zasažený
depresí není schopen navázat oční
ani slovní kontakt, dívá se do prosto
ru, odpovídá po delší době, pomalu
a jednoslovně, přestává o sebe dbát,
den obvykle tráví doma v lůžku. Není

schopen běžných prací v domácnosti
a po minimální zátěži je unavený. Cel
kově se izoluje, zanechává všech svých
předchozích zájmů, nekontaktuje se
s přáteli. Má charakteristické poruchy
spánku, kdy se budí brzy ráno a už ne
usne. Nedokáže se radovat, může mít
i myšlenky na ukončení života.
Deprese nemusí zvyknout jen ná
sledkem těžké životní události. Tě
lesné stresory jako chronická bolest,
těžké fyzické postižení, recidiva on
kologického onemocnění, může také
člověka „zlomit“. Depresi mohou
způsobit i některé léky na tělesné ob
tíže. Zvláště starší lidé, kde je obvyklá
někdy i „divoká směska“ léčivých lá
tek, mohou mít prospěch jen z úpravy
medikace, o čemž samozřejmě musí
rozhodnout lékař.
U počínající deprese je nejlepší vol
bou léčby psychoterapie. Psychotera
peut vám může pomoci porozumět
tomu, co se děje, obnovit žebříček
hodnot a víru v okolní svět. V tera
peutickém vztahu byste se měli cítit
naprosto bezpečně, abyste se mohli
dostatečně otevřít a najít znovu ztra
cenou sílu. A v důsledku toho i znovu
převzít kontrolu nad svým životem.
Pokud je deprese tak těžká, že již
není možno navázat slovní kontakt,
přicházejí myšlenky na sebevraždu
a apatie, je nutné vše řešit s psychi
atrem. V tomto případě většinou hos

pitalizací v nemocnici. Po nasazení
léků a změně prostředí se většinou
deprese zmírní na snesitelnou úroveň
a je opět vhodné začít s psychoterapií.
Nejhorší možností léčby deprese je
samoléčba alkoholem, drogami či ji
nou formou závislé činnosti (včetně
vysedávání u sociálních sítí). Alkohol
sám o sobě depresi vyvolává. Na chvíli
přijde úleva, po vystřízlivění je však
vše horší a schopnost řešit problémy
se vytrácí. Naopak velmi prospěšné,
pokud to ještě jde, je jakákoliv těles
ná činnost. Nemusí se jednat vždy
o sport, ale zvláště muži dle mých
zkušeností, velmi profitují z větší tě
lesné zátěže, posilování či běhu. Sport
jim navrací ztracenou sebedůvěru
a nadhled. Ženám pomáhá zase práce
na zahradě, procházky, kontakt s pří
rodou. Nebojte se v těžkých chvílích
vyplakat, podívejte se zpět, vyberte si
z části, která odchází, to, co vás napl
ňuje radostí, a rozhodněte se, kam dál.
Smutek je důležitá emoce, která nám
pomáhá rozloučit se a otevřít něčemu
novému. Ovšem jen tehdy, pokud ho
prožijeme správně, tedy se mu ani ne
bráníme, ani se v něm neutápíme. Pak
trvá omezenou dobu a po něm přichá
zí úleva a nová energie.
Autorkou minisérie článků o závislostech a dalších tématech souvisejících
s psychikou je MUDr. Lenka Novotná,
profesí psychiatr a psychoterapeut.

to by vás mělo odradit od jeho nákupu.
Jistě někdo namítne – a dá se vůbec
koupit sušenka, která tyto složky ne
obsahuje? Dá, ale musíte hledat. Najít
dnes sladkosti bez ztuženého palmové
ho oleje a glukózofruktózového cukru
opravdu není lehké.
Když už se bez kupované sladkosti
pro dítě neobejdete, dbejte tedy na to,
aby výrobek alespoň obsahoval neztu
žený tuk. Může obsahovat například
kakaové máslo, cukr nebo med a třeba
i kypřicí látky.
Pozor si dejte, pokud je výrobek pode
zřele barevný. Například potah bonbó
nů, barvené náplně či barevné výrobky,
jako makronky a podobně. Ty jsou ve
většině případů barvené syntetickými
potravinářskými barvivy, které by také
děti ve svém jídelníčku mít neměly.
Podívejte se, jestli výrobek obsahu
je syntetická nebo rostlinná barviva,
a kupujte pouze výrobky barvené pří
rodním barvivem.
Syntetická barviva jsou často pro
děti nevhodná, některá jsou vyráběna
z uhelného dehtu a tyto výrobky by na
obalu měly nést upozornění, že „mo
hou mít nepříznivé účinky na činnost
a pozornost dětí“.
Bohužel, to, co jsem zde vyjmeno
vala, jsou složky většiny průmyslově
zpracovaných sladkostí pro děti, které
na nás vykukují z mnoha a mnoha re
gálů v obchodech. To považuju za velký
prohřešek dnešní doby.
Na jednu stranu chceme zdravé děti,
v novinách se dočteme, jak je dětí
málo a porodnost klesá – a na druhou
stranu jim nabízíme tyto produkty.

Přiznám se, že tomu sama nerozumím.
Co tedy vzít dítěti třeba na výlet,
když mu nějakou tu „sladkost“ přece
jen chcete dopřát a nechcete, aby to
byla tatranka z rozpáleného stánku
u vstupu do zámku?
U nás vede sušené ovoce. Syn miluje
datle, sušené mango, rozinky, meruň
ky, švestky.
Sušené ovoce je dobrým zdrojem
vitamínů, vlákniny i antioxidantů
(především polyfenolů) a má velmi po
zitivní účinky na lidský organismus po
mnoha stránkách. Samozřejmě, ani se
sušeným ovocem se to nesmí přehánět
a také si musíte dát pozor na kvalitu
(sušené ovoce by nemělo obsahovat
oxid siřičitý) a nemělo by být doslazo
vané cukrem či sirupem.
Ještě lepší alternativou je samozřej
mě ovoce čerstvé, které ovšem, pokud
je venku opravdu horko, nemusí celý
den vydržet.
K sušenému ovoci vždy na výletu beru
s sebou oříšky (kešu, vlašské, pekanové,
pistácie) nebo směs. V kombinaci s ovo
cem zasytí a dodají energii.
No, a pokud to nestačí, můžete při
balit ráno připravené vafle, palačinky
nebo upečte makovec, cuketový perník
či jinou buchtu vhodnou na cesty. Stej
ně tak můžete upéct mandlové či jiné
sušenky a přibalit je na cestu.
Na svačinku však můžete vzít třeba
i doma uvařený puding nebo ovesnou
či jinou kaši, kterou připravíte do malé
skleničky a doplníte ovocem, oříšky,
kakaem a podobně. Samozřejmě, že
v horkých letních dnech je pak dobré
takovou svačinku sníst co nejdříve.
Samozřejmě i přemíra cukru dětem
škodí, nicméně tento článek je o „slad
kostech“, tak zde vliv cukru na dět
ský organismus nebudu rozebírat. Na
povídání o tom, co vše může přemíra
„cukru“ v dětském těle způsobit, se
můžete ale těšit příště.
Autorka této minisérie, RNDr. Viktorie
Tománková je povoláním analytická chemička, je autorkou projektu Pidižrouti.
cz, který se zabývá kvalitou potravin pro
děti, a je také maminkou.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Zručská Anna opět doma

S

tává se málokdy, že mě něco oprav
du hodně překvapí, natož aby to
byl můj vlastní pocit. Člověk se za ta
léta, co se sebou žije, poměrně dobře
zná, ví, co má rád, co mu dělá dob
ře a z čeho „má osypky“. Dovolená
se řadí (a myslím, že u většiny z nás)
mezi ty věci, které rádi máme, na kte
ré se dlouho dopředu těšíme. Až ales
poň na chvíli přestane ženám známý
stereotyp „prácevařenípraníuklízení“
a mužům „práceavšechnydalšípovin
nosti“. Týden či dva si všichni užívá
me, že můžeme čas trávit spolu, ať už
pobýváme u moře, nebo v domovině.
Jsme nadšeni, že můžeme vyrazit na
výlety, za koupáním, či jen tak lenošit
a libovat si ve chvilkách nic nedělání.
Však jistě všichni víte, o čem mluvím.
Ale zpátky k tomu, co mě vlastně to
lik překvapilo! Pocit, který mne napros
to vyvedl z míry, uvnitř mne potěšil,
uklidnil a dokonce pobavil.
Vyrazili jsme na dovolenou, autem,
kola s sebou, sbaleni a připraveni na ži
vot v přírodě. Odhodláni užít si výlet
naplno, zažít dobrodružství, poznat
nová místa a seznámit se s cizími lid
mi. Ale také si odpočinout, dopřát si
chutnou regionální kuchyni a naplno se
věnovat dětem. Bylo to úžasné natolik,
že jsem si v duchu pořád říkala: „Kéž
by to nikdy neskončilo, kéž bychom tu

zůstali navždy, kéž by to nikdy neskon
čilo, kéž bychom…“ S manželem jsme
na tom byli pocitově podobně. Dokon
ce jsme probírali, kolik by mohla jaká
nemovitost stát a zda bychom v maleb
ném kraji našli práci. Zatímco jsme byli
zabráni do podobných úvah, přehoupla
se půlka dovolené a my si stále libova
li, že jsme vzdáleni od našich každo
denních povinností, pociťovali radost
z volnosti a přemýšleli, jestli bychom
si vůbec dojeli domů pro osobní věci,
kdybychom tu už opravdu zůstali.
A pak to přišlo. Jednoho dne jsem se
vzbudila a uvědomila si, že se neskuteč
ně, z celého srdce a naprosto upřímně
těším domů. Na zrekonstruovanou
koupelnu, na obývák s pohovkou a na
ložnici, která je sice (stejně jako celý
byt) malinká, ale naše. Na práci, která
mne čeká a na kamarády a sousedy ve
Zruči. V kombinaci s prvotní nechutí
se ještě někdy podívat zpět a být tváří
v tvář starým povinnostem, kterou jsem
pociťovala v první půlce dovolené, mne
ono natěšení na návrat domů natolik
vyvedlo z míry, až jsem se musela smát.
A smála jsem se a smála, dokud jsme
nebyli na cestě zpět, a i celou cestu jsem
se usmívala a moje radost teprve přetek
la, když jsme už byli za humny a uvítal
nás nádherně rozkvetlý kruhový objezd
u „Asma“. Tolik krásných květin, kte

Objasnění situace
před ukončením výroby
v Sázavanu
Ing. Vladimír Klatovský

J

ré se pohupovaly ve větru, nám říkalo:
„Vítej doma, vítej doma!“ a my se rado
vali a třikrát ten kruhák objeli, než jsme
odbočili na cestu z kopečka do města.
Ve Staré Zruči na nás mávaly další kvě
tiny a rozkvetlé trávníky a v Nové Zru
či jakbysmet a já si tehdy uvědomila:
„Všude dobře, doma nejlépe.“
A tak vám děkuji, že zde spolu může
me v poklidu žít a že se tu máme dob
ře a že se naši radní, technické služby
a paní zahradnice tak pěkně o to měs
tečko starají. Protože pak je ten návrat
domů ještě mnohem krásnější.
Anna

annazrucska@gmail.com

Sedm důvodů, proč začít semenařit
Eliška Kuťáková

T

aky vám zase kvetou saláty? A vzpomínáte, že babiččina
petržel byla vždycky voňavější? Máte na zahradě parádní
odrůdu rajčat a chcete jí pěstovat i příští rok?
Ať tak či tak, není snadnější věci než začít semenařit! Stačí
jenom sebrat zralá semena z oblíbených plodin a uskladnit
je jako osivo na příští rok. U některých druhů zeleniny či
u okrasných letniček je to více než snadné, u jiných si bude
te muset trochu pohrát, ale i takové „složitější“ semenaření
je ve skutečnosti jednoduché a zvládne ho určitě každý.
V tomto článku najdete kromě důvodů, proč to rozhodně
stojí za zkoušku, i odkazy na zdroje dalších informací. Tak
ať se vám první pokusy daří a úroda roste!
Proč začít semenařit?
1. Uchováte si svoje oblíbené odrůdy. Naše babička
pěstuje krásně voňavou petržel. Strčí do kapsy nejednu
odrůdu, co jsem kdy vyzkoušela z obchodu. No jo, ale kde
jí pořád bere? Každý rok totiž nechá pár rostlin vykvést
a zaplodit, semínka sesbírá – a příští rok vyseje znovu.
A nejlepší na tom je, že osivo vlastně pochází už od praba
bičky. A možná od prapra- nebo prapraprababičky. Může
být v naší rodině celá staletí a každý rok se obnovuje. Ta
kové voňavé polévkové dědictví
2. Ušetříte peníze. Taky každé jaro žasnete, jak je možné,
že za dvacet semen okurek zaplatíte pětadvacet korun? A co
teprve když sečtete cenu všeho osiva dohromady: saláty,
ředkvičky, řeřicha, mrkev, petržel, bazalka, roketa, rajča
ta, papriky, fazole, hrách… To už jsme na hezkých pár
stovkách, že? A teď si představte, co si za těch pár stovek
koupíte, když budete mít semínka svoje!
3. Budete nezávislí. Nemusíte hned fantazírovat a po
mýšlet na to, jak přežít v případě třetí světové války či
zhroucení kapitalistického systému (ač v takové situaci by
byla zásoba vlastního osiva nepochybně vyvážená zlatem).
Jenom si představte, že už nikdy nemusíte do zahradnictví,
protože vaše zahrádka je rok co rok soběstačná, počínaje
vlastním kompostem a konče vlastními semínky.
4. Šetříte životní prostředí. Pěstování semen ve velkém
na polích, chemie související s hnojením, postřiky, moře
ním semen, energie potřebná na jejich sklízení, transport,
balení, další transport, vyhazování neprodaného osiva…
To vše přestanete podporovat těmi několika stokorunami
každý rok.
5. Pokocháte se krásou kvetoucí zeleniny. Zní vám to
podivně? A viděli jste už někdy kvetoucí cibuli? Směle kon
kuruje mnohým okrasným česnekům. A jakou barvou vám
zahrádku ozdobí kopr! A bílé kvítky bazalky, nebo něžná
majoránka… Tak se pohodlně usaďte mezi vaše rozkvetlé
záhonky a pozorujte nejen krásu zeleninového kvítí, ale
i stovky opylovačů, co se vám sletí pomoci se semenařením.
6. Podpoříte zachování mizejících odrůd. Trh nám
nyní ovládá několik velkých semenářských firem a obvykle
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Zdroje dalších informací
o semenaření
Iniciativa Semínkovna:
https://seminkovny.com
Návody, jak na to:
http://www.permazahrada.cz
Nezisková organizace Gengel:
http://gengel.cz
Další návody a informace:
https://semenareni.webnode.cz
prodávají jen pár odrůd od jednoho druhu zeleniny. Naši
dědečkové však znali odrůd mnohem více a ty měly často
i lepší vlastnosti, ať už jde o lepší chuť nebo větší odolnost
vůči škůdcům. Statistiky dokonce tvrdí, že za posledních
100 let zmizelo 75 % všech odrůd zahradních plodin.
Zkuste sehnat nějaké tradiční odrůdy a zjistěte sami, které
vám chutnají nejlíp!
7. Vybudujete komunitu. Semenaříte jak diví, ale zapo
mněli jste letos sebrat bazalku? Nebo vám nestihly dozrát
dýně? A sousedovi obojí naprosto neuvěřitelně bují na zá
honech? Tak koukněte, co nemá, a běžte s ním nějaké osivo
vyměnit! A jestliže
8. Soused nesemenaří, obraťte se na některou Semínkov
nu, třeba na tu v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim,
kterou otevíráme 14. září!
Článek ze seriálu Ekorada ze dne 11. 7. 2019. Autorka je pracovnicí ZO ČSOP Vlašim a je dostupná na
ekoporadna@csop.cz nebo na tel.: 317 845 169. Další rady
a návody najdete na webu www.ekorada.cz, sponzorovaném
Středočeským krajem.

ako bý valý ředitel a. s. Sázavan
(v letech 1993 až 1998) musím re
agovat na článek uveřejněný ve Zruč
ských novinách k 80. výročí příchodu
firmy Baťa do Zruče, který sepsal pan
Lichorobiec starší.
Vážím si úsilí všech pracovníků
f irmy Baťa, kteří spoluzá k lada li
obuvnickou v ýrobu ve Zruči. Byl
mezi nimi i můj tchán, který mě po
dokončení mých studií do Sázavanu
přivedl. Tak jak to bylo zvykem u fir
my Baťa, prošel jsem celým kolečkem
ve výrobě i v obchodní činnosti.
Nelze však srovnávat situaci za so
cialismu, kdy bylo nedostatek veške
rého kvalitního zboží a kdy Sázavan
plnil státní plán a měl tři základní
odběratele, tedy Velkoobchod obu
ví Gottvaldov (dnešní Zlín), který
z á s ob ov a l Č e c hy, Ve l ko ob c ho d
obuví Partizánske, který zásoboval
Slovensko, a Podnik zahraničního
obchodu Exico, který zajišťoval ex
port obuvi do zahraničí. V této době
bylo charakterické, že f irmy měly
dostatek zakázek, takže jim stačilo
produkovat menší množství modelů
ve velkých sériích, takže výroba byla
ekonomická. Navíc dětská obuv byla
státem dotovaná!
Po roce 1989 došlo ke změně situace
na trhu. Trh se otevřel nejen u nás,
ale i v dalších státech a nastalo silné
konkurenční prostředí. Tato situace
vyvolala změnu vzorování modelů,
kdy bylo třeba nabídnout více mode
lů ve více variacích, a tak kalkulace
na jeden model vyvolala vyšší cenu.
Navíc, jak zmiňuje pan Lichorobiec,
jsme měli povinnost naše kvalitní
produkty testovat v certifikované la
boratoři (jeden model stál 3 000 Kč).
Kolekce na jednu sezónu, tedy na půl
roku, obsahovala cca 80 modelů,
tak si snadno představíte finanční
náročnost certifikace. To znamena
lo další náklady, které se následně
promítaly do cen obuvi. Sázavan byl
členem České obuvnické asociace,
která sdružovala jak v ýrobce, tak
i obchodníky, takže zájmy nebyly
totožné. Obchodníci se začali orien
tovat na dovoz obuvi z Asie, která byla
levnější, ale méně kvalitní, ale zajišťo
vala jim větší profit. Tehdejší legisla
tiva nepožadovala na obuv z dovozu
stejnou certifikaci jako u domácích
výrobců. Bylo to předmětem interpe
lací i v parlamentu, ale bez úspěchu.
Všechny tyto záležitosti znamenaly
snížení konkurenceschopnosti čes
kých obuvnických firem a tím i sní
žení objemu zakázek.
Dalším problémem byla neúspěšná
privatizace podniku. Dle privatizač
ního projektu měl být privatizován
tak, že rozhodující podíl akcií měli
odkoupit předem určení akcionáři,
tedy SIS (Spořitelní investiční spo
lečnost), KIS (kapitálová společnost
komerční banky). Ty však akcie na
koupily výhodněji na burze a jejich
závazný podíl zůstal neprodán na
FNM (Fondu národního majetku,
43 m%). To zkomplikovalo celou
další éru podniku. FNM jako hlav
ní akcionář nepovolil žádné prodeje
majetku, tedy i nepotřebného, kte
rý by pomohl firmě zbavit se zátěže
a přispěl k dalšímu rozvoji. Vedení
podniku i představenstvo firmy mělo
minimální manévrovací prostor řešit
zásadní věci firmy. FNM nabídl akcie
k prodeji až v momentě, kdy již Sáza

van směřoval k likvidaci. Ani v tom
to momentu nebyla ještě ohrožena
výroba. S likvidátorem byla učiněna
dohoda, že se podnik zbaví nepotřeb
ných činností a výroba bude zacho
vána. Všechno takto pokračovalo až
do momentu, kdy se banky rozhodly
dál Sázavan nefinancovat, usoudily,
že obuvnický obor je rizikový, a po
slaly firmu do konkurzu.
Pro všechny z nás, kteří usilovali
o pokračování výroby a jednali s ban
kami (bylo jich cca deset) o přefinan
cování úvěrů a pokračování v činnos
ti, to bylo velkým šokem.
Ještě bych zmíniltři oblasti, které
přispěly k tomuto konci:
1. Po revoluci vznikla řada soukro
mých velkoobchodů, řada solidních,
ale i několik nesolidních, které zbo
ží od Sázavanu odebraly, ale již ne
zaplatily a řešily to likvidací firmy,
takže již nebylo možné pohledávky
realizovat. Mohou to dokumentovat
pracovníci obchodního oddělení.
Jeden případ mi utkvěl v paměti,
majitel velkoobchodu, který nám své
závazky neuhradil, si za peníze Sá
zavanu postavil barák a ještě se nám
z okna smál. Taková byla tehdejší
legislativa.
2. Podnik zahraničního obchodu
Exico, který zajišťoval export našich
výrobků na západní i východní trhy,
byl rovněž privatizován. Zprostřed
koval nám řadu dobrých obchodů, ale
i obchody ztrátové. Poslední byl pro
dej obuvi všech českých obuvnických
firem do Lotyšska (Svit, BoPo Třebíč,
Sázavan a Botana). Sázavan tam měl
pohledávku cca za 50 mil. Kč, ostatní
firmy ještě větší. Po intervencích mé
osoby a osoby ON se podařilo smazat
část dluhu, ostatní firmy již nedostaly
nic. Následná intervence u Exica se
nesetkala s úspěchem, neboť akcioná
ři firmu poslali do likvidace.
3. Ještě uvedu jednu příhodu, kte
rá napoví, resp. potvrdí, že banky
již měly jasno, že obor je odepsaný.
Byl jsem v Moskvě (již pátý rok) na
kontraktech na další období a měli
jsme rozpracovány velké zakázky pro
dva velkoobchody v Moskvě. Požá
dal jsem ředitele KB v Kutné Hoře,
která náš podnik financovala, aby
absolvoval cestu se mnou a zúčastnil
se jednání s odběrateli za účasti je
jich bank. Vše proběhlo v pořádku,
ale KB nakonec účast v projektu od
mítla jako rizikový.
Takže závěrem musím konstatovat,
že není možné hodnotit mananage
ment firmy v kontextu toho, co jsem
uvedl, jako pan Lichorobiec. Nebyl
u toho a neznal důvody. Měl jsem za
sebou 20 let praxe v podniku a neměl
jsem sebemenší důvod na jeho likvi
daci. Dělali jsme ve vedení podniku
vše pro zachování výroby, ale bylo to
nemožné.
Musím tak hlavně reagovat na po
slední odstavec pisatele, který hovoří
o tom, že se do vedení firmy dostali
nekompetentní lidé, kterým šlo jen
o hamižnost. Je to pro mě a další kole
gy z vedení urážka a byl bych rád, aby
se veřejnost dověděla pravdu o konci
Sázavanu.
Navíc to není jen o konci jedné
firmy, ale o konci celého odvětví,
kterému nikdo z politiků nepomohl,
a dnes se lituje, že není k dostání kva
litní dětská obuv.
Autor je bývalým ředitelem
firmy Sázavan, a. s.
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Historické slavnosti opět přilákaly děti i dospělé ze širokého okolí

Martina Fialová

P

FOTA: S. TOMÁŠEK

ůlící se prázdniny, konkrétně první víkend v srpnu znamená už neodmyslitelně
pro Zruč Historické slavnosti. V deset dopoledne vyšel z náměstí ve Staré Zruči
průvod a za doprovodů bubnů došel i se spousty přihlížejících do zámeckého parku.
Po tradičních zdravicích z řad města (pan starosta) i od návštěvy ze Středočeského
kraje (pan Zdeněk Šteffek) už slavnosti nabraly dech a v rychlém tempu se stří
dala šermířská, hudební i taneční vystoupení, která sklízela zasloužený potlesk.
Ovšem než jste se k podiu prodrali, čekala vás celá řada stánků sloužících nejenom
k občerstvení, ale i k nákupům malých dárků, umně vyrobených šperků, výrobků
ze dřeva, látky, kovu i proutí. Sladkou tečkou na závěr slavností byl podvečerní
koncert v barvách SeMaForu s nejznámějšími písněmi jejich zlaté éry. Den plný
kultury a dobré pohody byl ve Zruči zakončen promítáním v letním kině. Téměř
o půlnoci odcházeli poslední diváci ze zručského parku. Tak zase příští rok…

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Nové zázemí pro rakeťáky
Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
zve nové zájemce
o literárně-dramatický, taneční, hudební a výtvarný obor
na přijímací talentové zkoušky
ve čtvrtek 29. srpna 2019 od 14 do 15 hodin.

FOTA: ARCHIV AUTORA

Pavel Vrzáček

J

istě si mnozí návštěvníci cyklostez
ky a nejen oni všimli toho, že na
místě pozůstatků bývalé vlakové vleč
ky do areálu rovněž bývalého národ
ního podniku Sázavan, vyrostla nová
budova šedavé barvy velikosti dvou
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kové s umělými čarami. Hala je opat
řena vzduchotechnikou a vytápěním
připojeným na městskou kotelnu
v areálu „Sázavanu“. Disponuje kva
litním úsporným osvětlením.
Investorem je TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou. Náklady na výstavbu včetně
projektové přípravy byly 24 mil. Kč.
Největší část prostředků ve výši více
než 13 mil. Kč přišla od státu, kon
krétně z dotačního programu Podpora
materiálně technické základny sportu
vypsaného Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy v létě roku
2017. Částkou málo přes 3 mil. Kč
přispělo město Zruč nad Sázavou.
Zbytek investice byl kryt penězi od

tenisových kurtů. Pokud se ptáte, co
skrývá ve svých útrobách, pak vězte, že
se jedná o tenisovou halu se dvěma te
nisovými kurty, šatnami s nezbytným
sociálním zázemím. Mezi oběma kur
ty je ochoz s výhledem na ně.
Několik základních informací
k hale: Oba tenisové kurty jsou antu

dárců a z vlastních zdrojů investora.
V těchto dne probíhá kolaudační
řízení. Po jeho úspěšném ukončení
se tedy již malí i velcí tenisté ze Zru
če nebudou muset trmácet za zimní
přípravu do Prahy, omezovat svou
letní činnost v dobách nepříznivého
počasí a mohou nabídnout všem mi
lovníkům raketového sportu ze Zruče
i okolí důstojné sportovní zázemí.

Děti poznávaly se Silly Toons
záhady youtuberingu

Blanka Olišarová

P

MS v softballu mužů
Jana Marečková

O

rganizační výbor MS v softballu
mužů 2019 nabídl škole volné
vstupenky na libovolné utkání. Naše
škola se v dubnu 2019 zaregistrovala na
den 19. 6. 2019 na zápas Venezuela–
Austrálie do Havlíčkova Brodu do are
álu HIPPOS ARÉNA. Registrace byla
potvrzena a ve středu 19. června se šest
žáků a dvě pedagožky (všichni vyba
veni vlaječkami Venezuely) vydali vla
kem po sedmé do Havlíčkova Brodu.
Za krásného slunečného počasí jsme
v devět hodin dorazili do areálu Hip
pos arény, kde byl připraven pro žáky
doprovodný program. Žáci si vyzkou
šeli individuální dovednosti, které jsou
typické pro softball (Outfield Throw –
hod do dálky, Rabbit Softball – běh na
vzdálenost 18,3 m, Catch it! – chytání
míčku, nadhoz – Strike out, nadhoz
Fast Softball), zjistili, že nadhazovači

na MS umí hodit míček rychlostí až
140 km/h, mají dlouhý odpal, trefují se
do určené zóny a mnohé další.
Po desáté jsme byli usazeni na hlavní
tribunu, odkud jsme krásně viděli na
hráče a celé hřiště. Zápas byl zahájen
v 10.30 nástupem obou družstev, před
stavením hráčů jménem a číslem dresu
(obojí v češtině a angličtině) a hraním
hymen. Zde se žáci přesvědčili, že když
se hraje státní hymna, všichni stojí
a mají smeknuté čepice. Po té propukla
vlastní hra a všichni diváci vytvářeli je
dinečnou atmosféru, fandili zvolenému
týmu. Námi zvolená Venezuela nezvítě
zila, ale to nám vůbec nevadilo, protože
i tak to byl pro nás velký neobyčejný zá
žitek. Vždyť kolikrát se nám podaří do
stat se jako divák na mistrovství světa.
Ze zápasu jsme se vraceli vlakem ve
13.12 zpět domů do Zruče n. S. Všich
ni jsme dojeli v pořádku a obohaceni
novými zážitky a zkušenostmi.
FOTO: ARCHIV AUTORKY

roniknout do světa youtuberů a natáčení zajímavých
videí, vyzkoušet si na vlastní kůži, co to všechno ob
náší, měly možnost děti ze Zruče nad Sázavou. Celkem
20 dětských zájemců a zájemkyň se o prázdninách zú
častnilo tzv. Silly Toons Campu. Ten probíhal ve třech po
sobě následujících dnech od 29. do 31. 7. v prostorách
Základní školy Zruč nad Sázavou. A děti měly skutečně
plné ruce práce!
né sekvence… Hotová videa dětí kluci postupně uveřejnili
na svém kanálu na Youtube, kde máte možnost zhlédnout
výsledek tvorby.
Poslední den děti poctil svou návštěvou Jan Hanko. Ani
ten není v oblasti Youtube a natáčení videí žádný nováček,
jeho videa, kde předvádí prvky z parkouru, obdivuje pěkná
řádka fanoušků.

FOTA: Š. RICHTEROVÁ
Hned první den se jejich největšími parťáky stali Robert
Cejnar a Erik Šaroun, duo, které tvoří Silly Toons. Děti
je nejprve řádně vyzpovídaly a v diskuzi tak mohly lépe
poznat nejen, jak funguje prostředí Youtube, ale dozvě
děly se informace i o bezpečnosti v rámci internetového
světa a také zajímavosti ze života obou youtuberů. A aby
vše nebylo jen o diskuzích a „pokecu“, všichni se s vervou
sobě vlastní vrhli i do praktické stránky campu – každé
dítě mělo možnost figurovat v krátkém filmu. Účastníci si
vybrali role, které jim samotným nejlépe „sedly“, společně
vytvořili scénář a podle něj nakonec vznikl krátký film.
Mezi dětmi nejvíce exceloval malý Šimon, který má zřejmě
herectví a dovednost vcítit se plně do role v krvi. Natáčení
probíhalo v prostorách ZŠ, a to ve třídě a na chodbě, ale
i před školní budovou. Děti měly tak jedinečnou příleži
tost nahlédnout pod pokličku samotného natáčení a zjistit,
co všechno je potřeba řešit, než vůbec takový krátký film
vznikne – vymyslet scénář, rozhodit role, zapamatovat si
text, pracovat s mimikou a výrazem tváře, sestříhat natoče

Účastníci Silly Toons Campu si odnesli nejen pěknou
řádku vzpomínek, zážitků a fotek, ale i pamětní list, kam
jim kluci každému napsali osobní vzkaz. Jak samy děti
prohlásily, už nyní se těší na léto v příštím roce, kdy se Silly
Toons zase vrátí zpět.
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Zaměstnanci školy v létě nezahálí a jezdí se vzdělávat do ciziny

Blanka Olišarová

L

etní prázdniny se dají trávit různě, jste-li
pedagogický pracovník – někteří si dopřejí
zasloužené volno, ve kterém se někam podívají,
odjedou na dovolenou, věnují se svým koníč
kům, někdo se konečně vrhne na úpravy kolem
bydlení, na které ve školním roce není tolik času,
a někteří zasvětí léto a svůj volný čas dalšímu
doplňujícímu sebevzdělávání.
Díky programu Erasmus+, který podporuje
vzdělávání pedagogických pracovníků zejména
v oblasti cizích jazyků, se i letos v létě mohli
čtyři pedagogičtí pracovníci Základní školy Zruč
nad Sázavou vypravit za studiem do ciziny. Své
jazykové i odborné dovednosti a znalosti oživo
vali a procvičovali např. na Maltě nebo na již
ním pobřeží Anglie. Jak své zkušenosti a přínos
těchto kurzů hodnotí Robert Kulík, který své
dovednosti v angličtině dál rozvíjel a procvičo
val na Maltě, nebo ředitelka školy Ivana Stará,
která se podívala do Brightonu na jižním pobřeží
Anglie? A co vše čekalo v Brightonu na kurzu
zaměřeném na oblast speciální pedagogiky na
„nováčka“ mezi účastníky těchto mobilit – Lucii
Hemer? O své zkušenosti a zážitky se podělili
v následujícím rozhovoru.
Všichni tři jste v první polovině prázdnin absolvovali zahraniční kurzy v cizím jazyce. Kde
a jakého kurzu jste se zúčastnili a proč jste si
vybrali právě tento kurz a lokalitu?
Ivana S.: Mnoho let se zabývám metodou CLIL
(Content and Language Integrated Learning)
a velmi ráda bych v naší základní škole touto
metodou obohatila výuku. Tato vyučovací me
toda je založená na výuce odborného předmětu
například zeměpisu, matematiky, přírodopisu,
občanské výchovy, informatiky atp. prostřed
nictvím cizího jazyka, žák si tedy osvojuje nejen
znalosti v daném předmětu, ale i použití cizího
jazyka a slovní zásoby s tím spojené. Kurz v ja
zykové škole v Brightonu byl zcela zaměřen na
tuto metodu a celá skupina pedagogů z mnoha
koutů světa se díky tomu mohla o této metodě
ještě více dozvědět a navíc jsme sdíleli i zkuše
nosti z jednotlivých zemí. Jazykovou školu The

FOTA: ARCHIV ZŠ

English Language Centre jsem si vybrala díky
doporučením a dlouholetým zkušenostem s me
todickými kurzy pro učitele cizích jazyků. Škola
má pobočky ve městech Eastbourne a Brighton,
obě jsou příjemná přímořská britská letoviska,
ale Brighton má své kouzlo díky mnoha zajíma
vostem, jako je známý Brighton Pier, Králov
ský palác se zahradami, vyhlídková věž British
Airways a dlouhé kamínkové pláže s typickými
převlékacími různobarevnými budkami, které
patří ke koloritu těchto měst na jižním pobřeží
Anglie.
Robert K.: V období od 15. 7. 2019 do
26. 7. 2019 jsem se zúčastnil dvoutýdenního
kurzu na ostrově Malta. Jednalo se o metodický
kurz pro učitele angličtiny se zaměřením na výu
ku 1. stupně ZŠ, který se konal ve městě St. Juli
an’s. Toto letovisko se nachází přibližně 5 km od
hlavního města Malty – Valletty. Je to velmi mo
derní turistická destinace s mnoha skalnatými
plážemi podél luxusních 5hvězdičkových hotelů.
Je to zároveň centrum pro teenagery, neboť se
zde nachází mnoho jazykových škol, které nabízí
různé druhy jazykových kurzů zaměřených pře
devším na výuku anglického jazyka. Svůj kurz
a tuto lokalitu jsem si vybral, protože jsem zís
kal informace o velmi dobré kvalitě jazykového
vzdělávání na Maltě a zároveň jsem chtěl poznat
tuto nejmenší zemi v EU. Rád cestuji, a proto
tato mobilita byla pro mne jasná volba!

Lucie H.: Zúčastnila jsem se čtrnáctidenního,
šedesátihodinového kurzu „English in the Pri
mary Clasroom (EPC)“, v přímořském městečku
Brighton-Hove ve Velké Británii. Kurz probíhal
v jazykové škole „The English Language Centre
(ELC)“ jako jeden z kurzů pro učitele a škol
ní specialisty. Vzhledem k tomu, že jako školní
speciální pedagog pracuji s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami, které se promítají do
různých předmětů a ovlivňují samozřejmě i po
chopení a zvládání cizího jazyka, vybrala jsem
si tento kurz právě proto, že je primárně kur
zem metodickým. Výuka probíhala každý den
od 9.00 do 15.00 hodin, pod vedením zkušené
lektorky s 16letou praxí, Jess Fynn.
Pro Vás, Roberte a Ivo, se jednalo ne o první
mobilitu, které jste se zúčastnili. Dokázali
byste popsat, v čem byl letošní jazykový kurz
jiný proti tomu předchozímu, který jste zažili? Na co byly Vaše kurzy zaměřeny?
Ivana S.: Byl to můj druhý pobyt na kurzu
v zahraničí, ale od toho prvního se významně
lišil. Před třemi lety jsem se zúčastnila stíno
vání v městě Bournemouth, během kterého
jsem navštívila několik anglických základních
škol a zúčastnila jsem se přímo výuky na těchto
školách. Tentokrát jsem se vrátila do lavice jako
žák, který měl před sebou vynikajícího zkušené
ho anglického učitele s typickým jménem Ste
ve Jones, který již 25 let vede metodické kurzy
pro učitele z celého světa nejen v Brightonu, ale
i v Itálii, Španělsku a dalších evropských zemích,
sám studoval v Cambridge a byl nám všem vy
nikajícím průvodcem metodou CLIL po celou
dobu našeho kurzu. Obohatil nás i informacemi
o Brightonu a Anglii, o brexitu, který sám hod
notil tak, že pokud k němu dojde, je možné, že
se z Británie odstěhuje.
Robert K.: Malta byla pro mne již v pořa
dí druhá mobilita. První zahraniční stáž byla
v hlavním městě Rakouska, ve Vídni, v průbě
hu měsíce dubna. Každý z těchto kurzů měl svá
specifika a odlišnosti. Jazykový kurz ve Vídni byl
více zaměřen na reálie německy mluvících zemí
včetně problematiky rakouského dialektu. ETI
institut na Maltě se věnuje především metodi
ce a didaktice výuky anglického jazyka u dětí
1. stupně ZŠ. Velkým přínosem byly pro mne
ukázky různých her, pohádek a říkanek, včetně
využití ICT technologií.
Získali jste od svých zahraničních kolegů nějakou zajímavou informaci o školském systému nebo způsobu výuky, které pro Vás byly
třeba inspirací?
Ivana S.: Sdílení bylo velkou součástí našeho po
bytu, během kurzu jsme se věnovali hlavně metodě
CLIL, ale diskutovali jsme i o školských systémech,
které jsme porovnávali, o podmínkách a odliš
nostech vzdělávání v různých částech světa právě
v kontextu s touto metodou. V mé skupině byli dva
učitelé z Kolumbie a mnoho učitelů z evropských
států od Španělska až po Bulharsko. Překvapením
pro mě byly poměrně vysoké počty dětí v jednotli
vých třídách ve většině škol a zajímavostí například
to, jak se musí italské školství a hlavně učitelé sami
vyrovnat s velkou vlnou uprchlíků z Afriky. Inspi
rací byl pak tzv. mikroteaching, tedy krátké vstupy
CLIL od jednotlivých učitelů různých předmětů
během našeho kurzu.
Robert K.: Ano, od jedné kolegyně z Polska
jsem získal velmi zajímavou informaci ohledně
způsobu výuky angličtiny. Tato učitelka se vě
nuje dětem předškolního věku. Děti se učí cizí
jazyk formou hry za pomoci projektového vy
učování. Celé oddělení mateřské školy se věnuje
danému projektu, např. „My pets“. Každé dítě
je v daný okamžik zapojeno do aktivity. Rozvíjí
se takto smysl pro kooperaci a kreativitu, včetně
rozvoje slovní zásoby v cizím jazyce.
Lucie H.: Největším zážitkem a inspirací pro
mne byla návštěva Základní školy Carlton Hill
v Brightonu a možnost účastnit se jak školního
assembly zakončeného vystoupením pěveckého
kroužku, tak i výuky v jednotlivých třídách a ná
sledné diskuze s ředitelkou školy Tamsem Beer.
V čem jsou podle Vás tyto kurzy pro učitele
nejvíce přínosné a proč?
Ivana S.: Účast pedagogů na kurzech v zahrani
čí jsou přínosné z mnoha hledisek. Kurzy jsou

vedené v cizích jazycích, což velmi podpoří jazy
kový růst účastníků. Skupiny jsou složeny z uči
telů z celého světa, tedy vzájemná komunikace
probíhá pouze v angličtině, i když je příjemné
obohatit se o pár slovíček i z dalších jazyků, pro
inspiraci a pobavení. Velmi inspirující je sdílení
vzájemných zkušeností a porovnání podmínek
v jednotlivých školách v různých částech světa.
Vzájemná výměna kontaktů pomůže v budouc
nosti i k osobním návštěvám jednotlivých škol.
Robert K.: Podle mého názoru jsou zahraniční
kurzy pro učitele velmi přínosné, neboť jedinec
má možnost prověřit si své znalosti, dovednosti
v cizím jazyce a cizím prostředí zcela sám, bez
ostatních kolegů z dané školy. Zároveň účastník
kurzu pozná blíže danou kulturu, historii a men
talitu zvolené destinace. Ze své zkušenosti mohu
podotknout, že mne tyto pobyty naučily více
samostatnosti a rozhodnosti. Rakousko a Malta
patří mezi příjemné země a Češi jsou zde vítáni.
Lucie H.: Samozřejmě v získávání jazykových
kompetencí a zlepšení jazykové úrovně, ale také
v možnosti sdílení zkušeností s kolegy z jiných
zemí. V mém kurzu byly kolegyně z Argentiny,
Saúdské Arábie, Itálie, Polska, Ruska a myslím,
že každá diskuze byla pro všechny velmi přínos
ná. Ať už se jednalo o styly a metody výuky v jed
notlivých zemích, nebo o způsoby práce s dětmi
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kromě procesu vzdělávání jste měli možnost
blíže poznat také život v cizí zemi, cizím městě. Jaký je Váš největší/nejzajímavější/nejvtipnější zážitek z mobility?
Ivana S.: Můj největší, nejzajímavější a nejv
tipnější zážitek – vše v jednom – byla návštěva
nové zajímavosti v Brightonu, který se skrývá
pod názvem Upside-down house. Možná jste již
viděli obrázky nepředvídatelného domu vzhůru
nohama, který se teď objevuje jako velká zají
mavost na sociálních sítích. V tomto domku na
pláži si dáte pauzu od reality, postaví vám život
na hlavu. Můžete se potulovat po stropech, jít
dolů po schodech nahoru, nebo dokonce spát
vzhůru nohama. Doporučuji navštívit a vyzkou
šet všem, moc se tam zasmějete a užijete si chvíle,
kdy nevíte, jestli stojíte nohama na zemi nebo ve
vzduchu pomocí jednoduchého triku.
Robert K.: Největší zážitek z mobility na Maltě
byl způsob jízdy na pozemních komunikacích.
Jízda vlevo byla pro mne zpočátku šok. Řidiči
zde jezdí poměrně velkou rychlostí, chodci musí
být velmi opatrní, především při přecházení vo
zovky. Obyvatelé Malty milují hlasitou hudbu,
což bylo též patrné při jejich průjezdu městem.
Musím ale zároveň podotknout, že policisté se
snaží dopravu kontrolovat a řídit.
Lucie H.: Vzhledem k tomu, že jsem žila rok
v USA a skoro tři roky v Itálii, mám již se živo
tem v zahraničí určité zkušenosti. Pobyt ve Velké
Británii mne velmi pozitivně překvapil. Británii
jsem měla spojenou se zataženou oblohou, deš
těm a trochu upjatými lidmi, ale opak byl prav
dou. Celých čtrnáct dní bylo krásné letní počasí,
lidé byli velmi přátelští a lektorka kurzu byla
tou nejlepší, jakou jsem si mohla přát. Krásná

byla překvapení k mým narozeninám, které jsem
slavila v době pobytu v Británii. Dalším velkým
a nečekaným byl přílet mého přítele na kratič
kou návštěvu Brightonu. A krásný víkendový
pobyt v Londýně s kamarádkou, která mi svým

dárečkem v podobě návštěvy nejvyššího mrakod
rapu ve Velké Británii – „The Shard“ – „Střepu“
(310 m), posezením v kavárně v 69. patře a ne
uvěřitelným výhledem na celý Londýn ze 72.
patra mrakodrapu udělala velikou radost.
Doporučili byste Váš kurz i ostatním? Proč?
Ivana S.: Na kurz bych ráda poslala v následu
jících letech i další kolegy z naší základní školy,
aby se s touto metodou více seznámili a také se
zdokonalili v angličtině. Tato metoda je vhod
ná i pro učitele nejazykáře s úrovní v angličtině
na běžné komunikační úrovni, a co se týká sa
motných žáků, při vhodném přístupu postačuje
i nižší jazyková úroveň znalostí, metoda CLIL
to umožňuje. Pokud je učivo pro žáky příliš ob
tížné, považuje se za přípustné vyložit základy
a klíčové pojmy nejprve v mateřském jazyce
a pokračovat s dalšími aktivitami již v jazyce
anglickém.
Robert K.: Tento metodický kurz pro učitele Aj
bych samozřejmě doporučil i ostatním zájem
cům. Je to perfektní zkušenost, inspirace do výu
ky, poznání nové země, obyvatel či navázání no
vých pracovních kontaktů, např. pro E-twinning
kooperaci. Ostatní učitelé mají možnost získat
nové informace o dané mobilitě např. v rámci
Power Point prezentace včetně fotografií. Uči
telé mohou zároveň seznámit i své žáky o dané
zahraniční stáži.
Lucie H.: Svůj kurz bych určitě všem vřele do
poručila. Myslím, že každý by měl zažít to nad
šení a obrovskou profesionalitu všech lektorů
ELC. Celý kurz byl velmi inspirující, naučili
jsme se spoustu nového, získali jsme mnoho
materiálů a přehled o různých metodách výuky
a práce s dětmi používaných v různých zemích,
nasdíleli své zkušenosti a měli možnost si vše
prakticky vyzkoušet.
Co si případně slibujete od své další mobility,
pokud se naskytne příležitost? Na co byste se
v budoucnu rádi zaměřili?
Ivana S.: Máme schválený projekt na příští rok,
kde budou učitelé pokračovat v metodických
kurzech zaměřených na angličtinu a také CLIL
ve výuce matematiky. Já sama bych se teď raději
zaměřila na stínování v různých evropských ško
lách. Sdílení a vzájemné obohacení bude pro mě
v budoucnu velkou inspirací.
Robert K.: Pokud bych získal možnost zúčastnit
se další mobility v zahraničí, určitě bych tuto na
bídku využil. Rád bych navštívil Velkou Británii,
především hlavní město Londýn. Láká mne tato
ostrovní země bohatá na historii, kulturu či pří
rodní krásy. Zajímá mne systém školství včetně
světoznámých univerzit Cambridge a Oxford.
Již nyní jsem v očekávání něčeho nového!
Lucie H.: Pokud se naskytne příležitost, jistě
bych ji znovu ráda využila a zúčastnila se další
ho metodického kurzu. Ráda bych se zaměřila
na speciálně-pedagogické metody využívané
při běžné výuce, možnosti práce s nadanými
dětmi a práci logopedických specialistů, kteří
v britských školách běžně s dětmi v rámci výuky
pracují.
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Jak jsem v Bavorsku oživovala svou němčinu
Blanka Olišarová

K

ola autobusu zarachotí na dlažeb
ních kostkách a já vím, že platí ona
německá Pünktlichkeit (dochvilnost).
Na minutu přesně mě po třech hodi
nách mezistátní autobus Deutsche Bah
nen vyklopil před budovou hlavního
nádraží v bavorském Regensburgu. Tak
tady se budu po příští dva týdny pohy
bovat. Moje jazyková škola Horizonte
se nachází v historickém centru, kde
se s podobnými učitelskými nadšenci
budu rozvíjet nejen jazykově, ale i me
todicky díky programu Erasmus+, který
mně, učitelce německého jazyka svou
finanční podporou tohle vše umožnil.
Teď mám však jedinou prioritu – do
vléct všechna svá zavazadla na adresu,
kde mám u paní Renate Aichnerové
zajištěné ubytování. Pevně doufám, že
na mě nevybalí se svým partnerem ba
vorský dialekt, který jsem poslouchala
od svých spolucestujících v autobuse
celou cestu sem, a marně lapala něja
ká slovíčka, která by byla podobná mé
Hochdeutsch (spisovná/úřední verze
němčiny, která se vyučuje na školách).
V kapse mi pípne SMSka, podvědomě
očekávám zprávu s dotazem, zda jsem
dobře dojela na místo. Ale kdeže – je od
mojí bytné Renate, která mi oznamuje,
že mají potíže během své dovolené na
kole, kterou dnes končí a že se domů
navrátí až kolem osmé hodiny večer
ní. Bezva! Jsem sama v cizím městě, je
čtvrt na šest odpoledne, neděle, kdy
snad všechny obchody v Německu,
kromě hospod, mají zavřeno, a navíc
se to tu podezřele začíná hemžit pří
slušníky cizích národností. Nakonec
naleznu útočiště vděčně v McDonal
du, kde si dám menší véču a tak tro
chu pesimisticky přemýšlím, zda dnes
budu spát tam, kde mám, nebo bych
si na svém mobilu měla najít nějaký
hotel, příp. zvažuji, zda se mám vydat
na obhlídku nedalekého parku a nalézt
si vhodnou lavičku k noclehu.
Konec dobrý, všechno dobré
Nic nakonec není tak dramatické –
když se blíží osmá hodina, doštrachám
se na zastávku, kde při čekání na bus
MHDčka dám svou první krátkou
německou řeč se sympatickou postarší
dámou a pět minut před osmou sto
jím před dveřmi jednoho z rodinných
domů v ulici Martinweg. Branka byla
otevřená, což si vyložím jako: „Jo, če
kají mě!“ To už ale vybíhá Renate, moje
„bytná“, která se mi velmi omlouvá, ptá
se na cestu, vítá mě a s dojetím přijímá
můj dárek. A po chvilce mě čeká další
příjemné překvapení – mezi dveřmi se
v doprovodu Wernera, partnera Renate,
objevuje další cestující s velkou taškou,
jejíž první věta zní: „Slyším češtinu, taky
učitelka z Čech?“ No a je to – nejen, že

mám kde spát, Renate i Werner jsou pří
jemní domácí, ale navíc ještě zde budu
bydlet s kolegyní, se kterou jsme spolu
ve skupině. Jen si rychle vybalím věci ve
svém pokoji a odpadám.
Poznávačka, gramatika, metodika
Druhý den před devátou hodinou
poté, co jsme se spolubydlící Petrou
dorazily díky Google Mapám na adresu
jazykovky, už sedíme v lavicích jedné
z tříd a pozorujeme naše kolegy. Vy
padá to, že snad němčina se učí jen na
východ od Německa – ve skupině je nás
celkem třináct: tři Češky (ještě je zde
Hanka z Brna), dále tři Maďarky – Ágo
ta, Rita a Andrea, šest kolegů z Polska –
Wiesek, který je zde již podruhé, Jacek,
Iwona, Hanna, Aneta a Anna, a nako
nec Mari-Liisa z Finska, jejíž vyprávění
o útrapách cestování do Regensburgu
mě přesvědčí, že jsem na tom včera ne
byla tak zle. Nejen, že jí dva lety uletěly
kvůli prodlevě v Helsinkách, ale navíc
její kufr skončil ve Vídni. V devět hodin
nakráčí do třídy naše lektorka Gudrun,
odhaduji ji cca na 60 let, která nás veli
ce mile přivítá a seznámí s programem.
Během prvních slov ze mě padá tré

to super – kde jinde byste mohli vidět
tmavého kněze z Konga, jak rozmlouvá
s cca 18letými dívkami ze Švýcarska?
Nebo Barryho, kluka z Irska, jak se baví
se dvěma řádovými sestrami z Ugandy?
Využiji času, který máme do 11.00,
a taky si popovídám nenuceně s něko
lika lidmi. Poté pokračuje opět výuka
až do 12.30 hodin, která je během do
poledne zaměřena jazykově, tj. na pro
cvičení gramatiky, kterou jsme si sami
nadiktovali, a na diskutování v němčině
o nejrůznějších tématech z oblasti škol
ství, politiky, církve atd. Při dopoledním
vyučování se nezřídka zapotíme – naše
Gudrun je skvělá, zapisuje si naše věty,
ve kterých děláme typické „cizácké“
chyby, a další den je máme vytištěné
a máme za úkol je opravit, takže proni
káme hlouběji nejen do gramatiky, ale
i lexikologie a syntaxe. Nebo dostáváme
články z novin na formátu A3, kterými
se prokousáváme, a nakonec o tématu
diskutujeme. Gramatická cvičení jsou
zaměřená na subjektivní použití způso
bových sloves, na podmiňovací způsob,
pasivum nebo námi ne zrovna oblíbené
plusquamperfektum. Zároveň proniká
me hlouběji nejen do mentality obyva

ma – Gudrun mluví krásně zřetelně, je
jí skvěle rozumět. Pak následuje před
stavovací kolečko, během kterého se mi
zase tréma vrátí – nejen, že jsem opět
nejmladší (stejně jako ve Vídni před
dvěma roky), jako jediná učím na ZŠ,
ale navíc si uvědomuji jednu věc: Jelikož
na naší ZŠ ve Zruči vyučuji úplné začá
tečníky, se kterými se dostanu na úro
veň A1 a mluvím na ně německy pouze
základní pokyny, zoufale vnímám, jak
těžkopádná se cítím při mluvení, občas
hledám slovíčka, která jinak samozřej
mě znám. No, vážení, tohle ještě bude!
Denní režim v jazykovce je takový,
že výuka začíná v 9.00 a trvá do 10.30,
kdy je pro nás dospěláky nejvhodnější
doba na dopolední kávu. Naši potřebu
snadno uspokojí automat na chodbě,
kde si můžeme nejen uvařit svou denní
dávku, ale navíc zde můžeme dát řeč
i s jinými účastníky jazykových kurzů.
Tyto kurzy jsou ale vyloženě jazykové,
naše skupina učitelů je jediná, další
učitelé přijdou zase až po nás. Baví mě
sledovat to hemžení a říkám si, že je

tel Bavorska, do jejich historie, ale do
stáváme od Gudrun i cenné informace
pro každodenní život – např. kde dělají
nejlepší pizzu, kam si zajít na oblíbenou
specialitu Dampfnudel, které ve svém
obchůdku dělá již osmdesátiletý Uli atd.
Po pauze na oběd od 13.30 hodin za
číná náš odpolední program, který je
zaměřen metodicky. Výuka metodiky
trvá do 15.30 hodin a během ní jsme
se mohli seznámit s oživením výuky
v podobě pohybových her, poznali
jsme zvláštnosti Jugendsprache (jazyk
mladistvých), hlouběji pronikli do tajů
fonetiky a získali spoustu podnětů, jak
svým žákům přiblížit německý jazyk,
pomoci jim ho pochopit, ale zároveň
udělat ho pro ně přitažlivější. Když po
14 dnech dostávám certifikát o absolvo
vání, říkám si: Jo, dala jsem to a den ode
dne to bylo lepší a lepší. Ostych zmizel,
obavy z chyb také – stejně jsme je dělali
všichni!, s porozuměním naštěstí potí
že nebyly a kromě metodických tipů do
hodin NJ zároveň odjíždím s pocitem,
jak se mi pobyt jazykově vyplatil.

Červen v MŠ Malostranská
Jana Augustovová

S

červnem k nám pomalu přichází léto.
S dětmi si užíváme slunečních paprs
ků na zahradě, osvěžujeme se zmrzlinou
a začínáme se těšit na prázdniny. Nejdů
ležitější červnovou akcí bylo rozloučení
s předškoláky. To se uskutečnilo v úterý
11. 6. 2019. Děti si pro nás připravily
krásné představení, které bylo zakonče
no pasováním na školáčky. Po dojemném
pasování následovala zahradní slavnost
a muzicírování. Děti si mohly vyzkou
šet různé hudební nástroje a pohrát si
na školkové zahradě. K tomu všemu
paní kuchařka upekla výborné koláčky.
18. 6. 2019 se děti zúčastnily „Olympi
ády mateřských škol“. Počasí nám přálo

a děti si krásně zasportovaly. Krásným
zážitkem pro všechny byl školkový
výlet. Vyrazili jsme 19. 6. 2019. Na
ším cílem se stal areál Prak u Českého
Šternberka. Paní Božíková dětem uká
zala své koně, na kterých se děti mohly
svézt. Všem se výlet moc líbil. Lekce
plavání děti ukončily 20. 6. 2019. Do
staly mokré vysvědčení, na které byly
velmi pyšné. Červnový program za
končila vycházka do přírody. Děti si za
hrály na detektivy a podle šipek musely
dojít do restaurace V rákosí, která byla
naším cílem. Po cestě se dozvěděly růz
né zajímavosti o vodě a její roli v životě
člověka. Všem dětem přejeme pohodo
vé prázdniny! Předškoláčkům přejeme,
ať se jim ve „velké“ škole daří! V září se
budeme těšit na nové kamarády!

FOTA: ARCHIV AUTORKY

Bayern, Bayern…
Pobyt v Regensburgu byl také sondou
do všedního života obyvatel jednoho
z mnoha krásných bavorských měst.
Jelikož každý den po vyučování větši
nou byl pro účastníky kurzů připraven
nějaký kulturní program, můžu říct, že
jsem Regensburg poznala celkem dob
ře. V první řadě – nejlepším dopravním
prostředkem je kolo! Na kole zde jezdí
všichni – studenti, staří lidé, prodavač
ky, ale i lidé z kanceláří. Město je výbor
ně protkáno sítí cyklostezek, v podstatě
každý chodník lemuje pruh vyhrazený
pro cyklisty. Jak nám sdělili naši domácí,
je to rychlý dopravní prostředek, levný
a navíc nemusíte řešit parkování. A to
se opravdu neřeší, alespoň ne v případě
kol! Kola jsou zde přivázána k čemuko
liv – řádně k cyklistickým stojanům, ke
značce, dokonce i k odpadkovému koši!
Naši domácí byli úžasní – po celé dva
týdny nám zapůjčili svoje dvě kola, tak
že jsme se zařadily s Petrou mezi místní
cyklonadšence! Další poznatek – Bavo
ráci jsou lidé žoviální, příjemní a velice
pyšní na to, kdo jsou. Jsou pyšní na
své pivo, na své Bratwursty (klobásy),
běžně nosí ve volném času svoje kožené
kraťasy s laclem, tzv. Lederhose. A jak
nám prozradila sama Gudrun, zeptejte
se místního na to, odkud pochází a od
poví, že v první řadě pochází z Bavorska.
A až po delší době dodá, že to je jen tak
mimochodem v Německu.
Hned první den jsme během dvouho
dinové prohlídky prošli křížem krážem
celé staré centrum, mohli obdivovat
zbytky opevnění ještě z doby Římanů,
krásné středověké domy s dřevěnými
krytými balkony a ochozy, a především
četné věže, které si bohatí obyvatelé
Regensburgu nechávali demonstra
tivně stavět. Cestou jsme se domotali
všemi uličkami až do přístavu na břehu
Dunaje, odkud startují vyhlídkové lodě
a prošli si Steinerne Brücke (Kamenný
most). Hned na břehu Dunaje u přísta
vu naleznete Wurstkuchl, na první po
hled obyčejný starý hostinec, který jako
kdyby zvnějšku zamrzl ve středověku.
Pozor – jedná se o nejstarší hostinec ve
světě, kde se podávaly klobásy a posta
vena byla už ve 12. století! Od té doby
funguje dodnes. Koneckonců – klobásy

FOTA: ARCHIV MŠ

zde naleznete na menu ve všech knaj
pách a restauracích. Dalším oblíbeným
jídlem jsou řízky na tisíc způsobů! Řízek
velikosti M znamená, že dostanete hned
dva přes celý talíř. Takže doporučuji
Kinderportion.
Během dalších dnů jsme mohli navští
vit např. Keplerovo muzeum, které při
bližuje objevy a také poslední dny života
slavného astronoma, vydali se na plavbu
po Labi až k památníku Walhalla, kte
rý se tyčí na kopci skrytý v lesích podél
Dunaje. Postavit je nechal král Ludvík I.
Bavorský. Zde naleznete busty nejvýz
namnějších osobností německé hi
storie. Dále jsme se podívali o víkendu
do nedalekého Bamberku, nádherného
města, které je právem přezdíváno „ně
mecké Benátky“. Malby na zdech rad
nice, domy na pilířích trčících z vody,
hrázděné domy – to vše má své kouzlo
a půvab. Také jsme s kolegyní navštívi
ly zámek Thurn und Taxis, kde zrovna
pobývala hraběnka Gloria, a podívaly se
do muzea bavorské historie. Druhý tý
den jsme všichni navštívili např. místní
pivovar Kneitinger, kde nás seznámili
s procesem výroby piva a na závěr pro
hlídky jsme obdrželi pivní diplom. A asi
největším zážitkem ve druhém týdnu
byla návštěva podniku BMW, kde jsme
byli povedeni celým procesem výroby.
Mohli jsme tak sledovat výrobu vozů
BMW od dvoumetrových rolí plechu,
ze kterého se teprve lisují a řežou jednot
livé díly karoserie, přes montáž karose
rie, lakování až po montáž jednotlivých
drobných komponent auta. Seznámeni
jsme byli i s podmínkami a režimem, ve
kterém pracovníci fungují. A nebyl mezi
námi snad nikdo, kdo netoužil, aby je
den z kousků, které sjížděly z výrobní
linky, neříkal „pane“ zrovna jemu.
Hlavní přínos
Jak se mi do Regensburgu zrovna
příliš nechtělo, nakonec se mi zase ne
chtělo zpět. Lidé zde žijí poklidně, beze
spěchu a umí užívat života. Už v auto
buse cestou zpět mi chyběli mí kole
gové, se kterými jsem strávila krásné
dva týdny, s mnohými jsme se setkávali
i po vyučování, užili si spoustu zábavy
a hlavně si vyměnili spoustu užitečných
tipů a informací. Od kolegů jsem zís
kala cenné poznatky nejen o systému
školství v různých zemích EU, ale
i o tom, jak probíhá samotná výuka, co
se jim osvědčilo do ní zařadit atd. A to
považuji za vůbec největší přínos těchto
mobilit. S mnohými jsem přes sociální
sítě a maily ve spojení doteď. Jazyko
vě to pro mě byla veeeeliká zkušenost
především proto, že jsem si mohla zase
oživit němčinu, používat ji i v běžných
všedních situacích a poznala také jedno
z nejhezčích měst Bavorska. Už teď vím,
že pokud bych měla možnost opět ně
kam vycestovat, ráda ji využiju.
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Hodinový pomocník opravdu pomáhá

Události řešené městskou policií
v červenci 2019
• 12. 7. 2019 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána
občany o výjezd do ulice Ke Stadionu. Zde se měl před vchodem domu
s pečovatelskou službou povalovat nějaký opilec. Na místě byl strážníky
zjištěn na lavičce podřimující místní čtyřiadvacetiletý výtečník, poté byl
probuzen a z uvedeného místa vykázán.
• 14. 7. 2019 – Oznámení o ztraceném chlapci přijala hlídka MěP
v odpoledních hodinách. Chlapec sám navštívil cukrárnu ve Zručském
dvoře a na místě uvedl, že se ztratil a hledá maminku. Šetřením bylo
zjištěno, že se chlapec vzdálil matce v nestřeženém okamžiku z dětského
hřiště. Tam byl také matce, která již syna hledala, hlídkou MěP předán.
• 17. 7. 2019 – Oznámení o krádeži zboží v obchodě přijala hlídka
MěP v odpoledních hodinách od personálu OD Tesco. Zde byl zjištěn
devětadvacetiletý muž, který se pokusil přes kasy obchodu pronést bez
zaplacení zboží v hodnotě 145 Kč. S uvedeným byla věc na místě pro
jednána jako přestupek uložením blokové pokuty.
• 21. 7. 2019 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána per
sonálem restaurace na Hotelu Zruč o kontrolu hotelových prostor. Zde
se měl na toaletách usídlit nějaký bezdomovec. Strážníky bylo na místě
zjištěno, že se jedná o místního čtyřicetiletého „zapáchatele“, který byl
následně z uvedených prostor vykázán.
• 22. 7. 2019 – V 19.30 hodin byla hlídka MěP požádána operátorkou
Humanitárního sdružení Život Plus o kontrolu dvaaosmdesátileté kli
entky. Na místě bylo zjištěno, že žena upadla před domem a způsobila si
poranění hlavy a dolních končetin. Strážník ženě poskytl první pomoc
a sjednal výjezd zdravotnické služby, která ženu převezla k dalšímu oše
tření do nemocnice.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v červenci 2019

Radek Hampl

O

d dubna letošního roku nabízí
naše radnice občanům starším
pětašedesáti let a zdravotně postiženým
novou službu Hodinový pomocník.
Tato služba je společně se senior-taxi
další pomocí pro naše seniory. V rámci
Hodinového pomocníka provedli za
městnanci TSSM například výměnu

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

zařídí. A to nejdůležitější – tedy cena
za službu – je pro seniora našeho města
20 Kč + cena za materiál, zbytek nákla
dů uhradí město Zruč nad Sázavou.
Od začátku poskytování služby byla
tato služba využita v šesti případech.
Ve třech případech jsme závadu
opravili na místě.
Ve zbývajících třech jsme poskytli
kontakt na specializované firmy.
Autor je ředitelem TSSM.

Nejlepší odpad je ten, Sběr kuchyňského oleje
který vůbec nevznikne v našem městě
Martin Hujer

Markéta Augustovová

L

ikvidace odpadů v našem městě nás v roce 2018 stála
5 851 152 korun. Jedná se o náklady svozu směsného ko
munálního odpadu, bioodpadu, tříděného odpadu, provozu
sběrného dvora, svozu odpadkových košů, mimořádných
svozů a uložení odpadů na skládku. Celkové příjmy v roce
2018 byly 3 819 196 korun. Město doplatilo ze svého roz
počtu 2 031 956 – tedy 35 %.
Celkem jsme vyprodukovali 433 tun bioodpadu (včetně
odevzdané štěpky do biokotelny z údržby městské zeleně),
1 115 tun směsného komunálního odpadu, 81 tun papíru,
74tun plastu a 63 tun skla. Dohromady tedy 1766 tun. Poda
řilo se nám tedy vytřídit 37 %. Třídíme více než v předchozích
letech a historicky je to nejlepší výsledek. Poděkování všem.
Novinkou letošního roku bude třídění kuchyňských olejů.
Na vybraných pětadvaceti místech bude speciální popelnice.
Olej se do nich bude dávat v uzavřené plastové lahvi.
Pojďme společně snížit naši zručskou produkci odpadů –
nejlepší odpad je ten, který nevznikne.

FOTO: ARCHIV MĚSTA

M

ěsto Zruč nad Sá
zavou začíná nově
sbírat použitý rostlinný
kuchyňský olej a tuk.
Do těchto nádob prosím
umisťujte olej v zavře
ných PET lahvích. Svoz
bude probíhat jednou
měsíčně. Nádoby na
tento sběr budou umís
těny na 25 místech vždy
u ostatních nádob na
separovaný odpad. Po
drobný seznam stanovišť
naleznete na webových
stránkách města.

Policie ČR informuje
– střet vlaku s osobním vozidlem

FOTO: ARCHIV PČR

por. Vendulka Marečková
• 5. 7. 2019 – Jednotka byla povolána k úniku oleje na vozovku z osobního
vozidla ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vozidlo
mělo technickou závadu a zůstalo stát na mostě přes řeku Sázavu. Došlo
k úniku motorového oleje na vozovku a do propusti na dešťovou vodu a tím
na betonový prostor pod mostem. Vozidlo bylo odtaženo z mostu a olej na
vozovce a pod mostem zlikvidován pomocí sorbentu. Ke kontaminaci vody
v řece Sázavě nedošlo. Po důkladném zametení použitého sorbentu a úklidu
místa se jednotka vrátila na základnu.
• 17. 7. 2019 – KOPIS vyslalo jednotku k otevření bytu ve Zruči nad Sá
zavou. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že obyvatel bytu neotvírá,
byt je zamčený a klíč zasunutý v zámku z vnitřní strany. Dveře byly otevřeny
pomocí sady na otevírání dveří a jednotka společně se zdravotní záchrannou
službou vstoupila do bytu. Osoba ležela na zemi při vědomí a stěžovala si na
bolest v zádech. Po vyšetření lékařem ZZS byla osoba ve vakuových nosítkách
snesena do sanitního vozu.
• 21. 7. 2019 – Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě motorového
vozidla na vozovce v katastru obce Zruč nad Sázavou ve směru na Vlašim.
Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná dodávkové vozidlo,
které po nehodě zůstalo na boku v příkopu a částečně zasahuje do vozovky. Ve
vozidle cestovalo pět osob. Všechny osoby byly před naším příjezdem mimo
havarované vozidlo. Bylo provedeno zjištění poranění osob a předlékařské
ošetření. Po příjezdu ZZS byly všechny zraněné osoby předány do její péče.
Dále bylo provedeno protipožární opatření odpojením akumulátoru a zasy
pání uniklých provozních náplní vozidla. Do příjezdu Policie ČR jednotka
řídila dopravu a poté bylo místo nehody předáno PČR.
• 25. 7. 2019 – Došlo k požáru pole mezi obcemi Jiřice a Starý Samechov.
V době ohlášení požáru jednotka zasahovala u dopravní nehody v obci Šti
poklasy. Z místa dopravní nehody se jednotka přesunula na místo požáru.
Po příjezdu na místo požáru bylo zjištěno, že se jedná o požár pole s pšenicí
o rozloze asi 50x80 m. Na místě již zasahovala jednotka SDH Zruč nad
Sázavou, která prováděla hašení z otočné proudnice z CAS 30. Jednotka pro
vedla hašení požáru jedním proudem C a jedním vysokotlakým proudem.
Společně byl požár lokalizován a zlikvidován. Na místo se dostavily jednotky
dle poplachového plánu SDH Čestín a SDH Kácov, které byly ponechány
v záloze. Místo bylo předáno majiteli, který provedl zaorání místa požáru.
• 31. 7. 2019 – KOPIS vyslalo jednotku ve večerních hodinách ke spadlé
mu sloupu elektrického vedení ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že jeden sloup je spadlý přes vozovku a z dalších dvou sloupů
jsou stržené dráty. Na místo přijela Městská policie Zruč nad Sázavou. Spo
lečně bylo provedeno zajištění vozovky z obou příjezdových směrů. Na místo
se dostavila PČR. Místo bylo zajištěno do příjezdu technika rozvodných
závodů. Ten rozhodl o uzavření celé ulice v místě události. Městská policie
provedla označení místa zákazovými značkami.

rozbitého vypínače, opravili zásuvky
v koupelně nebo pomohli s nenadálou
vodou ve sklepě. Pomohli tak řešit ha
varijní situace starším občanům, kteří
se ocitli v nouzi.
Hodinového pomocníka lze objednat
v pracovní dny od 15.00 do 20.00 ho
din na telefonním čísle 702 236 323.
Nemusíte mít u sebe žádné nářadí ani
materiál na opravu a nemusíte se obávat
nepořádku, pracovník TSSM za vás vše

K

dopravní nehodě došlo na přejezdu místní ko
munikace obce Hodkov před čtvrtou hodinou
odpoledne ve středu 7. srpna 2019.
Osmatřicetiletý muž řídil osobní automobil značky
Škoda Octavia po místní komunikaci směrem k silni
ci k obci Hodkov. Při vjíždění na železniční přejezd
nerespektoval dopravní značení: Stůj, Dej přednost
v jízdě!, nezastavil a vjel do jízdní dráhy vlaku jedou
cího ze směru od obce Kutná Hora směrem k obci
Zruč nad Sázavou. Došlo ke střetu přední částí vlako
vé soupravy s pravým bokem vozidla Škoda.
Vážně zraněný spolujezdec z vozidla byl letecky trans
portován do pražské nemocnice. Řidič automobilu
a druhý spolujezdec byli ošetřeni v okolní nemocnici.
V době nehody cestovalo ve vlaku dvanáct osob,
nikdo z nich nebyl zraněn.
Požití alkoholu u řidiče vozidla a strojvedoucího
policisté vyloučili na místě provedenou dechovou
zkouškou.
Po dobu vyšetřování dopravní nehody byl vlakový
provoz zastaven. Příčiny, okolnosti a míra zavinění
je v šetření.

PODĚKOVÁNÍ

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Chtěla bych moc poděkovat za blahopřání, dárky a vřelá
slova především své rodině, hlavně manželovi Jaroslavovi,
pak lidem z ulice Okružní 700–701,
manželům Hořtovým, MO STPa všem Zručákům,
kteří mi blahopřáli k mému životnímu jubileu.
Děkuji vám všem a jsem opravdu moc dojatá.
Jana Kučabová

◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl,
skútr, moped s SPZ i bez, také díly
i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.

Děkuji své rodině, přátelům
a Sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání k mým narozeninám.
Milada Krištofová
Děkuji městskému úřadu, Sboru pro občanské záležitosti,
paní Kmochové, přátelům a celé mé rodině za hezká přání
a dárky k mým narozeninám.
Marie Blažíčková

◆ Koupím ve Zruči nad Sázavou
nebo v okolí (5 km) garáž
a zahrádku. Telefon: 731 140 938.
◆ Prodám levně knihy pro ženy
a dívky. Knihy jsou vydané v letech 2000–2019. Knihy jsou
od spisovatelů M. Viewegha,
Z. Franckové, J. Ludvíkové, L. Stínila, J. Benkové, L. Lanczové,
V. Řeháčkové. Dále prodám bibliografie. Cena jedné knihy je
30 Kč. Ruším knihovnu z důvodu
vážného onemocnění. Knihy jsou
jako nové. Jana Kučabová.
Telefon: 732 365 401,
e-mail: jana1532@centrum.cz.
◆ Hledám pronájem menšího bytu
ve Zruči nad Sázavou. Děkuji za
nabídky. Tel: 603 833 176.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Vážení spoluobčané,

V

e městě Zruč nad Sázavou vytváříme občanskou infrastruk
turu, která se skládá z dobrovolných kontaktních údajů na
občany, kteří ve městě bydlí, pracují, podnikají nebo zde studují
jejich děti. Vše je samozřejmě v souladu s GDPR obecným naříze
ním o ochraně osobních údajů.
Díky této infrastruktuře jsme schopni zvýšit úroveň bezpečí, za
pojit více občanů do kulturního a sportovního dění, umožnit efek
tivnější a modernější komunikaci mezi občanem a úřadem, zvýšit

čistotu veřejných prostranství, rychleji a efektivněji řešit vznikající
nejen technické problémy ve veřejných prostorách a celkově více
občany zapojit do dění ve městě Zruč nad Sázavou.
Tato nová komunikační platforma plně nahradí dosavadní rozesílání
infomailů. Budete dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, blokové
čištění, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na akce
pro rodiny, kulturní a sportovní akce přímo do Vašeho mobilu či mailu.
Pojďte nám pomoci poukázat na nepořádek, černé skládky, poško
zený veřejný majetek a další věci, které můžeme společně zlepšit a za
jistit nápravu. Stačí daný podnět vyfotit přes aplikaci Zlepšeme Česko
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(Android, iOS), poslat nám a my už se danou věcí budeme zabývat.
To a mnohem více získáte jednoduchou registrací ZDARMA:
• Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko
• Přes webovou stránku
https://mesto-zruc.mobilnirozhlas.cz/
• Vyplněním přiloženého registračního letáku
a předáním na Úřadu města Zruč nad Sázavou
Pojďte s námi dál zlepšovat město Zruč nad Sázavou!
Děkuji Vám.
V úctě, Mgr. Martin Hujer, starosta

Co všechno vám může nabídnout chytře komunikující obec?

Nahlašování problémů skrze aplikaci se stává nepostradatelným prvkem chytré komunikace mezi občany a efektivně řízenými
samosprávami. Celou řadu podstatných problémů by občan nenahlásil, protože není zvyklý volat na technické služby či chodit
na úřad. Takto bariéra osobního kontaktu odpadá a problémy jsou rychle řešeny, což je u závad ohrožujících život nebo majetek
klíčové. Aplikace ale není jen portálem pro stížnosti. Občané mohou skrze Mobilní Rozhlas vedení obce i chválit a zasílat podněty.

ZVLÁŠTNÍ:
- máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o novinkách komunikační
platformy Mobilní Rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

OBECNÉ:
- Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání
tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranu
Vašeho životně důležitého zájmu
- máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní
údaje jsou č i nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
- máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelů m zpracování můžete požadovat
doplnění neúplných osobních údajů.
- máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
- máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
- můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje
jinému správci
- kdykoli můžete odvolat svů j souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
- máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce č i zpracovatel osobních údajů zpracovávají
Vaše osobní údaje neoprávněně č i jinak porušují Vaše práva.

Informace správce osobních údajů:

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní Rozhlas. Poskytnutí
jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního Rozhlasu funkční či plně funkční.

Snadné a rychlé nahlašování problémů je základem chytré komunikace mezi občanem a obcí. Díky aplikaci Mobilní
Rozhlas se samospráva dozví o problémech, které by se k ní jinak nedonesly, a obyvatelé mají možnost snadno participovat na zlepšování života v místě, kde žijí. Zasílání podnětů je samozřejmě zdarma, nezabere prakticky žádný čas
a profitují z něj všichni v obci. Je tedy nesmírně užitečné.

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: město Zruč nad Sázavou, IČ 00236667, se sídlem Zámek 1, Zruč nad Sázavou,
zpracovával moje osobní údaje v rozsahu
- jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
- telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb
za účelem
- využívání služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo (dále jen
partneři); přes Mobilní Rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor v anketách,
může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních
a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.;
- informování o novinkách komunikační platformy Mobilní Rozhlas a jejích partnerů.
na dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní Rozhlas.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci nebo na
dovolené.
Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat.
Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše sdělit vedení svůj názor.
Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek nebo vandalismus – jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu. Aplikace je bezplatnou
součástí platformy Mobilní Rozhlas.
Můžete jednoduše pomáhat sousedům – třeba při hledání ztracených věcí
nebo zatoulaných zvířat.
Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné a efektivní řešení
obecní komunikace.
Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má pravidelnou zpětnou vazbu.

Naše obec je zapojena do komunikační platformy Mobilní Rozhlas a občané tedy mohou jakýkoli problém snadno nahlásit přes stejnojmennou aplikaci v telefonu. Vedení obce se tak o problému dozví a může jej okamžitě řešit. Řadu problémů
v obci totiž zastupitelé neřeší čistě z toho důvodu, že o nich neví. Hlášení občanů jsou provozovateli Mobilního Rozhlasu
ručně kontrolována, upřesňována a tříděna, takže k vedení obce se dostanou skutečně hodnotné informace. Skrze aplikaci
lze nahlásit prakticky jakýkoli problém od povaleného dopravního značení, přes uvolněný poklop kanálu až po přetékající
kontejnery, černou skládku nebo vrak auta. Většina telefonů již dnes má fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením o problému obce dostávají i fotodokumentaci a přesné geolokační údaje, což jim řešení problémů značně usnadňuje.

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní Rozhlas, kterým je k datu
poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů,
tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.

Co může nabídnout chytře komunikující obec?

Zpětná vazba od občanů je pro obecní zastupitele nesmírně důležitá a různé podněty ze strany obyvatel mohou
kvalitu života v obci významně zvýšit. Posílání podnětů a zpětné vazby směrem k samosprávě je naštěstí dnes díky
moderním technologiím extrémně jednoduché a bleskově rychlé.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Markéta Augustovová, telefon: +420601168611, email: augustovova@mesto-zruc.cz

Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS
zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci
mezi obecním úřadem a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už
jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilní Rozhlasu navíc je, že neslouží
pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale umožňuje vám
také na jednotlivá sdělení reagovat. Starosta tedy vidí nejen komu bylo
sdělení doručeno, ale také reakce příjemců. Díky tomu může obec Mobilní
Rozhlas v budoucnu využít i třeba k vytváření jednoduchých minireferend
a průzkumů. Bude tedy možné v reálném čase konzultovat některá rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní plánovat další kroky.
Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří Mobilní Rozhlas do skupiny
chytrých, tedy SMART nástrojů.

Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si
preference toho, jaké informace chcete od své obce získávat. Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás budou zajímat. Registrovat se můžete online na webu obec.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním
tištěného formuláře na svém Obecním úřadu.
Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důležitá upozornění, přičemž starostové mají možnost cílit
zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici bude plánována odstávka, dostanete o ní informaci
přímo na telefon v podobě SMS. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou. Kromě
zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozornění na odstávku, havárii nebo blokové čištění je Mobilní
Rozhlas skvěle využitelný i v případě krizových situací. Obec může občany varovat před nebezpečím a zároveň od nich
získávat zpětné reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak lze i třeba koordinovat dobrovolné hasiče.
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace vždy dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním informace a jejím reálným doručením a přečtením ze strany občana. Zapojte se tedy a ujistěte se, že
Vám již z dění v obci nic neunikne.

Správce osobních údajů:
město Zruč nad Sázavou, IČ 00236667, se sídlem Zámek 1, Zruč nad Sázavou

K čemu slouží Mobilní Rozhlas?

Proč se zapojit?

Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka č i jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto
omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.

Víte, že naše obec využívá Mobilní Rozhlas a je tedy schopna
chytré a efektivní komunikaci s občany?
Zapojte se do komunikace o dění v obci i vy.
Zaregistrovat se můžete zcela zdarma.
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Martin Hujer

D

o spolkového domu byla ob
jednána klimatizace: do dětské
knihovny a zasedacího sálu v horním
patře. Víceúčelový sál v přízemí spol
kového domu má přebroušené a nala
kované parkety.
Do sportovní haly byly objednány
venkovní žaluzie na všechna okna
v hlavním sále.
Probíhá výběrové řízení na opra
vu střech Mateřské školy Na Pohoří
a jedné střechy v naší základní ško
le s termínem dokončení na konci
prázdnin 2020.
Objednána svodidla na příjezdovou
komunikaci do Nesměřic. Nahradí
stávající žulové patníky.
Skončila rekonstrukce Kulturního
domu v Želivci. Všechny naše vesnič
ky tak mají místo k setkávání.

Letem světem…
… aneb Co je uděláno, probíhá či se chystá
bezvýkopová technologie. Na podzim
dojde k zahájení oprav kanalizace a vo
dovodu v Okružní ulici pod Hotelem
Zruč. Probíhá výstavba komunikací
a dešťové kanalizace v lokalitě Na Far
ském I. Objednána oprava čtyř lodžií
v Mateřské školce Na Pohoří. V Želivci
se bude asfaltovat příjezd z hlavní silni
ce ke kulturnímu domu.
Město získalo dotaci na modernizaci
sportovního areálu za ZŠ. Kolem are
álu se dokončí nový plot, obnoví se
lajnování běžecké dráhy a hokejbalo
vého hřiště. V areálu vznikne sektor
pro skok vysoký.
Na zámku skončila modernizace in
focentra. Objevený středověký záchod
v odrytém výklenku bude lákadlem
mimořádných prohlídek.
Občané Želivce mají zájem o vý
stavbu vodovodního přivaděče. Město
podepsalo smlouvu na zhotovení pro

Kulturní dům v Želivci
FOTA: ARCHIV MĚSTA

Sanace skal
Město obdrželo dotace z Mini
sterstva pro místní rozvoj na opravu
horní části Pardidubské ulice a ulice
V Chalupách v Nesměřicích. Celkové
náklady opravy obou komunikací jsou
1,754 mil. korun. Asfaltování provede
firma Colas. O prázdninách dojde na
rekonstrukci chodníků v lokalitě Slun
ný vrch. Práce provede o prázdninách
firma Ave za 1,7 mil. korun. Vodovod

Zateplení budovy dětského domova

Opravená fasáda biokotelny

Zateplený dům v Průběžné ulici

Palivové cesty v biokotelně

Železniční zastávka u Sázavanu

dokončila oprava fasády včetně výmě
ny oken. Dále před topnou sezónou
budou vyměněny palivové cesty do
obou biomasových kotlů. Náklady
celkem ve výši 6 mil. korun.
Město zakoupí osobní automobil
pro výkon sociálních služeb. Dobro
volným hasičům se již vyrábí tranzit,
na který se získala dotace ze Středočes
kého kraje a Ministerstva vnitra.
Zastupitelstvo města jednomyslně
schválilo závěrečnou účetní uzávěrku
za rok 2018 a závěrečný účet města za
loňský rok. Audit hospodaření města
za rok 2018 je bez výhrad.
Objednána projektová dokumentace
k zámeckému sklepení.
Část osvětlení přechodů pro chod
ce projde modernizací. V podkroví
zámku se instalovala úsporná ledková
svítidla.
Na zámku byla otevřena restaurace
v průjezdu. Ve Zručském dvoře byla
otevřena kavárna.

bilu, možnost anket apod.
Známe výsledky všech městských
žádostí o dotace. Celkem jsme žádali
o 14 projektů ve výši 10,1 mil. korun.
Bylo nám schváleno 12 žádostí ve výši
9,06 mil. korun.
Městské webové stránky v novém ka
bátě. Koukněte na www.mesto-zruc.cz.
Železniční trať Ledečko–Zruč je
v provozu. Ve Zruči probíhá oprava
budovy nádraží.
Správa železniční dopravní cesty
(SŽDC) ukončila opravu části Po
sázavského Pacifiku mezi Ledečkem
a Zručí nad Sázavou. V délce přibližně
30 kilometrů proběhla oprava želez
ničního svršku i spodku, na několika
místech bylo nutné provést sanaci
skalních masivů v blízkosti trati. Sta
vební práce za 709,7 milionu korun
také zajistily odstranění pomalých jízd
v celkové délce 8,3 kilometru.
„Dokončení opravy této trati s vel

Opravovaný úsek začíná hned za
železničním přejezdem ve Zruči nad
Sázavou, pokračuje přes Kácov a zná
mý most přes Sázavu v Ratajích nad
Sázavou do Ledečka. Opravy začaly
na podzim 2018. V první řadě bylo
nutné sanovat a zabezpečit nestabilní
skály, opravit mostní objekty i opěrné
zdi. Následovalo vyčištění štěrkového
lože a pokládka železničního svršku.
Stavebně šlo o dvě části rozděle
né Kácovem. V první se mimo jiné
opravilo celkem 21 přejezdů, skály se
očistily od náletových dřevin a naru
šených hornin a opravila nástupiště
na pěti zastávkách. Ve druhé části se
opravy dočkalo dalších 15 úrovňových
křížení a nástupiště na šesti zastáv
kách. Velmi náročné bylo opět čistění
skal, obnova opěrných zdí a náhrada
některých můstků a propustků. Sa
mostatnou kapitolou pak byla oprava
železniční stanice Kácov, kde se mimo
jiné vyměnil železniční svršek ve dvou
staničních kolejích, opravilo šest vý
hybek a nástupiště.
Kvůli nedostatečnému prostoru pro
umístění tradičních betonových praž
ců a malým poloměrům oblouků se
zde při opravě využily jednak ocelové
Y pražce a jednak kolejnice s vyšší kva
litou oceli, které lépe odolávají nápra
vovým tlakům. Z celkových 30 kilo
metrů jsou ocelové Y pražce prakticky
na polovině délky opravované tratě.

Zdroj: webové stránky SŽDC

Otevřená hospůdka v průjezdu našeho zámku

Chodník Na Výsluní před rekonstrukcí
se opraví v části lokality za nádražím
a v Pardidubské ulici. Proběhla oprava
kanalizace v areálu Sázavanu a ve zmí
něné Pardidubské ulici. Byla použita
Solární lampa u benzínky ve Staré Zruči

Výstavba komunikace Na Farském

jektové dokumentace na jeho výstav
bu.Projekt na rekonstrukci vodovodu
v areálu Sázavanu je připraven.
Město ukončilo projekty – Obnova
zeleně ve Zruči nad Sázavou – II. etapa
a Zateplení bytových domů ve Spojo
vací a Průběžné ulici. Na oba projekty
čerpáme podporu z fondů EU.
V biokotelně v areálu Sázavanu se

Kavárna ve Zručském dvoře
Proběhla první schůzka ke strategic
kému plánu našeho města na dalších
deset let.
Město začne používat aplikaci Mo
bilní rozhlas aneb nová komunikace
s občany. Vše na jednom místě – za
hrnuje možnost hlášení závad, info
maily s možností nastavení druhu
zpráv, krizové zprávy do vašeho mo

kým turistickým potenciálem ještě
před začátkem letních prázdnin bylo
naší prioritou. Součástí opravných
prací bylo například i zřízení bezsty
kové koleje, která zajistí komfortnější
a plynulejší jízdu vlaků. Díky sanaci
a očištění skal došlo ke zvýšení bez
pečnosti železničního provozu,“ uvedl
generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Modernizace úpravny vody Želivka –
záruka kvalitní pitné vody

Úpravna vody Želivka je největ
ší úpravnou vody pro hlavní město
Praha a pro středočeskou aglome
raci a jednou z největších úpraven
vody v Evropě. První etapa výstavby
úpravny vody Želivka byla uvedena
do provozu v roce 1972 s výkonem
3 m 3/s pitné vody, v roce 1987 byl
výkon navýšen o další 4 m 3/s pitné
vody na stávajících 7 m3/s. Současně
s první etapou výstavby byl vybudo
ván i 52 km dlouhý štolový přivaděč
končící vodojemem Jesenice. V roce
1991 byla technologie úpravny vody
doplněna o konečnou úpravu vody
ozónem, technologie ozonizace byla
v roce 2010 modernizována. Úpravna
vody stále používá původní techno
logii koagulační filtrace. V současné
době úpravna vody Želivka zásobuje
přibližně 1,3 mil. obyvatel v Praze, ve
Středočeském kraji a Kraji Vysočina
(tj. zásobuje přibližně každého sedmé
ho obyvatele České republiky).
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Stavba nové filtrační haly v Úpravně vody Želivka
Úpravnu vody i společnost odpověd
nou za provoz úpravny vody vlastní
výhradně města a obce odebírající
vodu z úpravny vody Želivka.
Projekt „Modernizace úpravny vody
Želivka, 2. stavba – sorpce na granulo
vaném aktivním uhlí (GAU)“ je sou
částí dlouhodobého záměru moderni
zace úpravny vody Želivka a zahrnuje
výstavbu zcela nového objektu filtrace
s granulovaným aktivním uhlím (16
filtrů – 4 vany po 4 filtrech s výškou
filtrační náplně GAU 1,70 m) a další
stavby přímo související s tímto ob
jektem, tj. výstavbu nového kolektoru
propojující nový objekt GAU filtrace
se stávající halou filtrace 2 a stavební
úpravy několika stávajících objektů
úpravny – zejména na obtokovém ka
nálu ozonizace, na provozní čerpací
stanici a na hale filtrace 2.
Celková cena stavby činí
1 199 071 566 Kč bez DPH, na
spolufinancování projektu je při
slíbena dotace z Operačního pro

gramu Životní prostředí ve výši
753 207 939,50 Kč. Zbývající pro
středky na financování stavby půjdou
ze zdrojů Úpravny vody Želivka, a. s.
Stavba bude dle podepsané smlouvy
o dílo dokončena 31. 12. 2020, poté
bude následovat roční zkušební pro
voz. Nová hala s filtry s náplní GAU
bude dána do plného provozu od
1. 1. 2022.
Filtrace přes aktivní uhlí je špič
kovou technologií aplikovanou při
obdobných modernizacích úpraven
pitné vody po celé Evropě. Pro ÚV
Želivka bude použito vysoce kvalitní
černouhelné granulované aktivní uhlí.
Realizace projektu bude znamenat
významné zlepšení kvality pitné vody.
Filtrace přes GAU umožní odstranit
z pitné vody a z koloběhu v rámci
životního prostředí maximum nežá
doucích látek, jako např. pesticidů,
farmak a xenobiotik. Zároveň bude
možné eliminovat důsledky možných
úmyslných nepřátelských činů na

zdroji nebo případné úmyslné neplně
ní opatření v ochranném pásmu vod
ního zdroje v povodí Želivky. Realiza
ce projektu zajistí výrobu pitné vody
v krizových situacích a minimální le
gislativou požadovanou kvalitu pitné
vody i v případě živelných katastrof
nebo ekologických havárií. S ohledem
na rizikové scénáře klimatické změny,
a to i vzhledem k vývoji růstu počtu
obyvatel zásobované oblasti, umožní
modernizace ÚV Želivka dlouhodo
bé a jisté plnění hygienických limitů,
a to i s ohledem na předpokládané
zpřísňování hygienických limitů, na
pokrok v detekčních metodách a na
předpokládané rozšiřování katalogu
nežádoucích a škodlivých látek.

Zdroj: webové stránky Želivské provozní

Bezbariérové WC na zámku

Nový nábytek infocentra

Závodilo se i v PS 12 – zručští muži skončili šestí

Zručský SDH
zvítězil v kategorii PS 8 o šest sekund
Josef Tůma
Požární sport – V malé obci u Zdisla
vic se uskutečnil Ratajský pohár v po
žárním útoku 2019 – XVII. ročník.
Soutěž byla určena pro družstva mužů
a žen v kategorii PS 12 a PS 8. Zúčast
nilo se jí i SDH Zruč nad Sázavou –
muži, pořadatel: SDH Rataje.
Účastníci:
Muži: Rataje A, Třemošnice, Zbrasla
vice, Keblov, Zdislavice B, Rataje B,
Zruč nad Sázavou, Zdislavice A.
Ženy: Keblov, Libež, Hulice
Výsledky mužů PS 8:
1. Zruč nad Sázavou 34.49, 2. Rataje
B 40.91, 3. Rataje A 45.45, 4. Keblov

49.22, 5. Třemošnice 51.26, 6. Keblov
ženy N
Výsledky mužů PS 12:
1. Zdislavice A 19.20, 2. Rataje B
23.49, 3. Zbraslavice 23.66, 4. Rata
je A 23.74, 5. Zdislavice B 25.59, 6.
Zruč nad Sázavou 29.80, 7. Třemošni
ce 36.36, 8. Keblov 37.46
Výsledky žen PS 12:
1. Hulice 25.40, 2. Libež 30.93, 3.
Keblov 46.04
Sestava SDH Zruč nad Sázavou
muži: koš – Jan Čech, spoj savic – Josef
Konvalinka, stroj – Jaroslav Svoboda, B
spoj – Jindřich Slavíček, rozdělovač –
Luboš Drbal, pravý proud – Matouš
Švec, levý proud – Lukáš Hoskovec;

Dobrovolní hasiči (SDH) – Dobrovolní hasiči ze Zruče zabojovali v Ratajích u Zdislavic a v kategorii PS 8
vybojovali prvenství .
FOTO: J. SIXTA

Lukáš Hoskovec: „Dobrovolní hasiči
ze Zruče odjeli zabojovat o další prvenství na 17. ročník Ratajského poháru
v požárním útoku. Kromě deštivého
počasí se snášela mračna i nad výkonem zručského týmu, neboť se opět nedařilo. Soutěžilo se na deštěm rozmáčeném a bahnitém povrchu v prvním
pokusu na 3 hadice B75 se sklopnými
terči. Zručští se zúčastnili dvou kategorií – v klasické kategorii s PS 12
a v kategorii s historickými mašinami
PS 8. Nejdříve však celou soutěž odstartovaly děti, v jejichž kategorii se
zúčastnily pouze Hulice, a to s A a B
týmem. Abecední pořadí se nezměnilo
ani na výsledkové listině. V kategorii
žen dominovalo družstvo z Hulic, jež
s náskokem 5 sekund pokořilo Libež
a poslední Keblov. V kategorii mužů
s požární stříkačkou typu PS 12 se
skvělým výkonem blýsklo zdislavické
„áčko“, to rovněž s obrovským náskokem předčilo druhé Rataje „B“ a třetí
Zbraslavice. Zruč bohužel tentokrát
vyhořela na koši a musela se spokojit
až se šestým místem z 8. Malá útěcha
ale přišla v kategorii s historickými
mašinami, na kterou může být zručské
družstvo hrdé, protože i přes malinké
zaváhání na spoji savice do mašiny
kluci jednoznačně s náskokem 6 vteřin zvítězili, celkově se této kategorie
zúčastnilo 7 mužstev. S ohledem na
poslední tři soutěže lze konstatovat, že
je i nadále co zlepšovat, ačkoliv zručští
dobrovolní hasiči potenciál rozhodně
mají. Škoda jen, že jejich účasti na
soutěžích v poměrně rozsáhlé oblasti
nedoprovází také družstvo žen. Pokud
i vy budete mít zájem soutěžit a pomoci
tak doplnit řady u zručských dobrovolných hasičů, nebojte se je kontaktovat.“
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 16. zasedání, konaném 10. 6. 2019
schvaluje
• pokud se nepřihlásí jiný zájemce uzavřít s P. B. smlouvu o pachtu za
obvyklých podmínek pozemkových parcel p. č. : 1173/12 (3912 m2),
1173/13 (849 m 2), 1173/14 (521 m 2), 1173/15 (337 m 2), 1173/10
(118 m2) vše v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• přidělení individuální dotace pro Svaz diabetiků ČR ve výšce
3 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy;
• změnu Pravidel pro vztah města Zruč nad Sázavou a jeho příspěv
kových organizací, konkrétně v příloze č. 2 – vnitřní platový předpis
pro ředitele;
• vypovědět smlouvu s firmou Sportservis inspekce, s. r. o. dle podmí
nek uzavřené smlouvy;
• objednat instalaci klimatizačních jednotek ve spolkovém domě (zase
dací místnost, dětská knihovna) od firmy Klimaservice24, s. r. o.;
• provést instalaci svodidel na příjezdové cestě k Nesměřicím (dle při
ložené mapky) firmou Vesiba, s. r. o.;
• objednat údržbu rozhledny Babka od firmy Radek Fajman;
• uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na
novostavbu vodovodu v Želivci s VHS Vrchlice Maleč, a. s., za podmín
ky, že bude schváleno zastupiteli města v úpravě rozpočtu města;
• metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu;
• úpravu rozpočtu města č. 105 na rok 2019 přesuny mezi paragrafy;
• uzavření smlouvy s firmou Páni z Kolína, Míru 636, 280 02 Ko
lín II a s uměleckou agenturou Na Perutích, s. r. o. Vilová 195e, 252 64
Struhařov;
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku
p. č. 1274/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• uzavření nájemní smlouvy na vyznačenou část tohoto pozemku panu
Karlu Tvrdíkovi, pokud se nepřihlásí jiný zájemce;
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku
p. č. 1408/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV126024086/VB01;
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12
6020266/2;
• zápis kroniky města za rok 2018;
schvaluje ke zveřejnění
• pronájem pozemků parcelní číslo: 1173/12 (3912 m 2), 1173/13
(849 m 2), 1173/14 (521 m 2), 1173/15 (337 m 2), 1173/10 (118 m 2)
vše v k. ú. Zruč nad Sázavou;
neschvaluje
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku p. č. 230
v k. ú. Zruč nad Sázavou (cca 300 m2);
neschvaluje ke zveřejnění
• prodej p. p. č. 1390/50 a 1390/35 vše v k. ú. Nesměřice;
doporučuje
• předložit návrh 4. úpravy rozpočtu na jednání Zastupitelstva města
konané dne 24. 6. 2019;
ukládá
• vypsat výběrové řízení na pozici programový a kulturně výchovný
pracovník spolkového domu;
bere na vědomí
• program na XIX. historické slavnosti, které se uskuteční v sobotu
3. 8. 2019;
• rozvázání pracovního poměru s paní Marcelou Černou a nemá námi
tek k dalšímu postupu při hledání nového zaměstnance na tuto pozici.
Rada města na svém 17. zasedání, konaném 24. 6. 2019
schvaluje
• přijetí dotace, grantové smlouvy a koordinátora (Mgr. Ivany Staré)
pro projekt Challenges for Language Teaching v rámci projektu Eras
mus+ v celkové výši 10 665 €;
• uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE12
6008623/001;
• pronájem nápojového automatu od firmy Delikomat, s. r. o. do
turistického infocentra;
• objednat instalaci předokenních rolet do Sportovní haly od firmy
Sodoma Perfecta, s. r. o.
• objednat opravu komunikace od firmy Colas, a. s. v obci Želivec
k bývalé škole dle cenové nabídky;
• umístění stolečků na nádvoří zámku od provozovatele Zámecké vi
nárny formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě s firmou Arvetti;
• dodatek k pojistné smlouvě číslo 7721117353 s pojistitelem Koo
perativa pojišťovna, a. s.,
• uzavření smlouvy o dílo s firmou Jan Jelínek na rekonstrukci a opravu
balkonů a lodžií v MŠ Na Pohoří;
• uzavření smlouvy o zapojení do systému shromažďování, sběru, pře
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společ
ností Arvetti, spol. s r. o., zastoupená Zdeňkem Voslářem, jednatelem,
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náměstí Míru 594, 285 22 Zruč nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o zajištění hudební produkce, včetně technického
zabezpečení skupiny ViRi Band na akci Zručské firmy sportují, dne
21. 6. 2019;
schvaluje ke zveřejnění
• prodej p. p. č. 20/4 (237 m2) v k. ú. Želivec;
• prodej jednotlivých parcel, vzniklých geometrickým plánem, který
rozdělí p. p. č. 1354/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou v souladu s projednanou
žádostí;
• prodej části p. p. č. 1833/1 (cca 18 m2) a části p. p. č. 1836 (cca 20 m2)
vše v k. ú. Zruč nad Sázavou;
bere na vědomí
• rezignaci Mgr. Dany Radilové na funkci zástupce za zřizovatele do
Školské rady Základní školy Zruč nad Sázavou a jmenuje nového zá
stupce za zřizovatele Mgr. Jana Klča;
navrhuje
• zastupitelstvu města nevyčerpané finanční prostředky z programu
Škola s hvězdičkou přesunout do příštího roku;
ukládá
• Petrovi Malému pokračovat v jednáních o odprodeji vyznačených
částí p. p. č. 1354/1;
doporučuje zastupitelstvu města schválit
• přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora
rozvoje regionů 2019+“, podprogramu Podpora obcí s 3 001 až 10 000
obyvateli, dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací
na akci Zruč nad Sázavou – obnova povrchu části ulice Pardidubská
a obnova povrchu MK V Chalupách v Nesměřicích ve výši maximálně
1 149 094 Kč;
• přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora
rozvoje regionů 2019+“, podprogramu Podpora obcí s 3 001 až 10 000
obyvateli, dotačního titulu Modernizace sportovního areálu za Základní
školou ve Zruči nad Sázavou ve výši maximálně 792 608 Kč;
• vyčlenění vlastních zdrojů na spolufinancování akcí Zruč nad Sáza
vou – obnova povrchu části ulice Pardidubská a obnova povrchu MK
V Chalupách v Nesměřicích a Modernizace sportovního areálu za Zá
kladní školou ve Zruči nad Sázavou;
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Zruče nad Sázavou;
souhlasí
• s likvidací majetku biokotelny – dvou odstavených kogeneračních
jednotek Tedom Quanto 400 a Tedom MT22A a opotřebované palivové
trasy biomasových kotlů.
Rada města na svém 18. zasedání, konaném 8. 7. 2019
schvaluje
• Mateřské škole Na Pohoří podání žádosti o finanční podporu z ope
račního programu Výzkum, vývoj, vzdělání – Šablony II.;
• objednat projektovou dokumentaci na WIFI 4EU od firmy GITY;
schvaluje ke zveřejnění
• prodej jednotlivých parcel, vzniklých geometrickým plánem, který
rozdělí p. p. č. 1628/5 a p. p. č. 1377 vše v k. ú. Nesměřice, v souladu
s projednanou žádostí;
ukládá
• p. Petrovi Malému pokračovat v jednáních o odprodeji vyznačené
části p. p. č. 1628/5 a vyznačené části p. p. č. 1377 vše v k. ú. Nesměřice;
• p. Petrovi Malému prodej oddělených částí p. p. č. 1628/5
a p. p. č. 1377 vše v k. ú. Nesměřice, vzniklých vypracovaným geomet
rickým plánem;
doporučuje zastupitelstvu města
• uzavřít s paní E. T. kupní smlouvu na ideální 1/2 vlastnického po
dílu p. p. č. 1102/5, 2829/5 a 2813/5, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, za
celkovou kupní cenu 18 555 Kč;
• p. Petrovi Malému předložit k projednání ZMě koupi ideální 1/2
pozemkových parcel číslo 1102/5 (1144 m2), 2829/5 (80 m2) a 2813/5
(13 m2) vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, za cenu 18 555 Kč;
• úpravu rozpočtu města č. 106 na rok 2019 přesuny mezi paragrafy;
• alokovat v rozpočtu města na rok 2020 finanční prostředky ve výši
30 000 Kč na dvě amatérské filmové soutěže pořádané Odborem kul
tury, školství a sportu;
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku
p. č. 1849/5 v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• uzavření dodatku č. 1 k rámcové dohodě číslo O2OP/789314 s O2
Czech Republic, a. s.;
bere na vědomí
• výsledek kontroly, jejímž předmětem bylo dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném zákonném roz
sahu (objekt zámku). Kontrola proběhla bez chyb a nedostatků ze strany
města Zruč nad Sázavou.

Sportovci devíti zručských firem soutěžili ve čtyřech disciplínách

Variel před podnikateli a Želivskou provozní
Josef Tůma
Zručské firmy sportují – Město Zruč
nad Sázavou uspořádalo ve sportovním
areálu za sportovní halou pátý ročník
akce ZRUČSKÉ FIRMY SPORTU
JÍ. V pátém ročníku soutěžilo opět
9 firem: Boki Industries, a. s., Asmo
CZECH, s. r. o., Wikov, a. s., Město
Zruč nad Sázavou, Variel, a. s., Želiv
ská provozní, a. s., Drobní podnikate
lé, Kovomont Zruč, s. r. o. a Hvězdy za
školou. Firemní týmy se utkaly v ná
sledujících sportech: nohejbal (osm
týmů), beach volejbal (sedm družstev),
mölkky (15 celků) a štafetový běh 4 ×
125 m (běželo osm štafet). Firma
mohla postavit do jednotlivých sportů
(mimo štafety) i více týmů, ale ve všech
sportech nemusela mít svého zástupce.
Začátek akce se rozjel kolem
14.30 hodin. Po ukončení oficiálního
soutěžení, slavnostního vyhodnocení
a předání cen si zájemci mohli společ
ně posedět a pohovořit při občerstvení,
vyhodnotit klady a zápory v jednotli
vých soutěžích, navíc zahrála k posle
chu i tanci skupina ViRi Band. Sešlo se
i mnoho fanoušků, kteří podpořili své
kamarády z práce.
FOTA: AUTOR

Semifinále: Drobní podnikatelé–Že
livská provozní 1:2, Variel–Město Zruč
A 2:0
O 3.–4. místo: Drobní podnikatelé–
Město Zruč A 0:2
Finále: Variel–Želivská provozní 2:1
(10:9 9:10 10:9)
Celkové pořadí: 1. Variel, a. s., 2.
Želivská provozní, 3. Město Zruč nad
Sázavou A, 4. Drobní podnikatelé, 5.
Wikov, 6. Město Zruč nad Sázavou B,
7. Boki Industries, 8. Kovomont
Štafeta 4 × 125 m
Celkové pořadí: 1. Variel, a. s.
1:05:50, 2. Drobní podnikatelé 1:13,
3. Želivská provozní 1:15:70, 4. Wikov
1:16:35, 5. Město Zruč nad Sázavou
1:16:40, 6. Boki 1:17, 7. Kovomont
1:30:60, 8. Hvězdy za školou 1:33:35
Rekord Varielu 1:06:38 z roku 2016
byl překonán – Závorka, Prachař, Jelí
nek a Cudlín běželi za 1:05:50.
Beachvolejbal
Hrálo se na dvou hřištích v horní čás
ti areálu. Byla jedna skupina se čtyřmi
týmy, druhá se třemi. V pavouku hrál
každý s každým, na jeden set do 21,
rozdíl dvou bodů. Za vyhraný set byl
bod, v případě stejného počtu bodů
rozhodoval o umístění vzájemný zápas,
případně počet míčů.
Skupina A: Město Zruč B–Želivská
provozní 1:0, Město Zruč B–Hvězdy
za školou 0:1, Město Zruč B–Variel
1:0, Želivská provozní–Hvězdy za ško
lou 0:1, Želivská provozní–Variel 1:0,
Hvězdy za školou–Variel 1:0.
Tabulka: 1. Hvězdy za školou 3 body,
2. Město Zruč nad Sázavou B 2 body,
3. Želivská provozní 1 bod, 4. Variel
0 bodů.

T. Adrián – Boki v nohejbalu na sedmém místě

Výsledkový servis
Nohejbal
Hrálo se na dvou hřištích, na umělém
povrchu. Byly dvě skupiny po čtyřech
týmech, v tabulce hrál každý s každým,
na dva sety do 10. Za každý vyhraný
set byl bod, v případě stejného počtu
bodů rozhodoval o umístění vzájemný
zápas, případně počet vyhraných míčů.
První z každé skupiny postoupil přímo
do semifinále, druzí a třetí se střetli kří
žem ve čtvrtfinále. Vítězové postoupili
do semifinále, poražení hráli o 5. až
6. místo. Čtvrtí ze skupin si to rozdali
o 7. až 8. místo.
Skupina A: Želivská provozní– Město
Zruč B 2:0, Želivská provozní–Variel
0:2, Želivská provozní–Boki 2:0, Měs
to Zruč B–Variel 0:2, Město Zruč B–
Boki 1:1, Variel–Boki 2:0.
Tabulka: 1. Variel 6 bodů, 2. Želivská
provozní 4 body, 3. Město Zruč B 1
bod (VZ 1:1, 16:15), 4. Boki 1 bod
(VZ 1:1, 15:16).
Skupina B: Kovomont–Město Zruč
A 0:2, Kovomont–Wikov 1:1, Kovo
mont–Drobní podnikatelé 0:2, Měs
to Zruč A–Wikov 2:0, Město Zruč
A–Drobní podnikatelé 0:2, Wikov–
Drobní podnikatelé 1:1.
Tabulka: 1. Drobní podnikatelé 5
bodů, 2. Město Zruč A 4 body, 3. Wi
kov 2 body, 4. Kovomont 1 bod.
O 7.–8. místo: Boki–Kovomont 2:0
Čtvrtfinále 1: Želivská provozní–Wi
kov 2:0
Čtvrtfinále 2: Město Zruč A–Město
Zruč B 0:2
O 5.–6. místo: Město Zruč B–Wikov 0:2

Skupina B: Wikov–Město Zruč A 1:0,
Wikov–Asmo 1:0, Město Zruč A–
Asmo 1:0.
Tabulka: 1. Wikov 2 body, 2. Město
Zruč nad Sázavou A 1 bod, 3. Asmo
0 bodů.
O 5.–7. místo: Želivská provozní–Va
riel 2:0, Želivská provozní–Asmo 1:2,
Variel–Asmo 2:1.
Pořadí: 5. Asmo 3 body (VZ 2:1), 6.
Želivská provozní 3 body (VZ 1:2), 7.
Variel 2 body.
Semifinále: Hvězdy za školou–Město
Zruč A 2:0, Wikov–Město Zruč B 1:2
O 3.–4. místo: Město Zruč A–Wikov
1:2
Finále: Hvězdy za školou–Město Zruč
B 2:1 (15:8 16:18 15:12)
Celkové pořadí: 1. Hvězdy za školou,
2. Město Zruč B, 3. Wikov, 4. Město
Zruč A, 5. Asmo, 6. Želivská provozní,
7. Variel
Mölkky
Týmy (15) byly rozlosované do třech
skupin po pěti družstvech, hrál každý
s každým na jednu sadu do 50 bodů.
Do play-off postoupily všechny týmy,
byly seřazeny podle umístění, výher
a skóre 1.–15. Osmifinále, čtvrtfinále
a všechny zápasy o deváté místo se hrály
na jednu sadu do 50. Semifinále, finále,

Irena Mikynová (při hodu)
nastoupila v mölkkách
za družstvo Města.

Šárka Kleinová (vpravo)
s Andreou Šteffkovou
(Hvězdy za školou)

o třetí místo a finále skupiny o deváté
místo se hrálo na dvě sady do 50. Devá
tý tým získal do celkového hodnocení
jeden bod (jako za páté místo).
Skupina A: Variel A, Asmo B, Wikov
B, Město A, Boki A
Pořadí: 1. Asmo B, 2. Město Zruč A,
3. Variel A, 4. Wikov B, 5. Boki A
Skupina B: Drobní podnikatelé B,
Želivská provozní, Asmo A, Variel B,
Boki B
Pořadí: 1. Želivská provozní, 2. Drob
ní podnikatelé B, 3. Variel B, 4. Boki
B, 5. Asmo A
Skupina C: Město B, Kovomont,
Hvězdy za školou, Wikov A, Drobní
podnikatelé A
Pořadí: 1. Drobní podnikatelé A, 2.
Wikov A, 3. Kovomont, 4. Hvězdy za
školou, 5. Město Zruč B
Nasazení pro play-off: 1. Drobní
podnikatelé A, 2. Želivská provozní,
3. Asmo B, 4. Drobní podnikatelé B,
5. Město A, 6. Wikov A, 7. Variel B,
8. Variel A, 9. Kovomont, 10. Wikov
B, 11. Hvězdy za školou, 12. Boki B,
13. Město B, 14. Boki A, 15, Asmo
A (1–16, 2–15, 3–14 atd.)
Čtvrtfinále: Drobní podnikatelé A–
Kovomont 50:34, Drobní podnikatelé
B–Město A 50:20, Želivská provozní–
Variel B 0:50, Boki A–Wikov A 50:48
Semifinále: Drobní podnikatelé A–
Drobní podnikatelé B 0:2, Variel B–
Boki A 2:0
Finále: Drobní podnikatelé B–Variel
B 2:0 (50:35 50:25)
O 3.–4. místo: Drobní podnikatelé
A–Boki A 2:0
O 9. místo: Variel A–Hvězdy za školu
2:0 (Variel A získal 1 bod)
Celkové pořadí: 1. Drobní podnikate
lé B, 2. Variel B, 3. Drobní podnikatelé
A, 4. Boki A, 5. Želivská provozní, 6.
Kovomont, 7. Město Zruč nad Sázavou
A, 8. Wikov, 9. Variel A, 10. Hvězdy za
školou, 11. až 12. Boki B a Wikov B,
13. až 15. Město Zruč nad Sázavou B,
Asmo A, Asmo B.
Celkové hodnocení
V jednotlivých disciplínách bylo bo
dovaných prvních pět míst. První získal
5 bodů, druhý 4 body, třetí 3 body, čtvr
tý 2 body, pátý 1 bod. Pokud se stalo, že
měla na bodovaných pozicích firma dva
týmy, počítaly se body pouze lépe umís
těného firemního týmu, pořadí se posu
nulo a jeden bod dostala firma umístěná
na dalším, tj. šestém místě. Pokud by
se stalo, že dvě firmy budou mít stejný
počet bodů, vybraní tři zástupci firmy
rozhodnou o konečném pořadí v hodu
na basketbalový koš.
Konečné pořadí ZFS 2019: 1. Va
riel, a. s. 14 bodů, 2. Drobní podni
katelé 11 bodů, 3. Želivská provozní
10 bodů, 4. Město Zruč nad Sázavou
8 bodů, 5. Wikov, a. s. 6 bodů, 6.
Hvězdy za školou 5 bodů, 7. Boki In
dustries 3 body, 8. Asmo Czech 2 body,
9. Kovomont 1 bod.
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26. ročník vyhrálo družstvo
FC Horka nad Sázavou

Krokodýl–Internacionálové 0:0, Matěj Vrzáček (vpravo) v souboji s Františkem Janatou
FOTA: AUTOR

Josef Tůma
Malá kopaná – Na házenkářském hřiš
ti za Spolkovým domem ve Zruči nad
Sázavou se uskutečnil turnaj v malé ko
pané o putovní pohár města Zruče nad
Sázavou – POLICE CUP 2019, konal
se 26. ročník.
Turnaj se uskutečnil za účasti deví
ti družstev, která byla rozlosována do
dvou základních skupin. Do dvou
semifinálových skupin postoupila tři
družstva z každé skupiny (1 A–3 A–2 B
a 1 B–3 B–2 A), do finále pak vítězo

vé semifinálových skupin. Druzí hráli
o 3.–4. místo, třetí o 5.–6. místo. Ostat
ní týmy sehrály zápasy o umístění na
7.–9. místě. Během turnaje bylo celkem
odehráno osmadvacet utkání, z nichž ve
třech případech skončil zápas nerozhod
ným výsledkem.
O konečném pořadí rozhodovaly po
kutové kopy v utkání o 3.–4. místo. Cel
kem bylo během turnaje nastříleno 130
branek (v roce 2018 – 143 branek, v roce
2016 – 140 branek), tedy 4,64 branky
na utkání. Nejvíce branek padlo ve třech
utkáních – semifinálová skupina E: In
ternacionálové–Chabeřice Star 3:8, dále
v semifinále F: Kelevraz–FC Horka nad
Sázavou 0:8 a v zápasech o umístění na
7.–9. místě: Ajax Polipsy–Rangers Zruč
nad Sázavou 1:7. Jednotlivá utkání řídi
la dvojice rozhodčích Petr Špička z OFS
Benešov u Prahy a Oldřich Jonáš.

(Jícha 3, L. Petrů, K. Petrů, J. Petrů)
Internacionálové–Black Shoes Jun. 1:4
(Šindelář – Zeman 2, Jouza, T. Martinák)
Krokodýl–Internacionálové 0:0
Internacionálové–Chabeřice Star 1:3
(Pechanec – Panna 2, K. Petrů)
Black Shoes Jun.–Krokodýl 5:1
(Zeman 2, Jouza, Louda, Pohorský – Lopour)
Black Shoes Jun.–Chabeřice Star 2:3
(Arnolt, Louda – Jícha 2, Panna)

Základní skupina A:
Postup ze skupiny A si zajistily týmy
Chabeřice Star, Black Shoes Jun a In
ternacionálové.

Horka n. Sáz.–Pacifik 2:1 (S. Bezděk, Vodička – Vosyka)
Ajax–Kelevraz 1:2 (Olyinik – J. Pejša, O. Sochůrek)
Horka n. Sáz.–Rangers 5:0
(S. Bezděk, T. Bezděk, Turek, Vodička, J. Gramer)

Chabeřice Star–Krokodýl 6:0

Chabeřice Star tentokrát stříbrní, třetí I. FC Pacifik

Tabulka A:
1. Chabeřice Star 3 0 0 0 12:3 9
2. Blach Shoes Jun. 3 2 0 1 11:5 6
3. Internacionálové 3 0 1 2 2:7 1
4. Krokodýl 3 0 1 2 1:11 1
Základní skupina B:
Postup ze skupiny B si zajistila druž
stva Horka nad Sázavou, 1. FC Pacifik
a Kelevraz.

Penaltový souboj o 3. místo vyhrál tým FC Pacifik,
střílí Lukáš Vosyka,
v brance Black Shoes Jun. Daniel Daněk.
Pacifik–Ajax 4:0 (M. Kotouček 2, Cudlín 2)
Rangers–Kelevraz 0:2 (A. Sochůrek, V. Pejša)
Ajax–Horka n. Sáz. 0:3 (Vodička 2, M. Trpišovský)
Kelevraz–Pacifik 1:1 (Musiol – Cudlín)
Rangers–Ajax 4:1 (Hájek, Hluchý, Hirnyk,
Baysakn)
Kelevraz–Horka n. Sáz. 0:2 (F. Gramer, Vodička)
Pacifik–Rangers 2:1 (Cudlín, Linhart – Procházka)
Tabulka B:
1. FC Horka n. Sáz. 4 0 0 0 12:1 12
2. FC Pacifik 4 2 1 1 8:4 7
3. MFC Kelevraz 4 2 1 1 5:4 7
4. Rangers 4 1 0 3 5:10 3
5. Ajax Polipsy 4 0 0 4 2:13 0
Semifinále E:
Hned na úvod této semifinálové sku
piny se utkala mužstva Chabeřice Star
a Internacionálové, úspěšnější byl do
mácí tým (8:3).
Chabeřice Star–Internacionálové 8:3
(Jícha 2, Kopecký 2, L. Petrů, J. Petrů, Panna, K.
Petrů – Dubják, Janata, Pechanec)
FC Pacifik–Internacionálové 2:4
(M. Kotouček, Cudlín – Dubják 3, Pechanec)
Chabeřice Star–FC Pacifik 2:4
(Jícha, J. Petrů – Mich. Kotouček, Mar. Kotouček,
Kašpar, Linhart)

FC Horka nad Sázavou po loňském
druhém místě vyhrála Police Cup 2019.

Informace o mölkky
Leoš Fiala
Vítězem ligy mölkky Finové
V sobotu 27. 7. 2019 ve 14.00 se
ve čtvrtfinále play zručské ligy mölk
ky, ve které startovalo celkem čtrnáct
týmů, střetly
SKM ZZV D–SKM ZZV F 6:3
Lobestar–Dynamo 4:6
Nic nebude–Finové 4:6
Monmart–Mölkkaholics 6:5
V semifinále přehrálo Dynamo
i bez L. Kvapila SKM ZZV a Finové

Monmart (J. Moravec, J. Flekal). Ve
skupině o páté místo se dařilo SKM
ZZV F (L. a M. Fialovi) a Nic nebude
(M. Volfová, D. Dragoun). Ve finále
porazili Finové Dynamo 6:4, o třetí
místo SKM ZZV D Monmart 6:5.
O páté místo SKM ZZV F porazi
lo Nic Nebude 4:2 a sedmý skončil
Lobestar (M. Louda, L. Rambousek)
po výhře nad oslabenými Mölkkaho
lics (K. Drahota, M. Náhlovská) 4:1.
Nejúspěšnějším hráčem play-off byl
Fin Pepa Černý se 12,5 body, druhý
Tom Lohynský 10,5 a třetí Karel Ča
pek, který uhrál 8,5 bodů.

Mölkkaři vyrážejí na MS
Celkem 196 týmů ze 16 zemí bude
startovat 17.‒18. 8. 2019 ve francouz
ském Samoens na mistrovství světa. Ne
bude chybět ani 5 týmů z ČR, z toho tři
ze Zruče. Nejlepší výsledek se očekává
od čerstvých vítězů zručské ligy FINŮ,
kteří odjíždějí v sestavě Josef Černý,
Martin Havlíček, Petr Vach a Vít Stej
skal. Dobrého výsledku budou chtít
dosáhnout i další dva týmy SKM DY
NAMO, ve kterém budou hrát Tomáš
Lohynský, Luděk Kvapil, Milan Louda
a Leoš Fiala. Kapitánem třetího zručské
ho týmu je Martin Kadlec.

Tabulka E:
1. Chabeřice Star 2 1 0 1 10:7 3
2. FC Pacifik 2 1 0 1 6:6 3
3. Internacionálové 2 1 0 1 7:10 3
Semifinále F:
Semifinálová skupina F se stala zále
žitostí týmu Horka nad Sázavou, který
svým soupeřům vsítil celkem devět bra
nek při jedné obdržené a postoupil do
finále.
Kelevraz–Horka n. Sáz. 0:8
(Trpišovský 4, Vladyka ml., Vodička, Turek,
J. Gramer)
Black Shoes Jun.–Kelevraz 4:0 (Jouza 2,
Viktora, Louda)
Horka n. Sáz.–Blach Shoes Jun. 1:1 (Vodička – Zeman)
Tabulka F:
1. FC Horka n. Sáz. 2 1 1 0 9:1 4
2. Black Shoes Jun. 2 1 1 0 5:1 4
3. Kelevraz 2 0 0 2 0:12 0
Zápasy o 7.–8.–9. místo:
Ajax Polipsy–Krokodýl 1:4
(Brýl – T. Veselý 2, Lopour, Vrzáček)
Rangers–Krokodýl 4:1
(Drbal, Hirnyk, Procházka, Baysakn – Vrzáček)
Rangers Zruč nad Sázavou–Ajax 7:1
(Popek 2, Hirnyk 2, Rudenko, Hluchý, Kotek –
Olyinik)

Nejlepší tři družstva Letní ligy 2019 – zleva T. Lohynský a J. Harry Šebek (Dynamo), J. Černý, M. Havlíček (Finové) a Z. Sečka, F. Matějka a K. Čapek (SKM ZZV D).

FOTO: J. TŮMA
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Pořadí: 7. Rangers Zruč nad Sázavou,
8. Krokodýl, 9. Ajax Polipsy

O 5.–6. místo:
MFC Kelevraz–Internacionálové 4:3
(A. Sochůrek 2, O. Sochůrek, Musiol – Musil,
Prošek, Kozel)
O 3.–4. místo:
Black Shoes Jun.–1. FC Pacifik 2:2
PK 2:3 (Kovář, Mar. Kotouček – Zeman 2)
Bronzové medaile si vybojovali hráči
týmu I. FC Pacifik, střelecky se prosa
dil Zeman – 2 góly.
Finále:
FC Horka nad Sázavou–Chabeřice Star 4:2
(1:1)
branky: F. Gramer 2, J. Gramer, Trpi
šovský – K. Petrů, J. Petrů)
FC Horka nad Sázavou po loňském dru
hém místě opět vyhrála, Chabeřice Star po
loňském prvenství skončily druhé.
Celkové pořadí:
1. FC Horka nad Sázavou (Vrána – J.
Vladyka ml., Trpišovský, J. Gramer, M.
Turek, F. Gramer, T. Bezděk, S. Bezděk,
Vodička, Vladyka st.)
2. Chabeřice Star (Císař – K. Petrů,
L. Petrů, J. Petrů, Jin. Petrů, Panna,
Kopecký, Jícha)
3. 1. FC Pacifik (Beránek – Pešek,
Linhart, Vosyka, Kovář, Cudlín, Zien
tek, Mich. Kotouček, Mar. Kotouček,
Kašpar),
4. Black Shoes Jun., 5. Kelevraz, 6. In
ternacionálové, 7. Rangers Zruč nad
Sázavou 8. Krokodýl, 9. Ajax Polipsy
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč: Jáchym Zeman (Black
Shoes Jun.)
Nejlepší brankář: Michal Beránek
(1. FC Pacifik)
Nejlepší střelec: Jan Jícha (Chabeřice
Star) 8 branek
Nejrychlejší branka: Petr Dubják (In
ternacionálové) 0,29 minuty
Cena Fair play: pro nejslušnější muž
stvo – Internacionálové
Zajímavosti:
V rámci turnaje se uskutečnila tipovací
soutěž o uhodnutí finálové dvojice. Ze
vsazených 121 tipů bylo výherních 51
(vloni ze 159 tipů bylo 62 výherních) na
FC Horku nad Sázavou a Chabeřice Star.
Ceny předávali starosta města
Mgr. Martin Hujer, předseda Jiskry Pa
vel Vrzáček. Společně s nimi se předávání
cen zúčastnil i Pavel Benčát v přestrojení
za Lukáše Zelenku.
Tipovací soutěž o uhodnutí odehra
ného ročníku dle fotek (z roku 2003 –
desátý ročník) – vyhrála trojice mladých
házenkářů Jan Tůma, Martin Jindřich
a Jakub Ruth. Správný tip na legendu
Lukáše Zelenky při vyhlašování uhodl
David Vinc (tým Krokodýl).
Jan Jícha (Chabeřice Star) se stal potřetí
za sebou nejlepším střelcem turnaje.
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Na Strahově se uskutečnil 4. ročník turnaje v kopané poboček Fan clubu Sparty

Zručský FCS získal druhé místo
Josef Tůma
Fotbal – Na Strahově se uskutečnil velký turnaj
Fan clubů Sparty a bylo opravdu na co koukat.
Velice příjemné setkání a ukázka toho, že spar
ťanští fanoušci nejsou žádní „teoretici“, ale do
káží se řádně popasovat i s kulatým nesmyslem.
Do strahovského TCM centra se sjelo čtrnáct
fanouškovských týmů z celé republiky, aby se
utkaly o vítězství ve 4. ročníku turnaje poboček
Fan clubu Sparta. Mužstva byla rozdělena do
dvou sedmičlenných skupin, ve kterých se utkala
systémem „každý s každým“. První čtyři týmy
z obou skupin pak postoupily do vyřazovacího
playoff.
Skupinu A vytvořily týmy FCS Žatec, FCS Pře
louč, FCS Opolany, FCS Turnov, FCS Polička,
FCS Zruč nad Sázavou a FCS Hostinné. Už od
začátku potvrzoval roli jednoho z favoritů ce
lého turnaje tým Opolan, jenž „áčko“ nakonec

s přehledem ovládl, a spolu s ním do playoff
postoupila i mužstva Žatce, Bezna a Zruče nad
Sázavou.
Ve skupině B se potkala mužstva FCS Lipník nad
Bečvou, FCS Bezno, FCS Kadaň, FCS Lovosice,
FCS Stod, FCS Týnec nad Sázavou a FCS Mladá
Boleslav. Z výhry a postupu z prvního místa se
nakonec radovala pobočka fanklubu z Lipníku
nad Bečkou, druhé místo brala Kadaň, třetí
skončili hráči Bezna a čtvrtým postupujícim se
stal tým Lovosic. A šlo se do playoff.
Ve čtvrtfinále se hrála klasika A1–B4, B1–A4,
A2–B3 atd. Z těchto čtvrtfinálových klání po
stoupily do bojů o medaile týmy Opolan, Ka
daně, Bezna a Zruče nad Sázavou. Líté semifi
nálové bitvy přinesly výhry Opolan nad Kadaní
a Zruče nad Sázavou nad Beznem. Poražení se
utkali o třetí místo, které nakonec urvali borci
Bezna. Poté se uskutečnil zápas o první místo –
finále. V něm se utkaly týmy FCS Opolany

a Zruče nad Sázavou.
A jak to dopadlo? Ví
tězem 4. ročníku tur
naje poboček fanklubů
Sparty na Strahově se
stal tým FCS Opolany,
druhé místo obsadil
celek FCS Zruč nad
Sázavou.
Výsledkový servis:
14 fan clubů Sparty,
Praha – Strahov, 2 sku
piny, pořadatel: Sparta
Praha pro všechny fan
kluby, systém 5+1, hrací doba: 12 minut

Skupník st., Skupník ml., Kulhánek

Skupina A: FCS Zruč nad Sázavou–FCS Žatec
1:1, FCS Zruč nad Sázavou–FCS Turnov 6:0,
FCS Zruč nad Sázavou–FCS Přelouč 1:0, FCS
Zruč nad Sázavou– FCS Hostinné 2:2, FCS
Zruč nad Sázavou–FCS Polička 0:1, FCS Zruč
nad Sázavou– FCS Opolany 1:5

Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: Tomáš Dufek – FCS Bezno
Nejlepší střelec: Lukáš Nykodým – FCS Opo
lany
Nejlepší hráč: Jáchym Zeman – FCS Zruč nad
Sázavou

Postup ze 4. místa ve skupině do čtvrtfinále:
FCS Zruč nad Sázavou–FCS Lipník nad Bečvou
1:1, PK 3:2

Konečné pořadí turnaje: 1. FCS Opolany, 2.
FCS Zruč nad Sázavou, 3. FCS Bezno, 4. FCS
Kadaň, 5. FCS Lipník nad Bečvou, 6. FCS Lo
vosice, 7. FCS Hostinné, 8. FCS Žatec, 9. FCS
Přelouč, 10. FCS Týnec nad Sázavou, 11. FCS
Mladá Boleslav, 12. FCS Polička, 13. FCS Tur
nov, 14. FCS Stod

Semifinále:
FCS Zruč nad Sázavou–FCS Bezno 0:0, PK 5:4
Finále:
FCS Zruč nad Sázavou–FCS Opolany 0:2
Branky FCS celkem: Musil 3, Zeman 2, Kotek
2, Kulhánek 2, Mikšovský 1, Skupník ml. 1
Jáchym Zeman vyhlášen hráčem turnaje.

Celek FCS Zruč nad Sázavou obsadil na Strahově druhé místo.

FOTA: L. KREJČÍKOVÁ

Prohra s Leštinou, vítězství nad Malešovem

sestavy a s dvěma náhradníky. Utkání pro mě mělo
poznávací charakter, ve kterém jsem mohl poprvé
vidět tři hráče, kteří kvůli pracovním povinnostem
ještě nezasáhli do tréninkového procesu. I přes porážku 3:5 jsem si udělal dostatečný obrázek o mužstvu,
které má v sobě vůli a chuť na sobě pracovat.“

Ve dvou zápasech padlo 12 branek
Josef Tůma
Fotbal A – Fotbalisté Jiskry Zruč
nad Sázavou odehráli první přátel
ské přípravné utkání před podzimní
sezónou 2019/20 I. B třídy.

Branky Jiskry: 39. Jouza, 66. Viktora, 85. Cud
lín (PK). Rozhodčí: Jiří Uher. ŽK: 1/1.
Sestava Jiskry: Cudlín (Daněk) – Z. Louda (J.
Váňa), Musil, Jouza, L. Jelínek – Kotek, L. Mar
tinák, T. Martinák, Viktora, P. Bareš – Zeman.

Jiskra Zruč nad Sázavou (I. B třída)–TJ
Leština u Světlé n. S. (I. A třída) 3:5 (1:2)

I druhé přátelské přípravné utkání odehráli fot
balisté Jiskry v domácím prostředí.
Jiskra Zruč nad Sázavou (I. B třída)–SK Malešov (OP
KH) 3:1 (0:1)
Jiskra nastoupila opět ve velice kombinované
FOTO: AUTOR
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Jiskra nastoupila ve velice kombi
nované sestavě a jen s dvěma hráči
na střídání.
Svatopluk Veroněk, trenér Jiskry:
„První přátelské utkání jsme odehráli
proti účastníku 1. A třídy Kraje Vysočina Leštině u Světlé. Do utkání jsme
nastoupili bez šesti hráčů základní Tomáš Martinák (vlevo) v souboji s malešovským obráncem
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Sestava: Zdeněk Brabec – Dan Szalai, Zde
něk Louda, Jáchym Zeman, Miloslav Musil,
Tomáš Kotek, Jakub Koudela, Jiří Urban, Ry
bár st., Rybár ml., Bušta, Martin Mikšovský,
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Jáchym Zeman (vlevo) byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

Daniel Szalai: „Se zručským týmem Fan clubu
ACS jsme vyrazili na fotbalový turnaj na pražský
Strahov. Pro náš Fan club to byl již několikátý
turnaj. Do Prahy jsme odjeli v kompletní sestavě
s tím, že nemáme co ztratit. O to bylo větší překvapení, když jsme vybojovali druhé místo ‚na bedně‘. Fanclub ACS působí ve Zruči nad Sázavou již
třetím rokem v počtu 40 členů. Cílem je i nadále
reprezentovat zručský sport na krajské i celostátní
úrovni.“
sestavě, chyběli mj. Jouza, Arnolt, P. Jelínek, Lou
da, Janda…
Svatopluk Veroněk, trenér Jiskry: „Do druhého
přátelského utkání jsme opět nenastoupili s dostatečným počtem hráčů. V prvním poločase se nám
nedařila průniková fáze s klidným způsobem v zakončení. Druhý poločas byl fotbalovější a zaslouženě
jsme skóre otočili v náš prospěch. Kladnou stránkou zápasu bylo dobrá rozehrávka mezi obrannou
čtveřicí a rotující záložní trojicí. Co se nám zatím
nedaří, jsou tandemové náběhy krajních obránců
a průnikové přihrávky s optimálním způsobem převzetí míče a s jeho nekompromisním zakončením
po zemi k tyči.“
Branky Jiskry: 69. Hájek, 78. Viktora, 88. Ze
man. Rozhodčí: Luboš Keltner. ŽK: 0/0.
Sestava Jiskry: Cudlín – V. Pejša, L. Jelínek,
Musil, Bareš – Viktora, T. Martinák, L. Martinák,
Kotek – Zeman, Kovář. Střídali: Hájek, J. Váňa.

