Na odeslání přihlášek
na březnový
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zbývá už jen
několik málo dní!
viz Kulturní přehled
na str.3
text Josef Förster
fota Jarda Bouma
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Zručská desítka
+ dětský pěvecký sbor
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Vánoční
vytrubování
viz Kulturní přehled
na str.3

Žijme vánočně
rozsvícenou Zručí!
Při adventním
jarmarku v neděli 2. 12.
se dočkal rozsvícení
nejen vánoční
strom v parku...

Na výletě… v Huti Jakub v Tasicích
ve Vídni. Snad z něj prý hodoval i císař Napoleon, protože rodiny, které ho
hostily ve Vídni, používaly sklo z Tasic. Vyráběl se tu český křišťál a originální lustry se dostaly až do Indie
na výzdobu paláců, na Blízký východ,
nebo dokonce až do Ameriky. Podobné
unikátní kusy je ostatně dnes možno
vidět v bohdanečském kostele Zvěstování Panny Marie… Sklárna v běhu
historických událostí zažila i chmurnější doby. Za německé okupace se tu
lisovala skla do reflektorů a průhledů
pro německé tanky.
Přijíždíme sem na návštěvu v době

Už jste tam byli? Poznejte lépe kraj
kolem řeky Sázavy a hory Blaníku. Skýtá
bezpočet turistických cílů, míst známých
i těch méně známých, neméně zajímavých, vhodných k výletu nejen pro rodiny
s dětmi. Tak tedy... nastartujte auto, sedněte na kolo, sbalte si batůžky – vyrážíme…

S

klář ukazuje na žhavou kouli
na konci píšťaly a zahajuje ukázku
ruční výroby skla: „Tak, tady to je
baňka, která je základem všech těch foukanejch věcí, které znáte, ať už je to váza,
mísa nebo popelník…“ Ono to vypadá
jako zázrak! Z rozžhavené, beztvaré
hmoty dokázat píšťalou vyfouknout
a ručně, za pomoci tvarovacích kleští,
nůžek a dalších nástrojů vypracovat takovou skleněnou vázu – ozdobit ji, pak
ji ještě vybrousit, vyleštit a namalovat.
To chce notnou dávku umu, zkušeností,
technických a řemeslných znalostí, nadto velké soustředění a trpělivost.
Chce to i čas – na tavení skelné směsi, vytvarování a postupné ochlazování neobyčejně křehkého materiálu.
Je to zkrátka složitý proces vyžadující
součinnost sklářů, jejich pomocníků,
brusičů skla a dalších. Dávné řemeslo
českých rukou předávané z generace
na generaci může našinec zhlédnout
několikrát ročně jen nedaleko od nás.
Jednou z velkých sklářských oblastí byla

P. ThLic. Jarosław Ścieraszewski

Z

eptáte-li se běžného chodce na ulici,
co jsou Vánoce, dozvíte se nejčastěji,
že to jsou svátky míru, štědrosti, radosti
nebo dětí. Křesťané samozřejmě řeknou,
že jsou to svátky narození Pana Ježíše
Krista, a občas někdo řekne, že jsou to
svátky zimního slunovratu. Dnes se setkáte i s tím, že dotázaný neví nic. Kromě
posledních všichni o Vánocích něco říkají, ale žádná z těch odpovědi není úplná.
Křesťanské Vánoce jsou svátky narození a zjevení Páně. Nejstručněji mohli
bychom říci, že to jsou svátky připomínající, jak se Pán Ježíš objevil mezi námi.
Zrození je přece jakési vynoření. Dítě již
čekané, ale zatím nepoznané a nikým
nespatřené se objeví a my je uvidíme.
To je obsahem svátku Narození Páně
25. prosince. V hodinu, kterou se láme
noc a začíná nový den, narodil se v judském Betlémě Panně Marii Ježíš. Uviděla ho poprvé tváří v tvář, uviděl ho Josef
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cca 15 km. Sklárna je
vzhledem k nízké dopravní
zatíženosti snadno dostupná
i na kole.
Vstupné: dospělí 80 Kč, senioři
45 Kč, děti a studenti 40 Kč, děti
do 8 let a ZTP/P zdarma.
i Českomoravská vrchovina, Havlíčkobrodsko a také Posázaví. A v lesích, kousek od Bohdanče se dochoval skutečný
technický unikát světového formátu,
dnes sklářský skanzen Huť Jakub Tasice, který drží současně dvojí primát:
Je nejstarším dochovaným sklářským
objektem ve střední Evropě a zároveň
architektonicky nejhodnotnějším v Čechách. Jeho jádro pochází z dvacátých
let 19. století.

Číše pro Napoleona
Vydejte se tam s námi, přenesete se
v čase o nějakých 220 let zpátky! Píše
se rok 1796, kdy sklářskou huť zakládá
huťmistr Ferdinand Čapek, okolní lesy
byly hustší a skýtaly dostatek palivového dřeva a křemene jako základních surovin. Najednou se ocitnete v dobách
pozdního baroka a rozvoje manufakturní výroby v Čechách. Vše tu uvidíte
v tzv. režimu posledního dne – píšťaly

Vánoční zamyšlení

a uviděli ho pastýři přivolaní podivným
světlem a zpěvem andělů. Ti všichni patřili k Izraeli. Dvanáct dnů poté slavíme
svátek Zjevení Páně (Tří králů). Tímto
svátkem si připomínáme, jak k Ježíšovi
došli mudrci z daleké ciziny. Přišli, aby
uviděli velikého krále a zaradovali se
velikou radostí, když nalezli dítě a jeho
matku. V ten den se z ženy narozený Syn
Boží zjevil pohanům. Tyto dva sváteční
dny ohraničují vlastní vánoční svátky.
Tyto dva dny jsou přitom vlastně jediná
slavnost. Má to svou prastarou příčinu,
která spočívá ve staré představě o chodu
času.
O Bohu se nám lidem vždycky špatně
mluví, protože Boha nemůžeme nikdy
plně pochopit. Bůh, když se rozhodl
podat lidstvu spásu, mohl to učinit tisícerým způsobem. Mohl to udělat bez
svého příchodu, mohl přijít, ale stát se
čímkoli. Mohl se objevit jako zázračný

strom, jehož listy či plody by měly zázračně hojivou moc, léčící všechny neduhy duše. Mohl se stát lilií, jejíž vůně
by naplnila celou Zemi, zahnala všechnu
bolest a vzbudila ve všech lidech lásku.
Mohl cokoli, ale stal se člověkem. Tak to
od počátku předurčil, když člověka učinil
podle obrazu svého. To ovšem říká mnoho o člověku. Především to, že člověk je
přes všechnu svou omezenost schopen
přijmout tajemnou Boží sílu. Je totiž
otevřen, v mysli i srdci má brány, kterými
k němu vstupují proudy poznání a lásky,
a brány, jimiž dále proudí k jiným lidem
a k Bohu. Vánoce se nám tu ukazují jako
svátky lidské důstojnosti.
Veškerá důstojnost je spjata s odpovědností. Zamysleme se i nad tím, co asi
prožívala Maria, když držela v rukách své
děťátko. Její úžas nad tím, že všemohoucí
Bůh a spasitel světa je to maličké, křehounké děťátko tak naprosto odkázané

Krásné a klidné
vánoční svátky
vám přejí
Zručské noviny!

a všechny ostatní nástroje a další leží
připravené na svých původních místech kolem pece tak, jako by si skláři
odskočili jen na chvíli na svačinu.
České sklo se už v průběhu 18. století
stalo sklem světovým, a to svou naprostou bezbarvostí a leskem, jímž úspěšně soutěžilo se sklem benátským. Ani
sklo z Tasic nemělo pouze regionální
význam. Pro svoji kvalitu se dostávalo
na stoly bohatých měšťanů a šlechticů
na její péči, musel být ohromný. Obraz
Božího dítěte v matčině klíně, symbol
života a lidem nejznámější obraz lásky,
nám říká, že život a láska, a to je Bůh, tu
jsou, že jsou všemocní a mění chladnou
noc svým světlem v radostný den. Zároveň však jsou křehcí a zranitelní a je třeba o ně pečovat. Vánoční zvěst je rovněž
o tom, že život i láska jsou nám svěřeny
k ochraně. Bůh se vydal do našich rukou.
Obejmeme ho tak jako Maria? Budeme
o něho pečovat tak starostlivě jako spravedlivý Josef?
O Vánocích, v nichž se nebesa sklonila
k Zemi, slavíme Boží narození a ustavení
dovršení lidské důstojnosti a lidské zodpovědnosti. O tom zpívají andělé hlásající slávu Boží na výsostech a pokoj lidem
dobré vůle.
Všem Vám přeji požehnané vánoční
svátky a dobrými událostmi i milostí naplněný a Božím požehnáním provázený
rok 2019!

duben–září
út–ne: 10–17 hod.
říjen–březen
út–ne: 10–15 hod.
Huť Jakub Tasice
Tasice 1
Bělá – Tasice
584 01 Ledeč nad Sázavou
www.sklarnatasice.cz
e-mail:
sklarna.tasice@o2active.cz
tel.: 564 566 165
Vánoční bohoslužby ve zručském
kostele:
25. prosince – mše sv. v 10.30 hod.
26. prosince – mše sv. ve 12.00 hod.
30. prosince – mše sv. v 9.00 hod.
31. prosince – mše sv. v 16.00 hod.
1. ledna – mše sv. ve 12.00 hod.
6. ledna – mše sv. v 9.00 hod.
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Společenská kronika
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci listopadu a prosinci oslavili
narozeniny, jmenovitě pak těmto:

Věře Vávrové, Ludmile Krňákové,
Marii Kořenové, Evě Štěpánové,
Zdence Švecové, Miroslavu
Mlčouškovi, Věře Zelinkové, Vlastě
Števlíkové, Heleně Kingové,
Josefu Rakušanovi, Františku
Lebedovi, Marii Svobodové,
Anežce Kuklíkové, Jiřině Outlé,
Emilii Tvrdíkové, Alence Pavlatové,
Olze Bílkové, Miladě Říhové, Evě
Linhartové, Marii Šabatové, Jitce
Zbořilové, Pavlu Michalicovi,
Zdeňce Vilimovské, Boženě
Matoušové, Evě Hanačíkové,
Drahoslavě Lichorobiecové,
M i l a d ě M a ke š ové, J a r m i l e
Mlčouškové, Zdeňku Karbanovi,
Janě Opočenské, Zdence Synkové,
Marii Nácovské a Martě Zajíčkové.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

Vánoční
koncerty
zvou k návštěvě

Zpráva o činnosti MO STP
Zruč nad Sázavou za rok 2018
Karel Šonka

N

aše organizace Svazu tělesně postižených
ve Zruči nad Sázavou má 50 členů ze Zruče
i z okolních obcí. Pro členy pořádáme různé akce,
kterých se účastní i ti, kteří našimi členy nejsou.
V letošním roce jsme zorganizovali následující
akce: pravidelné měsíční odborné sociální poradenství a poradenství pro sluchově postižené, které zajišťuje Mgr. Alena Remešová z CZPS v Kutné
Hoře. Kromě tohoto poradenství nabízí i prodej
baterií a filtrů do naslouchadel a čištění tvarovek,
dále zajišťuje opravy naslouchadel a další. Tyto
služby jsou bezplatně nabízeny všem občanům,
tedy i pro ty, kdo nejsou členy naší organizace.
V roce 2019 budou poradní dny přesunuty z úterý na každý třetí pátek v měsíci od 10.00 do 12.00
hod. ve spolkovém domě.
V měsíci březnu se uskutečnila ve spolkovém
domě výroční členská schůze, při které proběhla volba nových orgánů naší místní organizace.
Výbor má následující složení: Karel Šonka (předseda), František Leopold (místopředseda), Anežka Kohoutová (hospodářka), Marie Lopojdová
(jednatelka), Petr Tischer (zástupce ve výboru
za Kácov), Jiří Houdek (náhradník). Revizní

komisi tvoří: Zdeněk Vobořil (předseda), Hana
Chaloupková (členka), Růžena Leopoldová (členka). Výbor se scházel podle potřeby k řešení organizačních věcí a informací z okresního výboru
a z pražského ústředí.
Uspořádali jsme jarní a podzimní nákupní zájezd do Polska, několik vlakových zájezdů na výstavy do Lysé nad Labem, exkurzi do pivovaru
ve Velkých Popovicích, májovou veselici na Hotelu Zruč a posezení v kempu Rákosí spojené
s opékáním vuřtů. V rámci volnočasových aktivit
jsme vyráběli různé velikonoční, dušičkové a vánoční ozdoby. Uspořádali jsme populárně naučné lékařské přednášky s MUDr. Petrem Barákem
a MUDr. Tomášem Jiranem. Tyto přednášky
měly zajímavá témata a zaznamenali jsme velký
příznivý ohlas.
Naši členové se též účastnili rekondičního pobytu v Sezimově Ústí pořádaného okresní organizací
STP.
Na rok 2019 máme připraven podobný plán
akcí a uvidíme, zda se nám ho podaří naplnit. Co
se nám stále nedaří, je přijímání nových mladých
členů. Naše členská základna stárne a mladí nemají žádný zájem se angažovat.
Autor je předsedou MO STP Zruč nad Sázavou.

O pokoře a úctě
Republika měla před pár týdny ty své kulatiny
a já budu krapet oficióznější než obvykle. Naladil mě na tu uctivou notu Tomáš Šebek, chirurg,
jezdící s Lékaři bez hranic, jehož už třetí knihu
(Africká zima) právě dočítám, a vykřesal ze mě
automaticky obří respekt k němu samotnému
a povšechně k lidem, kteří dokázali všechny ty
obdivuhodné skutky, které jsou tak odzbrojujícně
veliké jako mediálně „neviditelné“.
Jejich hybatelé nejsou hvězdy červených koberců, ale stovky, tisíce pokorných dříčů. Lékaři,
zachraňující ve svém volnu životy na misích
ve válečných zónách, ale i klasických nemocnicích, humanitární pracovníci, vědci, koumající ať
už na koleně, nebo v supermoderních laborkách
jak vyléčit nemoci a bolesti civilizace, zrovna jako
obyčejnější lidé, šikovní řemeslníci, co si poradí
s každým problémem, i staří pánové z minulých
dekád, kteří vystavěli rodinné impérium jen díky
trpělivosti a důslednosti. Stoletá paní vyprávěla
s úsměvem v televizním ranním studiu, kterak
přeje republice poctivé lidi a směřování vpřed
a ne vzad (kéž by!), devadesátiletý židovský
milionář, jehož jméno jsem nikdy neslyšel vzpomínající u Ebena Na plovárně, jak odešel po válce s ničím do emigrace a začal od nuly, aby se
po převratu navrátil a zvedl z popela krachující
českou firmu.
A zpátky k Šebkovi – sestry a lékaři nezištně nasazující krk v polních nemocnicích v podmínkách,
o kterých se nám doma na gaučích u Colomba
nesní ani v temných snech, natož zhýčkaným politikům a zákonodárcům!
Mám pokornou úctu k poctivým, pilným lidem
a jejich práci a klaním se!

Předvánoční koncert ve Zruči nad Sázavou
foto: Archiv autorky

Martina Fialová

P

řiblížil se vánoční čas a s ním i naše
tradiční koncerty a akce spojené s adventem. Vánoční jarmark přestěhovaný
do Zručského dvora již proběhl. První
z řádky koncertů v Zrcadlovém sále, a to
Roháči, je již též za námi. Tak dovolte,
abychom vás pozvali na koncert žesťového dechového uskupení Tubicenes Caelis do kostela, a to 15. prosince od 16.00
hodin, na Vánoční vytrubování do spolkového domu 19. prosince, v pátek 21.
prosince na koncert kapely Diogenes,
a předvánoční čas zakončíme na Hotelu
Zruč koncertem Zručské desítky. Tak
přijďte si s námi užít vánoční pohodu
s příjemnou hudbou.
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Robert

Jiřina Janatová

V

sobotu 24. 11. 2018 se v malém sále Hotelu
Zruč uskutečnil koncert Richarda Pachmana
a Dity Hořínkové. Zájem o tento předvánoční
koncert je rok od roku větší. A není divu, protože
své celorepublikové turné u nás zahajují již poněkolikáté a za ty roky si zde získali řadu věrných
posluchačů i přátel.
Úvodní řeč byla zaměřena na 100. výročí republiky. Na poválečnou dobu, kdy byly vysazovány
„lípy svobody“, a na tradici zavedenou v době
první republiky – vztyčování nazdobených „vánočních stromů republiky“ na náměstích.
Pak následovalo akrobatické vystoupení mladé
tanečnice Klárky z Prahy. Při pohledu na její obratné kousky nás dříve narozené loupalo v kříži.
Když dotančila, zhasla světla, na pódium vstoupil Richard Pachman a po chvíli sálem lehoučkým
krokem prošla Dita Hořínková v podobě anděla.

A začal koncert, nádherný jako vždycky. Sametový Richardův hlas a soprán Dity, zejména při Ave
Maria, jsou nezapomenutelné. Však to přítomní
ocenili potleskem ve stoje. Mezi zpěvem ještě zajímavě povídali o postavách, které si lidé kdysi
dávno vytvořili a spojili s časem předvánočním
– třeba o Perchtě, Lucinkách aj.
Na závěr zaznělo pár koled a účinkující představili své nové CD, které pak bylo možno si zakoupit a při autogramiádě nechat podepsat.
Poděkování si zaslouží nejen účinkující, ale
i pořadatelé z Klubu panenky ČR, zvláště Alena
Zemanová, která navíc překvapila všechny přítomné drobným dárkem. A určitě je třeba ocenit
vstřícnost ze strany Hotelu Zruč.
Byl to opravdu příjemně prožitý sobotní podvečer, který ve všech zanechal hluboký kulturní
zážitek, a všechny může hřát vědomí, že dobrovolným příspěvkem podpořili dobrou věc – Dětské
centrum ve Strančicích.

Šárka Kohoutová

V

neděli 28. října 2018 jsme oslavovali sté výročí
vzniku Československé republiky. To je fakt všeobecně známý. Ale já nemohu opomenout svůj osobní sobotní „televizní“ zážitek. Vzhledem k pestrosti
svých volnočasových aktivit se sledování televizního
programu věnuji jen minimálně, avšak potěšil mne
náhodně zvolený pořad Příběh hymny, kde ve večerních hodinách hovořil a hrál český kytarový virtuos,
první profesor kytarové hry na HAMU – Štěpán Rak.
Hovořil o vzniku a historii československé státní hymny, jednoho z nejvýznamnějších státních symbolů.
Hrál ji na kytaru, posluchače a diváky seznámil podrobně s její harmonií, složením akordů a zahrál ji

Keramika s babičkou
Šárka Kohoutová

U

ž jsme se na stránkách Zručských novin zmínili, že dětská skupina Korunka, patřící pod Domov pro seniory
Centrin CZ ve Zruči nad Sázavou, se kromě běžných činností
s dětmi našich zaměstnanců ale i zručské veřejnosti věnuje
zájmovým kroužkům, které jsou přístupné opět široké zručské
veřejnosti. Jedním z nich je již zmíněný hudební kroužek, ale
také je dobré připomenout výtvarně tvořivý a kreativní kroužek Keramika s babičkou, který probíhá každý týden ve středu, od 15.00 do 16.00 v hlavní aktivizační místnosti domova
ve druhém patře, kde se děti učí rozvíjet svoji přirozenou
kreativitu a estetické vnímání, ale také procvičují úchopové
funkce a nácvik jemné a hrubé motoriky při hnětení hlíny.
A tak jim pod rukama vznikají, jak jinak, za asistence babiček, pro které je tato aktivita vítaným zpestřením, dekorativní
a upomínkové předměty, kterými mohou obdarovat své blízké.

Jak je krásná, jak je krásná ta česká zem…
tak, že jste měli zprvu dojem, že se nacházíte někde
na Kubě, kdy jsem nevěřila tomu, že hlavní protagonista hraje na jednu kytaru, abych vzápětí, při závěrečných tónech, vycítila něhu, pokoru a lásku k české
zemi, a jak řekl sám pan profesor, nesmírnou touhu
po domově.
Ve druhé části dokumentárního pořadu se se stejným zaujetím, nadšením, láskou a pokorou rozhovořil o slovenské části, že šlo o prostou lidovou písničku, kterou si pobrukovali studenti střední školy, aby
vzápětí jednoho z nich inspirovala ke vzniku slovenské části. „Tak to v tom národě už je a já doufám, že
to nebude trvat dlouho, že nejsou doceněni ti, kteří

pro něj dělají tolik, aniž by to dávali na odiv, tedy
třeba Josef Kajetán Tyl a František Škroup a další významné osobnosti české i slovenské kultury.“ Takhle
nějak zněla impozantní věta profesora Štěpána Raka,
aby na ni navázal: „Všimněte si, že jediná československá hymna opěvuje krásy naší malé, ale milované země na rozdíl od těch ostatních, bohatýrských
a hrdinských.“
Co k tomu dodat? Snad jen větu, kterou, pro změnu, ctím já: „Čím větší umělec a významnější osobnost, tím je pokornější a skromnější. Příběh nejlepšího českého kytarového virtuosa by vydal na román.
Tak třeba zase někdy příště!
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Kalendář kulturních a dalších akcí

pokračování článku „Na výletě... v Huti Jakub v Tasicích“ ze str. 1

skládal z kuchyně, pěti pokojů a podkrovní místnosti. Není přístupný kvůli
vlhkosti, ale v dohledné době se plánuje jeho celková rekonstrukce a připravuje se expozice o historii sklárny.
Výklad našeho průvodce, bývalého
zaměstnance sklárny, je fundovaný,
zajímavý a někdy i vtipný.
Další stavba, stojící opodál, ukrývá jeden technický unikát. Vcházíme do tzv.
generátorovny s generátorovým kotlem
na hnědé uhlí, který vyráběl plyn pro
vytápění hlavní sklářské pece a nahradil tak původní otop dřevem a později
dřevoplynem. Obrovské válcové betonové monstrum spolykalo během desítek let tisíce tun hnědého uhlí, jež se
sem náklaďáky přivážely ze Zbraslavic
od dráhy, kam se uhlí vozilo vlakem
ze severočeských dolů. Není to již původní Siemensův kotel z r. 1897, typ
Škoda – Ignis pochází z r. 1955. I tento
generátor se může pochlubit určitým
prvenstvím. Sloužil v plném provozu
do roku 2002, kdy zde skončila výroba
skla, a byl tak posledním funkčním generátorem v Čechách.
Sklárna žije!
Následuje vrchol exkurze – návštěva
centrálního objektu, původní sklářské
pece s deseti pánvemi na tavení. Přestože pec již není šestnáct let v provozu,
sklářské umění tu nezaniklo, představuje nám jej skutečný odborník, pan
Zdeněk Kunc, sklářský výtvarník a pedagog, který vystudoval sklářskou školu

v Novém Boru. Děje se tak u malé pece,
kde je demonstrována ukázková výroba
skla podle dobových postupů.
Historické postupy tavby skla a výroby foukaného
či lisovaného skla
mají v Čechách
mnoho příznivců.
A když se k tomu
přidá autentic ké prostředí, je
výsledný zážitek
skutečně intenzivní. Tyto přehlídky
jsou velice populární zejména proto, že lidé mohou
skláři hledět zblízka přímo pod ruce,
ten celý proces komentuje a ochotně
zodpovídá četné dotazy návštěvníků.
Prohlídka je zakončena v brusírně
skla, která byla v Tasicích vybudována
až ve 30. letech 20. století. Dříve se sklo

muselo k brusičům v okolí vozit. Broušení a leštění skla zde prakticky předvádí další odborník, pan Daniel Vágner,
absolvent sklářských uměleckých oborů
v Železném Brodě.
Majestátní huť s typickým komínem,
od roku 2014 národní kulturní památka, byla zvěčněna ve známém seriálu
Synové a dcery Jakuba Skláře a dostala
po hlavní postavě pojmenování Jakub.
Díky novému majiteli, panu Františku Milichovskému a jeho rodině, stojí
na okraji Bělé nikoliv jen jako němý
svědek někdejšího umu českých sklářů.
Sklárna v jeho vlastnictví naopak žije
a přitahuje pozornost velkého počtu
návštěvníků bez rozdílu věku. Je potěšitelné, že majitel hodlá dále potenciál cenné technické památky rozvíjet.
Pokud sem zavítáte ještě před Vánoci,
v místním obchůdku skla jistě něco
vyberete, v tento čas zrovna třeba originální vánoční ozdoby…

Kromě sklářského skanzenu můžete ještě navštívit:
V areálu tasické sklárny je již více než deset let prodejna skla s nabídkou širokého sortimentu výrobků mnoha známých českých skláren a sklářských výtvarníků. Nabídka je
průběžně doplňována o nové zboží. Otevírací doba prodejny je stejná jako otevírací doba
sklárny (po celý rok), po telefonické domluvě i mimo tuto dobu.
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Výstava „Stromy republiky“, pořádá Klub panenky ČR ve spolkovém
domě.

15. 12. 2018

Vánoční koncert, pořádá OKŠS – žesťové dechové seskupení
Tubicenes Caelis, od 16.00 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže, vstupné
dobrovolné.

18. 12. 2018

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen – spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci), od 14.30 hod.

19. 12. 2018

Vánoční vytrubování, pořádá OKŠS – spolkový dům – Zručská desítka
a dětský pěvecký sbor PIKOLINO z Čechtic. Začátek od 18.00 hod., před
spolkovým domem. Více informací viz leták.

20. 12. 2018

Jak se před sto lety zakládala evangelická církev, pořádá ČCE Zruč
nad Sázavou, od 17.00 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

21. 12. 2018

Vánoční koncert DIOGENES, pořádá OKŠS v Zrcadlovém sále na zámku, začátek od 19.00 hod. Vstupné: 90 Kč. Předprodej vstupenek od 5.
12. 2018 v infocentru nebo na tel.: 327 531 329 ve Zruči nad Sázavou.
Více informací viz plakát.

21. 12. 2018

Vánoční koncert Zručské desítky, pořádá Zručská desítka, v malém
sále na Hotelu Zruč. Od 19.00 hod. Více informací viz leták.

5. 1. 2019

Městská knihovna – sobotní provoz – otevřeno od 9.00 do 11.30 hod.

8. 1. 2019

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen – spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci), od 14.30 hod.

Od 9. 1. 2018

Výstava „FOTOSOUTĚŽ 2018“, pořádá Fotoklub Zruč nad Sázavou –
vybrané soutěžní snímky všech autorů v ZUŠ ve Zruči nad Sázavou. Více
informací viz leták.

11. 1. 2019

Koncert Tříkrálový – MUSICA DA CHIESA, pořádá – OKŠS – Zrcadlový sál na zámku, od 17.00 hod. Vstupné: 90 Kč. Předprodej vstupenek
v infocentru nebo na tel. 327 531 329 od 2. 1. 2019. Více informací viz
leták.

15. 1. 2019

Tvoření pro radost: oděvní doplňky zhotovené technikou Tenerife, pořádá Český svaz žen, od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, s sebou:
nůžky, jehla s větším ouškem, perlovka nebo vyšívací bavlnka (stačí
dvě barvy), spolkový dům, I. patro, klubovna svazu. Více informací viz
plakát.

16. 1. 2019

Povídání s Terezou Vaněčkovou – dula, laktační poradkyně,
poradkyně na látkování, nošení dětí a předporodní přípravu,
pořádá Rodinné centrum Setkání, začátek od 15.00 hod., spolkový dům.
Vstupné 50,-. Více informací viz leták.

16. 1. 2019

Akademie třetího věku – První republika – vzestup a rozkvět
mladého státu – probíhající kurz, spolkový dům.

22. 1. 2019

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen – spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci), od 14.30 hod.

23. 1. 2019

Kino – film „Kráska a zvíře“, pořádá OKŠS – spolkový dům. Od 18.30
hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost. Vstupné: 50 Kč, člen
filmového klubu 30 Kč. Více informací viz plakát.

26. 1. 2019

„FOTOSOUTĚŽ 2018“ – vyhlášení výsledků, sál ZUŠ, pořádá Fotoklub Zruč nad Sázavou, od 13.30 hod. Více informací viz leták.

29. 1. 2019

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen – spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci), od 14.30 hod.

4.–8. 3. 2019

Jarní příměstský tábor ve Zruči nad Sázavou, po–pá: 7–17
hod., cena 1 600 Kč. Přihlášky do 20. prosince 2018 u p. Černé, tel.:
730 514 040, email: cerna@mesto-zruc.cz.

Tip redakce ZN – výborný oběd nebo večeře v Bohdanči
Po prohlídce sklárny se můžete občerstvit v malé restauraci přímo ve sklárně, nebo ve vyhlášené restauraci Agnes v Bohdanči, kde připravují hovězí, jehněčí, vepřové i rybí speciality z masa z vlastních BIO chovů. Nabízejí rovněž nápoje (pálenky, likéry, ovocné mošty)
z vlastní produkce.

Jógový ponor

Setkání s Pavlem Maurerem

Tereza Viktorová

Andrea Pacalová

V

T

průběhu listopadu proběhl ve Zruči Jógový ponor do hlubiny dechu, a to hned dvakrát po sobě. Velice děkuji všem zúčastněným
za krásnou atmosféru a plné soustředění na dech
po dobu tří hodin, které utekly překvapivě rychle. V tělocvičně nad školní jídelnou u kuličkové
dráhy, kde obyčejně cvičíme jógu každý čtvrtek,
se sešlo celkem 29 hledačů harmonie. A že vědomý dech je cestou k rovnováze, o tom po semináři nikdo nepochyboval.
Náš dech je nejkratší cestou k naší duši, okamžitou vstupenkou do přítomnosti a nejdostupnější metodou pro dosažení spokojenosti a životní lehkosti. Zeptejte se těch, kteří tam byli, anebo
se přijďte ponořit příště.
Nádech a výdech, napětí a uvolnění, pohyb
a klid..., to je tep Universa, to je rytmus Vesmíru. Namaste.
Sledujte Facebook Jóga s Terezou nebo www.
sily.cz.
S láskou Tereza Viktorová

enkrát, chvilku po nedělním poledni, zaslechla jsem ze stanice Radiožurnál příjemný
hlas, který říkal: „Vážení gastronauti...“ Jelikož se
mi právě vařil oběd, mé uši zbystřily. Poslouchám
a překvapuje mě kultivovaný projev i ta krásná
tečka v závěru. Opravdu si už nepamatuji, o čem
ten monolog tenkrát byl, ale stávám se nepravidelným posluchačem jeho tříminutových glos
nejen o vaření. Na jeho motto: „Přeji Vám hezký
víkend a hlavně, nejezte, nepijte a když to půjde
– ani nežijte blbě! Váš Pavel Maurer“ se vždycky
těším.
Nejsem nijak vyhlášeným gurmánem, a přesto
mě potěšila jeho kladná odpověď na pozvánku
od Josefa Förstera k návštěvě do pořadu Křeslo
pro hosta. Těším se na setkání s osobou nezávislého průvodce po nejlepších a nejzajímavějších restauracích v České republice a pořadatele Prague
Food Festivalu. Nějak samovolně mi vytanul film
Křidýlko nebo stehýnko s legendárním Louisem
de Funèsem v hlavní roli.

V podvečer 7. listopadu se tedy
nechystám na oslavu VŘSR, ale
do spolkáče na nejvyššího českého
gastronauta pana Pavla Mauera.
V sále sedí převážně dámské osazenstvo a místa jsou skoro všechna
zaplněna. Pak přichází s úsměvem
ve tváři a vůbec se nepodobá Charlesu Ducheminovi z výše uvedeného filmu. Je to vysoký pán středního
věku v sepraných jeansech, bílé košili, šedé vestě a veselých očí za skly,
který působí velmi pozitivně. Na úvod se přiznává,
že díky jeho manželce nejel naštěstí až do Žďáru
– jak se již mnohým návštěvníkům Zruče stalo.
Pak poděkuje Marcelce Černé za chlebíčky a říká,
že náš, český obložený chlebíček patří mezi jeho
oblíbenou stravu. Při vypravování a autorském
čtení se dozvídám, jak se vlastně hodnotí a vybírají právě ty nejlepší a nejzajímavější restaurace
do jeho průvodce. Počet jeho rádiových glos pro
Radiožurnál se blíží k číslu 800, píše pro tisk Metro a Respekt. Co mě ale příjemně dojalo, je to, že

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

foto: Archiv autorky

tradičního Předvánočního skláření,
na dvorku sklárny je živo, stánky nabízejí občerstvení, svařák, medovinu,
koláče, adventní zboží i vánoční dekorace. I přes první podzimní mrazy je
na místě srazu dopolední exkurze plno.
Další návštěvníci se houfně sjíždějí, zájem o tuto památku je i přes chladné
počasí značný. Průvodce, pan Vlastislav Tvrdík, provozovatel objektu,
zahajuje svůj výklad před památkou,
která evokuje iluzi dávných časů, barokním Panským (skelmistrovským)
domem, vlastně nejstarším dochovaným objektem v celém historickém
areálu. Lituji, že nelze zatím vstoupit
dovnitř. Prostorný barokní dům se

3

výnos z jeho Prague Food Festivalu má vždy nějaký
vyšší sociální cíl, než jen finanční zisk (např. v roce
2018 bylo zakoupeno stádo 124 koz do Rwandy).
Podílí se na českém projektu Kuchařky bez domova a e-Svačinky, jehož cílem je pomoci ženám
bez domova a handicapovaným začlenit se do naší
společnosti. Další aktivitu vyvíjí v projektech Taste
Waste – jídlo pro děti do indických škol. Bez obalu
a zachraňme jídlo. Klobouk dolů a palec nahoru,
pane Maurere! Vy se svého motta držíte.
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Nejlepší
vánoční dárek,Tereza Viktorová
Proč tolik?
Jedním z hlavních novodobých symbolů vánoc se stal dárek. A bohužel nikoli
dárek, který mohu někomu dát, ale dárek, který dostanu. Tajemstvím opředený
Ježíšek má každý rok jazyk na vestě, aby
uspokojit tu neukojitelnou potřebu vyvážit naši sebehodnotu množstvím obdržených darů. Pevně doufám, že si tento
článek nepřečte ona inkriminovaná osoba, která každý rok u vánočního stromku
po přepočítání svého skóre prohlásí, že se
nediví, že dostala nejvíc dárků ze všech,
protože ona je přece ze všech nejhodnější... Promiň, mami, ale tohle je pro mě
fakt dost nepříjemná vánoční tradice.
Syndrom křečka
Věci, věci, věci. Hromadíme je ve svých
norách a divíme se pak, že máme problémy s prouděním lymfy, že nemůžeme
zhubnout atd. Obávám se ale, že moje
máma nebude sama a že tímhle hrabivým syndromem trpí celé zástupy, kterým je upřímně jedno, jestli se oslavuje
slunovrat nebo narození Krista, chtějí
hlavně něco dostat. Mají tu mnohdy
nepříjemnou povinnost někomu taky
něco dát, protože fenomén dárkování
podléhá jistému paradigmatu reciprocity. Obdarovaní, kteří nedarovali, se cítí
trapně, dárci, kteří nebyli obdarováni, se
cítí taky trapně. Ne pochopitelně vždy,
jsou mezi námi i bezelstné duše, které žijí
v bezpodmínečné lásce, ale přiznejme si,
většinový trend to není. A proto nakupujeme a nakupujeme jako smyslů zbavení, protože podvědomě očekáváme, že
za každý darovaný dar přiletí od Ježíška
jeden pro nás.
A přitom už dávno nic nepotřebujem!
Co potřebuje, je objetí, sdílení zkušeností a společnost lidí, o kterých víme,
že nás přijímají takové, jací jsme. Nepotřebujeme věci, potřebujeme prožívat. Prožívat vědomě svůj život, každý
nádech, každý výdech. Nepoužívejme
proto dary jako zprostředkovatele naší
náklonnosti, dávejme si ji opravdu najevo. Objímejme se, dotýkejme se, drbejme
si záda, zaplétejme si vzájemně copánky,
prostě buďme spolu. Mohlo by se totiž
stát, že přes tu horu dárků, balících papírů a stužek si k sobě neproklestíme cestu.
Prožitkové dary
Osobně bych věcné dary na Vánoce
oficiálně a celosvětově zakázala. Jediná povolená forma daru by byly věcné
dary vlastnoručně vyrobené a poukázky
na prožitky. Například:
„Pozvánka na společné smažení a následné pojídání koblih“ neboli „Koblihobraní”, „Poukázka na wellness odpoledne neboli masáž a jedlá maska ode mě”
(tu dostane letos moje máma), dobrým
dárkem pro děti je „Šipkovaná za pokladem na zahradě” a slepnoucím babičkám
doporučuju věnovat „Podvečerní předčítání.” Pro páry existuje široké spektrum
prožitkových darů od „Masáží nohou”
až po „Hru na doktora.” Co se pod stromečkem bude obzvlášť pěkně vyjímat, je
tantricky laděný dárek „Poznej, čím tě
hladím.” Ten letos asi taky někdo u nás
dostane.
Je toho tolik, co pro sebe můžeme dělat,
jak si dát najevo, že nám na druhém záleží. Vnímejme se, žijme spolu, věnujme
si čas, pozornost a lásku. A nemusí to být
jen na Vánoce. Krásně, vědomě a radostně prožité svátky vám přeje
		
Tereza Viktorová

Veselé řecké svátky z pohledu Lucie Pavlidu
Lucie Pavlidu

P

ro loňské předvánoční vydání Zručských novin
jsme oslovili Zručany, žijící trvale mimo naši
republiku, aby se s námi a hlavně se čtenáři podělili o podobě adventní doby a vánočních tradicích
za našimi hranicemi, v jiném kulturním prostředí.
Někteří z nich naši výzvu ochotně vyslyšeli, a protože
jsme na jejich příspěvky zaznamenali pozitivní ohlasy,
rozhodli jsme se otisknout další pokračování. Zajímavý článek nám tentokrát zaslala paní Lucie Pavlidu,
která již šestadvacet let žije v Soluni na severu Řecka.
Vydejme se tedy spolu s ní na jih poznat řecké vánoční
tradice a zvyky.
Jak se tedy slaví Vánoce v Řecku? Já bych řekla...
objemně. I když mnohem méně než Velikonoce.
Takže, i řecké tradice byly ovlivněny těmi cizími.
Klasický svatý Vasilios, který přichází z maloasijského města Keyseris v Kapadokii rozdat dětem
dárky, byl zaměněn červeně oděným, tlustým Santa
Clausem, i když původní svatý Vasilios byl hubený
kněz, který měl jednoznačně rád zelenou. Naštěstí,
jméno mu bylo ponecháno.

Tradiční vánoční jídlo bylo vepřové na všechny
způsoby, ale většinou lidé kupují na vánoční stůl
krocana. A tradiční zdobení plachetnice zase vytlačilo zdobení vánočního stromečku. Ale na soluňském náměstí jsou obě varianty, aby si nikdo
nemohl stěžovat.

Řek už zdobí stromeček klidně od půlky listopadu s výmluvou, že to chtějí děti, aby pak mohly
řecké hospodyňky čistit prach i z ozdobiček. Jsou
ale i tací, co ozdobený strom po svátcích strčí, jak je,
do sklepa a příští rok ho vytáhnou hotový. Začíná
mi to připadat jako dobrý nápad... pro ty, co mají
sklep, samozřejmě.
Kromě stromečku dává Řek světýlka do oken,
na balkon, na keře na zahradě, vyvěsí svítící Santy,
jak lezou do komína, nebo sněhuláky ve velikosti
člověka, aby ten jejich dům vyhrál cenu „vánoční
Las Vegas“ a sousedi umírali závistí. Vždy platí:
Čím víc, tím líp.
Jelikož Řek dělá vše na poslední chvíli, shánění dárků bývá docela honička v přeplněných obchodech a nakupování potravin na vánoční stůl
jakbysmet. Ty plné vozíky před svátky úplně vyvracejí pocit krize.
Vánoce se slaví 25. 12. Den před nimi chodí děti
na koledu a dostávají za zpěv drobné. Pak chodí
znovu i 30. 12., kdy se pro změnu zpívají koledy
novoroční, a pak 5. 1. opět s jinou koledou, v den
před Theofania, tedy Božím zjevením. To je den,
kdy kněz hází do ledového moře dřevěný kříž a pár
nadšenců ho skočí chytit. Co dostane vítěz? Mys-

lím, že nic. Jen požehnání do nového roku a možná
taky pořádnou rýmu nebo infekci ze špinavého přístavu. Ale bude hrdina pro svou rodinu či vesnici.
A tam, kde není moře, je potok, jezírko nebo bazén.
Jde to všude.
3x koleda! Počítáte správně. Děti si přes svátky
hezky namažou kapsu. I když ta poslední koleda
bývá slabá. Je to již po svátcích, je to již potřetí a lidé
už utratili, co měli.
Začneme tedy Vánocemi. Schází se celá rodina,
lidé z města odjíždějí na vesnice za rodiči a chystá
se hostina, jako by těch strávníků bylo tak desetkrát
tolik. Jak už jsme řekli, dělá se krocan, ale i vepřové,
ale také stejky všeho druhu, vlastně cokoliv. A opět
čím víc, tím líp. Kuchyně není omezena. Jen aby
vykrmené řecké děti nestrádaly.
Z vánočního cukroví byste nadšeni nebyli. Jsou
jen dva druhy. Kurabiedes – chuťově takový o dost

horší vanilkový rohlíček s mandlemi, a melomakarona – v překladu něco jako „medomakarony“ (stále
nechápu proč), což je v medovém sirupu namočená skořicová sladkost s vlašáky..., brrr... a navíc
to téměř nikdo nepeče. Kupují si to v cukrárně.
Samozřejmě spolu s dalšími zákusky a sladkostmi,
fota: Archiv autorky takže cukrárny o svátcích zažívají zlaté časy.
A vlastně to ani téměř
nikdo nejí. Je to spíš
taková dekorace, tradice. I když po svátcích, když už není co,
jsou skvělé ke kávě,
kdy ž zrovna nemáš
alergii na vlašské ořechy jako třeba já.
V rodinném k ruhu se jí, pije a hoduje
a rozdají se dá rk y.
Ovšem pozor. Tradičně se dárky dávají až
na Nový rok, kdy je přiveze zmíněný svatý Vasilios.
A tak některé děti dostanou dárky na Vánoce, jiné
na Silvestra a některé možná dvakrát.
Silvestr je den, kdy se vychází do společnosti.
Všichni se překrásně obléknou (jak na ortodoxní
svatbu) a po přiťuknutí si šampusem, polibcích

a popřání krásného Nového roku a ještě po rozkrojení novoroční pity se rozjedou do nejbližších barů
a klasických řeckých nočních podniků veselit se,
čímž vždy nastane obrovský provoz, takže první
chvíle Nového roku lidé z města tráví ve svých vozidlech na cestě za zábavou. Tento den je velmi lákavý
i pro zloděje, neboť vědí, že téměř nikdo není doma.
Ještě se vrátím k novoroční pitě, jménem „vasilopita.“ Chuť má podobnou jako naše vánočka. Je
v ní ale ukryt penízek – fluri. Při krájení se na ni
nejdřív udělá kříž a pak se rozdělí stejným dílem
každému z přítomných na tolik dílků, kolik je lidí
počínaje pánem domu, což bývá dědeček. Pak babička, tatínek, maminka, pak nejstarší dítě atd.
Ten, kdo má v kousku penízek, toho čeká šťastný
rok a ten dostává od pána domu finanční odměnu.
Správně se ale první dílek krájí pro Ježíše, druhý
pro dům a třetí pro Nový rok a pak se teprv začne
rodinou. Ale jelikož se takto snižuje možnost přítomných vyhrát, téměř nikdo to nedodržuje. Tato
tradice je možná nejvánočnější, neboť připomíná,
jak svatý Vasilios ve městě Keyseris rozdával lidem
chléb, do kterého vkládal zlaté mince, aby jim pomohl prožít lepší svátky. Opět je třeba poznamenat,
že i vasilopitu si lidé kupují. Už i proto, že je v ní
hezký penízek a vítěz si ho ukládá do peněženky.
I když si na něj začaly cukrárny z jedné strany dávat
reklamu, čímž pokazily kouzlo. Horší příklad je
na přidané fotečce, kde symbol cukrárny vypadá
spíš jako..., však víte.

Mohu říct, že mi opravdu chybí ta česká atmosféra
s purpurou na kamnech a televizí plnou pohádek,
maminkou, co připravuje večeři, aby se po ní pak
všichni sešli u stromečku.
Řek je hlučný, jí a pije nad míru, dárky se často
rozdají už při příjezdu do domu, kde se slaví, a většinou již po večeři jdou ti mladší ven na drink, jelikož
už mají plná břicha a zábava vázne.

A jak slavím Vánoce já?
24. 12. jako Češi. Tedy o den dřív. Chystám řízky
a bramborový salát, aby byla večeře s dětmi a následně jsme se sešli u stromečku. Jenže koledníci
neustále otravují a musím odbíhat z kuchyně, takže
se nakonec naštvu a neotevírám, když mám ruce zalepené od trojobalu. Po dárečcích sedneme k televizi a díky bohu je na co se dívat, neboť máme českou.
A kdysi dřív jsem pak slavila Vánoce ještě podruhé, dvacátého pátého tak nějak, jak jsem to popsala
výše. Teď už ale jen po česku. V klidu. Asi stárnu.
Přeji všem nádherné svátky plné lásky a humoru.
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Výrobky žáků na jarmarku opět zaujaly
ako každý rok konal se i letos na první adventní neděli ve Zruči nad Sázavou vánoční jarmark. Letošní změnou proti loňskému
roku bylo především to, že stánky s výrobky
a zbožím, které bylo nabízeno zákazníkům, se
přesunuly z nádvoří zámku do prostor tržnice
ve Zručském dvoře.
Letošnímu vánočnímu jarmarku vévodilo
deštivé počasí, které mu ale rozhodně neubralo na kráse a neodradilo návštěvníky z řad
dětí i dospělých od návštěvy. Kromě stánků
s nejrůznějším zbožím od pomůcek pro hospodyňky do kuchyně, přes vánoční dekorace
v podobě věnců, svícnů a ozdob a stánky s občerstvením, si návštěvníci mohli prohlédnout
a zakoupit také výrobky dětí ze základní školy,
ZUŠ, dětského domova a zručských spolků.
Paní učitelky z naší základní školy se pravi-

Jak slavili Vánoce senioři?
Šárka Kohoutová

B

yla jsem oslovena, zda bych nezpracovala
právě toto téma. Kdo je senior? Starý člověk, který je zároveň moudrý, ušlechtilé kultury, způsobů, který už něco zažil a nebude se
s Vámi na toto téma chtít bavit? Ale kdepak!
Vůbec ne! I ten starý dědeček či babička, jejichž tváře zdobí nejedna vráska, se při vzpomínce na Vánoce tak trochu zasní, některý
se rozpláče dojetím, jiný steskem po dětství,
protože to je cesta, do které už není návratu.
Ale ve vzpomínkách dobře víme, kudy vede.
Mně samotné se při vzpomínce na Vánoce vybaví třeba několikametrový sněhulák, kterého
mi postavil můj milovaný dědeček, když jsem
právě o Vánocích byla nemocná, a tak na mne
dotyčný sněhový mužík koukal až do okna
a mohl mě hlídat.
Jiný si vybaví, podobně jako ten Pepík Ševců,
tedy pan Josef Lada, jak měli doma malý stromeček, který stál na stole ve stojánku a v jeho

zeleni se rděla panenská jablíčka, jak si jako
dítě vyhrál s obyčejným kouskem špalíčku a že
ten vyřezávaný koník či panenka, to už byla
svátost, když se pod stromečkem objevila.
Dárky byly skromné. Vždyť většina našich
seniorů se narodila či byla dětmi ve válečných
letech. Ale o to větší z nich byla radost a štěstí.
A když vy jako zaměstnanec v jednom domově pro seniory pracujete už přes jedenáct let,
může se vám lehce stát, že se sami rozpláčete
už jen při pohledu na skupinu usmívajících se
babiček a dědečků, protože si zároveň vybavíte
situace, s kterými jste se za těch jedenáct let
setkali.
Třeba na babičku, které už tehdy před těmi
jedenácti lety, bylo přes devadesát, držela se
vás jako klíště a s rozzářenýma očima pozorovala vystřižený betlém právě od Josefa Lady,
který k Vánocům patří nezpochybnitelně, kdy
vám právě ona zpívala celých pětačtyřicet minut vánoční koledy či sokolské písně, citovala
celé pasáže z bible zpaměti a nakonec vám roz-

našich žáků, a věříme, že jim budou dělat radost. Již nyní se těšíme, jaké nové nápady paní
učitelky připraví na příští rok, a všem přejeme pěkné a v poklidu prožité vánoční svátky
a zdraví a štěstí do nového roku 2019.

M

ěsíc (Luna) nám může být skvělým průvodcem při plánování našich vlastních
změn. Délka měsíčního cyklu nám usnadňuje
jeho použití jako transformačního prostředku.
Je totiž celkem snadné s ním držet krok.
Týden bývá pro mnohé až příliš krátký pro
praktické provedení nějaké životní změny.
Zvláště když potřebujeme stále ještě chodit
do práce, obstarávat děti... Jsme v zajetí našich
povinností. Rok je dlouhý, sezóna je zase doba
pro nás až příliš neuchopitelná. Vliv měsíce
je pak něco, s čím můžeme vědomě spolupracovat.
Měsíc ovlivňuje celou Zemi, přílivy nejsou
jen na moři, ale hýbou se i celé zemské litosférické desky (asi o 40 cm). Tak není divu, že
má vliv i na náš organismus i na naše životy.
Naladění na měsíční cykly tak zvyšuje účinnost všeho snažení. Nejčastěji si všimneme
úplňku. Je na něj krásný pohled, vidíme ho
i přes městské osvětlení a řadě lidí nedá spát.
Problémy se spánkem mohou vznikat tím,
jak nám svítí až příliš jasné měsíční světlo
do ložnice. Ale často vznikají také tím, že jsme
prostě „přetažení.“ Čas úplňku, většinou v délce cca dvou až tří dnů, je totiž náročný. Je tu
silná rezonance – pokud jste ve stresu, úplněk
ho zesílí, pokud jste soustředění – úplněk vás
rovněž podpoří.
Je to samozřejmě také kouzelný čas, ideální
pro duchovní léčení, snění, pro magickou sexualitu. Je to fáze naplnění a dokončení.
Ale není to doba vhodná pro náročné fyzické aktivity. Ani třeba pro lékařské zákroky –
operace. Dobře se přijímají posilující energie
i vitamíny. Dva až tři dny úplňku jsou opravdu
náročné pro organismus, využijte je k odpočinku.
Ubý vající Luna pak podporuje očistu

i všechno odcházení. Na začátku fáze ubývání
můžete uvolnit a rozptýlit energie minulosti.
Lépe se vše čistí, špína lépe pouští, dokonce
i pračka lépe pere. To je sice pod mou rozlišovací schopností, ale mám to vícekrát potvrzeno od řady žen.
Snáze se vyhazují staré krámy, snáze se hubne, ale také se snáze zbavujeme starých návyků, starých myšlenkových vzorců, svazujících
myšlenek. Můžeme se při ubývajícím měsíci
zbavovat své minulosti, abychom si udělali
místo pro budoucnost.
Ubývající měsíc nám pomáhá odstraňovat
vše, co je přežité, nepotřebné a škodlivé, vše,
co splnilo svůj účel a neposunulo by náš vývoj
kupředu. Pomáhá při čištění a detoxikaci. Vykuřování, obřadné kropení či omývání (i sebe
sama), přebudování emočních vzorců, to jsou
způsoby, kterými upevňujete svou schopnost
používat svou intuici a rozhodovat se.
Tento proces opouštění a vzdávání se by měl
mít, i přes svou průvodní bolest, velký a stabilizující potenciál do budoucna. Přínos odloučení se často projevuje až s odstupem času.
Je to období očišťování – ve smyslu odkrývání vnitřní pravdy – zdokonalování vnímání.
Jedná se o konání na základě uvědomění. Sladění s přírodním cyklem nám pomáhá ke stabilizaci v čase i prostoru – ve světě.
Při ubývajícím měsíci se tak můžete zbavovat
nežádoucích vzorců a připravovat se na obnovu a svěží začátek, který přinese Nový měsíc.
Nov představuje začátek. Okamžik nového
měsíce je symbolem nového začátku, nového
zrození. Je to náročná doba, stejně jako úplněk, tak se zbytečně neunavujte. Také se nedoporučuje příliš mnoho společenských aktivit.
Je to doba souznící se samotou.
V této fázi měsíčního cyklu se skrývá potenciál setby. Teď nasazujeme semínka naší
budoucnosti.

Martina Fialová

U

ž tradičně se na první adventní neděli scházíme při rozsvěcení vánočního stromečku. Tentokrát jsme tradiční
chod akce porušili a sešli jsme se u vánočních stánků ve Zručském dvoře. Ani déšť nás neodradil, vyslechli jsme si před stromečkem pár vět pana starosty a rozsvítili jsme nejen stromek,
ale i celou výzdobu parku a nově dva mosty vedoucí do Zruče.
A trochu jsme mokli, ale nakonec jsme se dočkali i laser show.
Tak hezké Vánoce…

Bábovkou to začalo
Marcela Vilimovská

třeseným hlasem řekla: „Já vám děkuju za ty
nádherné Vánoce.“ To i ta nejsilnější povaha
odchází skrýt své slzy do ústraní.
A ti současní senioři v těchto dnech nejraději
vzpomínají na minulý rok, kdy jsme přípravy
na Vánoce pojali opravdu ve velikém stylu,
avšak pěkně po staročesku, kdy do kongresového sálu přišla jedna „přechytralá bába“
s „úplně neznalým dědkem“, a všemi vánočními tradicemi a zvyky přítomné seniory provedli formou lidového vyprávění a rozhovoru,
který byl doplněn právě tematickými lidovými
koledami.
A když se nám k tomu odpoledne ještě narodil pravý, živý Ježíšek, který sám hned zázračně vstal a všem přítomným rozdal zasloužené
dárky, spokojenost seniorů byla nevýslovná.
O to víc nás jako pořadatele těší, že navzdory
mnohdy velmi slábnoucí paměti si právě tento zážitek naše „velké děti“, které milujeme
a s pokorou a s láskou k nim vzhlížíme, uchovaly ve své paměti do dnešních dnů.

Měsíc jako průvodce změny
Milena Moudrá

Předvánoční jarmark

Je zde i určitý prostor i pro očištění, kdy je
užitečná samota. Při práci na sobě, té vnitřní
setbě se v této chvíli vyhýbejte impulzivnosti
a emocionálním výbuchům. Nov nám může
pomoci s každým novým začátkem.
Čas dorůstajícího měsíce je časem nového
zaměření. 1. čtvrt je pak vhodnou příležitostí
pro obnovení vaší osobní energie.
Dejte pozor, aby energie kulminovaly v pozitivních formách.
Je to totiž doba, kdy si vpouštíme do života
to nové. Pořizujeme si nové věci a všechno, co
nám dělá radost a potěšení. Ale dorůstající měsíc také vytváří lpění na těchto věcech a touhu
po nich. Pomáhá kumulovat věci, fixovat se
k více a více věcem a časem to vede k tomu,
že to, co nám radost dělalo, se nám stává břemenem. Všechny ty věci musíme opravovat,
zalévat, uklízet, přebírat, servisovat, třídit,
vyhazovat, nahrazovat lepšími. Tak si dejte
pozor, ať vám vše nové, co si pořídíte, přináší
více radosti než starostí.
Když Luna přibývá, snáze se přijímají posilující energie, vitamíny. A také organismus
lépe přijímá (a nechává si) všechno, co sníme.
Vypuklý měsíc krátce před úplňkem, přináší
plody toho, co bylo zaseto. V tuto dobu jsou
takzvaně vnitřní oblasti osvětleny a dochází
k vyjádření tvořivosti. Úplněk je pak opět
dobou naplnění a dokončení. A také trochu
bilancování a plánování, abychom věděli
od čeho nebo od koho se chceme s ubývajícím
měsícem oprostit.
Doporučuji, věnujte pozornost svým reakcím na měsíční energii, zapisujte si svou zkušenost s každou měsíční fází a po několika cyklech si vyhodnoťte, co z toho pro vás vyplývá.
(A není to rada jen pro ženy, pro muže bývá
někdy cyklus měsíce větší pomocí, neruší se
s ženským menstruačním cyklem.)
www.milenamoudra.cz

V

ánoční čas se blíží. A opět se ve všech domácnostech
začne péct cukroví, vánočky a jiné dobroty na Vánoce.
Mám tento čas moc ráda. Tradice, které nám předali naše
babičky a prababičky má stále své místo v našich životech.
Moc se mi líbí a mám velkou radost z toho, že se vrací klasické recepty na náš stůl.
Používáním skutečných potravin, jako jsou např. jablka,
ořechy, rozinky, med a celozrnné mouky, můžeme vykouzlit
opravdu výborné kousky cukroví, bábovek nebo koláčů.
I letos mě čeká velké pečení cukroví pro spolkový dům
na oslavu vánoční schůzky všech zručských spolků. Při této
příležitosti mohu zapojit svou fantazii a jako roky předchozí
napéct cukroví známé, méně známé, anebo zcela nové.
Sepsáním seznamu všech druhů, co budu péct, vše začíná.
Pak nákup všeho potřebného a dále už jen mé odhodlání
a velké nadšení pustit se do práce. Předáním upečeného cukroví přichází velká úleva, že jsem opět odvedla dobrou práci
a pekla cukroví s nadšením a moc mě to bavilo.
Své nápady a recepty jsem mohla představit a dát ochutnat
asi tři roky zpátky, když mě oslovila paní Černá, abych připravila občerstvení do kavárničky.
Každý měsíc je tak pro mě možností upéct např. bábovky,
dorty nebo zákusky, aby návštěvníci kina mohli zažít pohodu. Dát si kávu, víno a zastavit se a ochutnat dobroty, co
jsem upekla. Tento rok byl pro mě opravdu pestrý. Připravovala jsem občerstvení na firemní akce, rodinné oslavy a také
na akce pro spolkový dům.
Dává mi to pocit seberealizace a možnost předat myšlenku, že umění se zastavit u šálku dobré kávy nebo čaje v této
uspěchané době je moc důležité.
A proč to bábovkou vlastně začalo? Úsměvný a malý příběh.
Upekla jsem bábovku podle svého receptu. Je maková s malinami a politá bílou čokoládou. Dcera mi říká: „Mami, prosím
Tě, tohle nikdo nebude jíst, vždyť je to přeplácaný“. Reakce
lidí je opravdu úžasná. Moc všem chutná. Zrovna dnes volala
paní, že objednává tu dobrou makovou s malinami.
Přeju krásné Vánoce a mějte rádi život jako já. Buďte šťastní
a zdraví a přijďte se na mě podívat do kina!

foto: Archiv autorky

J

delně každý rok na přípravu výrobků pečlivě
připravují a hledají neustále nové, zajímavé
a neokoukané náměty. Výrobky vytvářejí žáci
v hodinách pracovních činností a také v rámci
jednodenní dopolední akce Vánoční tvoření
s rodiči. Také letos výrobky zaujaly přítomné
návštěvníky. K vidění byli například roztomilí
čertíci vyrobení ze šišek, svítidla ze skleniček,
vánoční andílci nebo stromečky z nejrůznějších materiálů a další. Peníze získané z prodeje
žákovských výrobků budou použity na nákup
pomůcek pro vánoční tvoření v příštím školním roce. Všem, kteří si zakoupili práce dětí,
děkujeme za finanční podporu. Vybraní žáci
naší školy oživili jarmark také svými tanečními nebo hudebními vystoupeními na pódiu
v prostorách Zručského dvora. Vyvrcholením
akce je vždy rozsvícení vánočního stromu
v areálu zámku.
Děkujeme všem, kteří si zakoupili výrobky

FOTo: archiv zš

Blanka Olišarová

ZŠ
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Jak voní Vánoce?
Linda Mahelová
…hřebíčkem, badyánem, skořicí, vanilkou, pomerančem…
Můžeme se sami postarat o vůni, která provoní náš domov
– tady máte recept na vánoční voňavý sprej podle Lindy
Mahelové:
* do skleněné zavařovačky dejte hřebíček, skořici, badyán,
vanilku, kardamom (nebo takové koření, které máte rádi
a voní vám); čím více koření použijete, tím bude vůně intenzivnější,
* koření zalijte vodkou nebo lihem a nechte macerovat týden až dva,
* potom přeceďte a přidejte ještě pár kapek éterického oleje
z pomeranče, limetky nebo citronu (sprej můžete připravit
i bez éterických olejů; citrusové éterické oleje dobře pomáhají
očistit mysl),
* přelijte do skleněné nádobky na sprej.
Voňavý sprej lze použít na provonění místnosti, v autě,
na šaty, vlasy.
Užijte si příjemnou vůni vánočního koření!
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Události řešené městskou policií
v listopadu 2018
• 01. 11. 2018 – V dopoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
o krádeži zboží v prodejně potravin OD Sázavanka. Na místě strážníci
ztotožnili šestasedmdesátiletého muže, který se pokusil přes kasy obchodu
pronést zboží bez zaplacení. S uvedeným, který se na místě k činu doznal,
byl přestupek projednán na místě uložením blokové pokuty.
• 02. 11. 2018 – V odpoledních hodinách došlo v lokalitě u řadovek
k napadení třiaosmdesátileté ženy volně pobíhajícím psem, který ji pokousal na ruce. Strážníci přivolali RZLS, která ženu převezla k ošetření
do nemocničního zařízení. Pro důvodné podezření z ublížení na zdraví
byla věc oznámena hlídce PČR a ta si případ převzala k dalšímu opatření.
Pes, jehož se hlídce MěP podařilo hlídce odchytit, byl umístěn do záchytného kotce.
• 08. 11. 2018 – Oznámení o krádeži zboží v OD Sázavanka bylo hlídkou MěP tentokrát přijato v odpoledních hodinách. Na místě bylo zjištěno, že třiačtyřicetiletý muž z Benešovska se pokusil přes kasy obchodu
pronést bez zaplacení 6 kusů balení kávy Nescafé Classic. S uvedeným,
náruživým vyznavačem dobré kávy, byla následně věc projednána jako
přestupek uložením blokové pokuty.
• 08. 11. 2018 – V 17.47 hodin přijala hlídka MěP telefonické oznámení
o podezření z vloupání do stánku s občerstvením na vlakovém nádraží.
Na místě strážníci zjištili vloupání do stánku za poškození skleněné výplně
výdejního okénka. Hlídkou MěP bylo místo činu zajištěno a přivolána
hlídka PČR, která si případ převzala k dalšímu šetření.

Podzim končí
Jolana Keharová

D

íky příznivému počasí v podzimním čase jsme mohli plno aktivit
pořádat venku, avšak ten už je pomalu
za námi
První akcí, kterou jsme pro děti
nachystali, bylo „Zavírání zahrady.“
Paní učitelka Cendelínová připravila
na naší školní zahradě plno úkolů, při
kterých si mohli všichni vyzkoušet své
dovednosti. Na stanovištích se počítaly
dýně a řadily se podle velikosti. Děti
podlézaly pod pavučinou plnou pavoučků. Čarodějnicím, které dohlížely
na správný průběh, jsme zpívali podzimní písničky. Celé dopoledne jsme si
užili a na závěr se odměnili sladkostí.
Začátkem listopadu nás čekal malý
výlet do Vodního světa v Hulicích.
Paní lektorka se nám trpělivě věnovala. Děti během naučného programu
poznávaly vlastnosti vody, její využití
v běžném životě i v povolání. Vyzkoušely si, jaká teplota vody je jim pocitově příjemná. Na závěr jsme si prohlédli
prostory Vodního domu a venku si užili
vodní hrátky.

Advent
Další již pravidelná událost proběhla v MŠ Na Pohoří
1. 11. v předškolní třídě. Na odpoledMŠ Na Pohoří

ne pozvali budoucí prvňáčci své rodiče do školky. Ti se pak mohli podívat
na ukázku výchovné práce s tématem
„Znaky podzimu.“ V průběhu ukázky
děti postupně procházely čtyři stanoviště a v každém plnily různé úkoly. Při
nich si formou hry procvičovaly předložkové vazby, barvy, počítání, zrakové
vnímání. V závěrečné části děti psaly
a kreslily na pracovní list. Rodiče tak
mohli sledovat, zda správně drží tužku.
Smyslem tohoto setkání bylo ukázat,
jakým způsobem se děti připravují
na přechod do základní školy.
A na to navázala další akce pro rodiče. 7. 11. k nám přijela paní Mgr. Šárka Wagenknechtová, která pracuje
jako klinický logoped a s naší školkou
již několik let spolupracuje. Připravila
si přednášku na tolik aktuální téma
„Správný vývoj řeči u dětí předškolního
věku.“ Rodiče měli příležitost zeptat se
a diskutovat o všem, co je zajímá.
Krásný podzim jsme si dostatečně
užili a nyní se všichni těšíme na vánoční atmosféru.

Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

• 19. 10. 2018 – Jednotka byla povolána k odstranění mastných skvrn
na vozovce za osadou Dubina. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo k úniku
nafty z pravděpodobně špatně uzavřené nádrže. Uniklá nafta byla z vozovky zlikvidována sorbentem.
• 24. 10. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě osobního
vozidla, které narazilo do spadlého stromu u obce Želivec. Po příjezdu
bylo zjištěno, že po nárazu nedošlo ke zranění řidiče a ani k úniku provozních náplní. Strom byl rozřezán pomocí motorové řetězové pily. Poté
jednotka uklidila vozovku a místo nehody bylo předáno PČR.
• 2. 11. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku k otevření dveří rodinného
domku ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu bylo zjištěno, že v domku
leží osoba v ložnici na podlaze, komunikuje, ale nemůže vstát. Vstupní
byly otevřeny pomocí páčidla. U dalších dveří, byly také zamčené, byla
odstraněna skleněná výplň a dveře odemčeny. Po příjezdu ZZS byla osoba
předána do její péče. Dveře byly opraveny, uvedeny do původního stavu
a místo zásahu předáno majiteli.
• 5. 11. 2018 – Po silném větru byla jednotka vyslána ke spadlému
stromu ve Zruči nad Sázavou. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o zlomený vršek smrku. Na místě byla PČR. Spadlá část stromu byla rozřezána
pomocí motorové řetězové pily a odklizena z vozovky.
• 9. 11.2018 – KOPIS vyslalo jednotku k požáru digestoře v panelovém domě ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná
o technickou závadu na elektroinstalaci na digestoři. Byt byl zakouřený
a v digestoři hořela kabeláž. Uživatelka bytu se nacházela na balkoně, kde
zůstala až do odvětrání bytu. Požár byl uhašen a byt pomocí přetlakového
ventilátoru odvětrán. Na místo přijela i jednotka SDH Zruč nad Sázavou.
Paní si do péče převzala ZZS a odvezla ji na vyšetření do nemocnice. Před
odjezdem ZZS byly klíče od bytu předány majitelce.
• 25. 11. 2018 – Jednotka byla vyslána k požáru lednice uvnitř čerpací
stanice ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jednalo o zahoření lednice v její vrchní části. Požár byl
uhašen už před příjezdem jednotky pomocí práškového hasicího přístroje
obsluhou čerpací stanice. Byla provedena kontrola lednice a odvětrání
pomocí přetlakového ventilátoru. Na místo zásahu přijela jednotka SDH
Zruč nad Sázavou. Místo bylo předáno uživateli čerpací stanice.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Jolana Keharová

Č

• 27. 11. 2018 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
občanů o koupajícím se muži v Ostrovském potoce. Po příjezdu strážníků
na místo byl na břehu potoka u tenisových kurtů zjištěn místní dvaašedesátiletý občan. Tento zřejmě v důsledku požití nadměrného množství
alkoholu spadl do potoka a poranil se na hlavě. Hlídka MěP na místo
přivolala RZLS, která si muže převzala do své péče.

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v říjnu a listopadu 2018

FOTA: ARCHIV MŠ

RC SETKÁNÍ

Hudební kroužek pro děti
v Rodinném centru Setkání ve Zruči nad Sázavou
každou středu v 15.00

PÍSNIČKA
PRO NEJMENŠÍ

vede Kateřina Kmínková
určeno pro děti školkového věku
a jejich rodiče
cena 30 Kč za lekci – první lekce zdarma
přihlášky: 721 971 323
katkakminkova@gmail.com
Šárka Kohoutová

Z

ručská veřejnost mne zná jako člověka, který se „v terénu“ pohybuje
za asistence čtyřbodového chodítka.
Přiznám se, jsem jako to počasí, někdy
to jde hůře, někdy lépe, v závislosti
na okolnostech a aktuálních zdravotních možnostech.
I ty schody v paneláku, vedoucí k výtahu a do sklepa, zvládám tu snadněji,
tu hůře, podle výše zmíněného a také
podle toho, zda vezu nákup ve více taškách, či pouze kabelku s osobními věcmi či drobnostmi k výkonu své profese.
To, že se tu najde mnoho ochotných
dospělých, o tom není třeba se déle rozepisovat a já jim tímto ze srdce děkuji,
je to od nich velice šlechetné a galantní,
a i když je mi to často ženantní přistoupit na jejich nabídku, vždyť mají svých
starostí a úkolů dost, i ta bolest se občas
přidá, většinou se nestane, že bych ji
odmítla, ba naopak, jsem za jejich velkorysost víc než vděčná.
Ale že mi budou chtít pomoci malé
děti, neřku-li, že mi opravdu pomohou,
a to samy od sebe, to by mne hned tak

www.rc-setkani.cz

ekání na Ježíška se dětem často
neuvěřitelně vleče. Každý den
počítáme na prstech, kolikrát se ještě
vyspíme, než budeme rozbalovat dárky
pod stromečkem. Aby nám čas utekl
rychleji, připravili jsme pro děti ve školce plno akcí a činností.
Už koncem listopadu jsme měli plné
ruce práce s přípravou vánoční výstavy
na poště. Děti malovaly různými technikami obrázky, vyráběly z přírodnin
svícny a jiné dekorace.
Začátkem prosince připravily paní
učitelky pro rodiče vánoční tvoření.
Společně s dětmi strávili ve třídách
příjemné odpoledne. Mohli si vytvořit
přáníčka, ozdoby na stromeček a také si
vyrobit něco z keramické hlíny.
Během dne jsme nezapomněli nakreslit „Dopis Ježíškovi“, upéct perníky
a cukroví. Povídali jsme si o adventu
a vánočních tradicích. Při vycházkách
jsme často chodili k ozdobenému stromečku v parku a pozorovali výzdobu
ulic a domů.
Velkým zážitkem byla pravidelná diskotéka s čertem zakončená nadílkou.
Rodiče se také mohli potěšit, rozesmát
a často i dojmout při besídkách, kde
děti předvedly svoji šikovnost.
Celé předvánoční období se neslo
v duchu klidu a pohody.

Když děti pomáhají
handicapovaným dospělým
nenapadlo! Prvním odvážným byl tříletý (!!!) chlapeček, který, protože to
viděl u svého tatínka, že mi už mnohokrát pomohl, chtěl být také takovým
šlechetným rytířem a k tatínkovi prohlásil: „Tati, musíme paní pomoct!“
Já už jsem tehdy byla ze schodů dole,
tak mi „jen“ podrželi těžké plastové
dveře, abych jimi mohla projet. A mně
se chtělo brečet.
A druhým „mušketýrem“ byl asi jedenáctiletý chlapec, který mne také viděl
s plně naloženým chodítkem, na jehož
rukojetích visely z každé strany dvě tašky, které jsem musela nejprve sundat,
abych s chodítkem mohla sjet ze schodů
k výtahu, a jak tak bojuji sama se sebou,
abych nespadla a s těžkými taškami, zároveň se držím zábradlí, vtom se kolem
mne prosmýkne výše zmíněný kavalír
a řekne mi: „Ukažte, já vám to vezmu
dolů.“
„Ale ne, počkej, je to těžké, to neuneseš,“ bráním se jeho nabídce.

„Ale unesu, dejte mi to,“ dál trvá
na svém a tak ho s těžkým srdcem nechávám. „Hlavně, aby se ti něco nestalo, to bych si neodpustila.“
„Nebojte, nic se mi nestane,“ ujišťuje
mne, ale to už je i s nákupem pod schody a bere mi chodítko. To už je vrchol,
moje nervy pracují. „Co kdyby spadl,
chodítko mu vyklouzlo a překlopilo se
na něj, tak jako se to stalo na začátku
mně?“
Ale než se otočím, už má chodítko
snesené k výtahu a přivolává mi ho.
„Už vám to jede a někdo vám volá…“
Těmito slovy se se mnou loučí, já mu
děkuji, nastupuji do výtahu, do patra,
kde bydlím, vstupuji ohromená, v šoku
a chce se mi brečet.
Tímto děkuji rodičům výše zmíněných dětí, dala bych jim jedničku
s hvězdičkou. Takový projev lidskosti
a obětavosti se hned tak nevidí. Klobouk dolů!
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Advent v MŠ Malostranská
Jana Augustovová

R

ok se s rokem sešel a my opět vstupujeme do krásného adventního
období. Pravý význam slova advent se
přimyká ke slovu příchod. Pro děti je to
především doba radostného očekávání
nejkrásnějších svátků v roce.
Vánoce pomalu klepou i na dveře
naší školky. Každé ráno děti procházejí kolem velkého stromečku, na který
pověsily vlastnoručně vyrobené ozdůbky. Pak vstupují do školky, která
je slavnostně vyzdobena. Každý kout
připomíná, že se nezadržitelně blíží
nekrásnější část roku. Školkou se line
vůně medových perníčků a vanilkových rohlíčků. Z obou tříd se ozývají
vánoční koledy. V tomto období je nej-

oblíbenějším cílem našich procházek
zámecký park, kam chodíme obdivovat krásně ozdobený stromeček. Čekání na Ježíška si s dětmi zkracujeme
i různými akcemi.
Poslední listopadový týden patřil
tvoření výrobků na adventní jarmark.
Proběhlo tvoření s rodiči. Společně
jsme strávili velmi příjemné, pohodové
odpoledne. Děkujeme všem rodičům,
kteří se tvoření zúčastnili. Těšíme se
na další spolupráci.
5. prosince od rána netrpělivě vyhlížíme vzácnou návštěvu. Někdo ji vyhlíží
nadšeně, někdo se možná trošku bojí.
Najednou se venku mihne dlouhý bílý
plášť a do školky vchází anděl. S sebou
přináší velkou nůši dárečků. Děti mu
rozechvěle přednášejí básničky, které se

MŠ Malostranská
předtím naučily. I největší hříšníci andělovi slibují, že budou vzorní. Každé
dítě dostane od anděla krásný balíček
plný dobrot. Dětem radostí září oči.
Ještě téhož týdne nás čeká další zajímavá akce. Přijíždí nás navštívit čert
s bohatým programem. Dětem se program moc líbil.
V dalším týdnu nás čekají vánoční
besídky. Děti pyšně předvedou rodičům, co se ve školce naučily. Některá
vystoupení rodiče pobaví, jiná dojmou.
Vyvrcholením předvánočního času je
nadílka, na kterou se děti těší nejvíc.
I my dospělí si s dětmi užijme toto
krásné období. Za kolektiv pracovníků
MŠ Malostranská přeji všem čtenářům
krásné prožití svátků a mnoho štěstí
v novém roce!

FOTo: archiv mš

Zdi ve škole provedou žáky historií
Blanka Olišarová

N

ové malby, na jejichž realizaci se podíleli členové zručského výtvarného spolku DoBaref, zdobí přízemí Základní školy Zruč nad Sázavou. Žáci si tak díky obrázkům
mohou připomenout významné body světové, a především
české historie. A že je na co se dívat!
Za celým projektem stála touha členů spolku pořádně si
zamalovat, a tak je napadlo zažádat o grant na nákup potřebných výtvarných pomůcek, zejména barev a dalších malířských potřeb. V rámci grantu členové spolku vytvořili např.

keramické boty v rámci projektu „Botanická zahrada“ a další
podmínkou pro získání potřebných finančních prostředků
potom byla vzdělávací výmalba v prostorách školy. Členové
spolku DoBaref oslovili ředitelku Základní školy Zruč nad
Sázavou Ivanu Starou, která jim ochotně nabídla plochu pro
malování. Bylo rozhodnuto, že umělecká výzdoba ozdobí
vestibul, který žáci II. stupně a žáci družiny procházejí ze
šaten do tříd. Okolo maleb tak projde veliké množství žáků,

Žáci základní školy
na cestě za bratwursty
a vánočními nákupy
Blanka Olišarová

V

pátek 30. 11. po půl sedmé byla
ještě hluboká tma, když se u autobusové zastávky Na Pohoří začali shromažďovat první žáci, kteří se rozhodli
vydat za krásami a vánočními nákupy
do „Florencie na Labi“ – do Drážďan.
Vyzbrojeni teplými šálami, rukavicemi a čepicemi jsme se my všichni – 48
žáků II. stupně a 4 učitelé – „nalodili“
do autobusu, který zajistila Cestovní
kancelář Yvetta z Vlašimi, a pustili se
s nadšeným očekáváním na cca 3 hodiny trvající cestu do Německa. Nálada v autobuse byla po začátku ospalá, většina žáků to vyřešila sluchátky
do uší a dohnáním toho, co nestihli
naspat. Po cestě jsme před Prahou ještě
nabrali naši průvodkyni, paní Blanku, a nic nám už nebránilo pokračovat
dále, směrem Ústí nad Labem a pak
dál, za české hranice.
To, že jsme minuli české hranice,
většina dětí zaznamenala až z SMSky
mobilních operátorů, kteří nás přivítali ve Spolkové republice Německo
a informovali o cenách v rámci tarifů.
Žádné fronty, žádné kontroly, hladký
průjezd. A také podle nápisů na cedulích, označujících sjezd nebo nájezd
na dálnici a označení vesnic a měst,
která jsme míjeli. Než jsme se stihli

7

ZŠ

s různými pochutinami – raritou jsou
např. Schweine-Haxen (prasečí nožičky), klasikou na zahřátí je potom svařené víno nebo punč.
Po další krátké procházce městem
nás čeká to hlavní – dostáváme se
na Altmarkt (Staroměstské náměstí),
kde se nachází hlavní vánoční trh Striezelmarkt. Už z dálky vidíme nejen
atrakce pro děti, ale i uvítací bránu,
betlém, dřevěnou věž s otáčejícími se
postavičkami a spoustu dřevěných
prodejních domečků, kde je co obdivovat. Většina z nás se na úvod vyráží
zahřát buď do blízkého McDonaldu,
nebo do nákupního střediska. Zde
vezmou žáci ztečí obchod Primark
a po rozmrznutí hurá na trhy! Zima je
pořádná, fouká chladný vítr, po chvilce sice utichá, ale vlhká zima zalézá
pod límce bund a pod šály. Cestou
potkáváme skupinky našich žáků
a vidíme v jejich rukách tašky s vánočními dárky pro rodiče, sourozence
a kamarády. Nabídka je bohatá – dřevěné hračky a ozdoby, oblečení, svícny
a svíčky, vánoční ozdobičky, výrobky
z medu, cínové zboží atd. Někteří kupují onu proslulou vánoční drážďanskou štolu, hlad zahání nejrůznějšími
druhy klobás – německy Bratwurst,
které vám naservírují hezky vložené
mezi půlky housky. Nutno podotk-

ZŠ

a jak můžeme my, učitelé ZŠ, posoudit, malby rozhodně
nezůstaly bez povšimnutí. O přestávkách můžete vidět žáky,
kteří stojí na chodbě a ve skupinkách hádají, co za významné
osobnosti nebo předměty, příp. celé situace, jsou na obrázcích zachyceny.
Projekt je prozatím ještě ve fázi rozpracování, plně dokončen by měl být do konce roku 2018. A jaké události a významné osobnosti z historie si zasloužily být zvěčněny na zdi
vestibulu? O pomoc s výběrem hlavních historických milníků se členové spolku obrátili na zástupkyni ZŠ Markétu Krčmářovou, která je mimo jiné také učitelkou dějepisu. Ta jim
vytvořila jakousi námětovou osu, ze kterých mohli výtvarníci vybírat. Na stěnách tak ožívají v černobílém provedení
např. dinosauři, malby pravěkých lidí, nalezneme zde také
Věstonickou venuši, antický sloup jako ukázku starověké
architektury, vojevůdce Žižku na koni, Karla IV., zakladatele řady významných pražských staveb, sgrafito, které zdobí
zdi nejednoho renesančního zámku atd. Na jejich výmalbě
členové spolku pracovali v průběhu listopadu, kdy se zde
scházeli ve svém osobním volnu odpoledne, ale i o víkendu.
Dále stěny zdobí nákresy, představující další významné historické milníky. Ty budou dokončeny v průběhu prosince.
Přejeme členům spolku spoustu výtvarné inspirace a trpělivosti do dalšího tvoření a předem se těšíme na to, jak
bude chodba po dokončení všech námětů krásně vypadat.
A hlavně – Vaše práce má smysl. Nadšení v očích našich žáků
je toho důkazem. A i v rámci vzdělávání platí – obraz vydá
za tisíc slov.

ˇ
Mestský
ples
Hotel Zrucˇ
23. 3. 2019

FOTa: archiv zš

rozkoukat, byl zde okraj Drážďan.
Mezitím se od paní průvodkyně žáci
dozvěděli informace nejen o samotném městě, ale i o tradicích, které jsou
v rámci vánočních trhů dodržovány –
např. každoroční pečení slavné drážďanské štoly, která váží tunu, nesou ji
členové cechu pekařů a cukrářů a před
zraky účastníků trhů ji slavnostně naporcují ohromným nožem. Další důležité informace se týkaly např. kostela
Frauenkirche, který byl za II. světové
války poničen při bombardování města a znovu zrestaurován. Při průjezdu
Drážďan krátce stavíme na křižovatce
u hlavního nádraží (Hauptbahnhof ),
jehož budova je krásně vánočně vyzdobena a žáci poprvé vytahují mobilní
telefony, aby vše náležitě zaznamenali
na fotografiích. V dálce je po chvíli
už vidět kopule Frauenkirche, věže
Zwingeru nebo opery, které poté, co
nás autobus „vyklopí“ na odstavném
parkovišti, můžeme při pěší prohlídce
města obdivovat na vlastní oči.
První zastávka, kde si můžeme trochu „přičichnout“ k vánočním trhům,
je menší středověký trh na náměstí
u domu, na kterém je obří freska znázorňující průvod vévodů. Prodavači
jsou oblečení v dobových kostýmech
a ukazují nám tu výrobky vytvořené
v rámci středověkých řemesel – kovářství, tkalcovství, sklářství, dřevotvorby atd. Nechybí samozřejmě stánky

nout, že takový Bratwurst má skoro
30 cm na délku, takže někteří spíše
s klobásou zápasíme. Někteří si odnášíme ozdobný hrneček jako památku
na letošní drážďanské vánoční trhy
a ve tři hodiny je pomalu čas vypravit
se k autobusu. Tři hodiny rozchodu
bohatě stačily, všichni mají, co potřebovali, plní dojmů se vydáváme za autobusem, co nás odveze hezky zpátky
do Zruče. Je nejvyšší čas, protože ze
zataženého nebe začínají padat první
dešťové kapky.
Podle štěbetání v autobuse na zpáteční cestě šlo soudit, že žáci byli s výletem spokojeni. Ti, kteří se učí německy, si poprvé vyzkoušeli rozmluvu
s rodilými mluvčími, přinejmenším
procvičili německé pozdravy, poznali
krásy Drážďan, a někteří se dokonce
už ptali, jestli příští rok pojedeme nanovo. No – uvidíme! Ale rozhodně se
dalšímu výletu napřesrok nebráníme.
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Předvánoční dění v ZUŠ
Lenka Říhová

FOTo: archiv ZUš

27. listopadu se v sále ZUŠ uskutečnil pro žáky kytarové,
akordeonové a smyčcové třídy výchovný koncert Trojanova tria. Umělci Pavel Hůla (housle), Jaroslav Novák
(kytara) a Ladislav Horák (akordeon) zahráli různorodé
ukázky ze svého repertoáru, předvedli různé techniky
hry na své nástroje a podělili se s publikem také o mnoho zážitků spojených s cestováním tria po světě. V pondělí 10. prosince se uskutečnil koncert Trojanova tria pro
žáky ZUŠ také v kině v Dolních Kralovicích.

FOTa: lenka říhová

Ve čtvrtek 6. prosince Spolek rodičů a přátel ZUŠ dětem
z výtvarného oboru připravil předvánoční dárek – mimořádně mimořádné vyučování v podobě interaktivních besed o tom, jak se dělá dobrý komiks (Expedice Čtyřlístek;
Amélie ve světě komiksu), a o ilustrační tvorbě žánru fantasy (Tisíc tváří Hobita). Možnost zapojit se do práce vedené odbornicí a hravou lektorkou Veronikou Krištofovou
využily nejen zručské děti, ale i někteří žáci z odloučených
pracovišť z Trhového Štěpánova a z Dolních Kralovic.

Tvoření
rodičů a dětí v ZUŠ

ZUŠ

Maruška Hrubínová

J

26. listopadu absolvovala skupina žáků z výtvarného
oboru exkurzi do Prahy – v Centru současného umění DOX absolvovali lektorský program s názvem „S kůží
na trh“ a odpoledne navštívili soubornou výstavu díla
Františka Kupky ve Valdštejnské jízdárně – opět s odborným vedením. V programu „Na cestě k abstrakci“ sledovali objevnou cestu umělcova vývoje. Skvělá výstava
potrvá do 20. ledna 2019, nenechte si ji ujít!

ako každý rok před Vánocemi se nakupila spousta nezbytných
povinností i před těmi letošními. Když pak přišla rozjásaná
Barunka ze ZUŠk y a radostně mi oznámila, že se každé úterý
v listopadu bude konat tvoření jejího výtvarného kroužku s rodiči, tak moje první myšlenka byla, že je to jedna z dalších nutných
povinností, které kromě všeho dalšího musím zvládnout.
O to větším a příjemnějším překvapením pak bylo, jak všechna
tři úterní tvoření probíhala. Místo povinnosti to byla příjemná,
klidná doba, kdy jsme si mohli zcela zdarma a pod zkušeným
vedením vyzkoušet techniky, které si v domácích podmínkách
dovolit běžně nemůžeme. První úterý jsme věnovali tvoření dárkových taštiček z papíru, který jsme nejdříve namořili lihovými
mořidly, a v čase schnutí jsme stihli vytvořit krásná stínítka
na svíčku s voskovým dekorem. Druhé úterý bylo o poznání
mokřejší, vyráběli jsme různé druhy ručního papíru, který jsme
si vyzvedli třetí úterý k dotvoření. Všechna tvoření zakončila
třetí dvouhodinovka, kdy jsme pomocí linorytu tiskli krásné
motivy na vánoční přáníčka.
Za mě to byl krásně strávený předadventní čas a chtěla bych
tímto velmi poděkovat za skvělý nápad, pečlivou přípravu a hlavně velkou trpělivost paní Mgr. Lenky Říhové, která to s plnou
učebnou dětí, rodičů a prarodičů zvládla zcela sama a na jedničku.

V úterý 20. listopadu při druhém „papírovém tvoření“ pro
děti i dospěláky jsme zkoušeli recyklovat odpad z ateliéru a vyráběli jsme ruční papír. Akci podpořil Spolek rodičů a přátel ZUŠ a poskytl prostředky na nákup potřebného vybavení.

FOTOKLUB ZRUČ

Na stánku výtvarného oboru ZUŠ na adventním jarmarku
nechyběla tradiční keramika od dětí. Sortiment byl letos
rozšířen o originální dárkové taštičky, krabičky z ručního
papíru, lampiónky a přáníčka, které vznikly postupně,
v průběhu tří tvořivých úterků v ZUŠ, kde se na jejich
vzniku podíleli nejen žáci výtvarného oboru, ale celé rodinné týmy. Výtěžek z prodeje byl věnován SRPŠ.

I přes nepřízeň počasí si na jarmarku vystoupení tanečního oboru inspirované melodií z pohádky „Mrazík“ žákyně se svojí učitelkou Anetou Sahulovou docela užily.

V úterý 4. prosince pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Daniely Kroftové s doprovodem Terezy Krutilové
svým vánočně laděným vystoupením mile zpestřil tradiční výroční setkání spolků ve spolkovém domě.

OPĚT PŘIPRAVIL PRO VÁS VŠECHNY FOTOGRAFUJÍCÍ NADŠENCE
Z NUL A JEDNIČEK SLOŽENOU, TEDY PLNĚ DIGITÁLNÍ
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Dne 18. 10. 2018 tomu bylo pět let,
co nás navždy opustil náš tatínek, dědeček
pan Josef Vedral.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery Pavla, Olga a Jarmila s rodinami.

Dne 20. 10. 2018 zemřel ve věku 93 let
zručský rodák pan Miloslav Krňák.
Nikdy nezapomeneme.
Manželka Milena,
dcera Hana a syn Petr s rodinami.

Dne 2. 12. 2018 by oslavila 86. narozeniny
naše drahá maminka a babička
paní Miloslava Havlová
a 22. 12. 2018 vzpomeneme 4. výročí,
kdy dotlouklo její laskavé srdce.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti,
Svazu tělesně postižených
ve Zruči nad Sázavou a kamarádkám
za milé dárky k narozeninám.
Věra Jelínková

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou
za blahopřání a dárek k narozeninám.
Josef Sůva, Dubina

Děkujeme všem zaměstnancům,
a obzvláště pečovatelkám v pavilonu B,
za obětavou péči, kterou věnovaly
naší mamince Marii Kučerové.
Nikdy a nikde jsme se doposud nesetkaly
s tak hezkým přístupem ke starým lidem,
kteří jejich péči potřebují
a jsou na ni odkázáni.
Za jejich namáhavou a obětavou práci
jim vřele děkujeme.
Dana Tyllerová a Marie Barešová, dcery

Děkuji Městskému úřadu,
sboru pro občanské záležitosti,
Českému svazu žen ve Zruči nad Sázavou,
přátelům a známým za dárky
a milá blahopřání k mým narozeninám.
Marie Šonková

Zprávy z radnice
usnesení Zastupitelstva a rady města
Rada města na svém 101. zasedání, konaném 8. 10. 2018
schvaluje
• zveřejnění záměru města na pronájem objektu „H“ v prostorách
Zručského dvora;
• uzavření dohody na ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových
prostor, garáže stojící na pozemku p. č. 1885/4, s firmou ABREX, s. r. o.;
• opravit předpisy pronájmů za pozemky z důvodů neprokázání oprávněného vystavení těchto předpisů, dle předloženého návrhu;
• plán zimní údržby na zimní sezónu 2018–2019;
• zveřejnění záměru města na odprodej pozemku p. č. 335/17 o výměře
1 000 m2 a pozemku p. č. 509 o výměře 140 m2, vše v k. ú. Želivec;
• objednat nábytek do spolkového domu od firmy Artspect, a. s.;
• uzavření dodatku nájemní smlouvy se SVJ Zruč nad Sázavou 784
a SVJ Zruč nad Sázavou 782;
• úpravu rozpočtu města č. 102 za rok 2018 převodem mezi položkami;
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Stavební úpravy
č. p. 43 v Želivci – II. etapa“ jako nejvýhodnější pro město nabídku
firmy Realitní a stavební společnost, s. r. o.;
• uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám na prodloužení čerpání dotací města za roky 2017 a 2018 s Římskokatolickou farností
Zruč nad Sázavou;
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova
264, 258 01 Vlašim na doplnění expozice Příběh řeky Sázavy;
• objednat vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2017
od společnosti ISES, s. r. o.;
• uzavření servisní smlouvy zahrnující služby spjaté s provozem mobilních toalet s firmou TOILETDESIGN, s. r. o.;
doporučuje
• předložit do jednání ZMě návrh na schválení kupní smlouvy s paní
Miroslavou Janatovou, Želivec 49, na odkup pozemku p. č. 420/44
o výměře 354 m2 (ostatní plocha – silnice) v k. ú. Želivec, za smluvní
cenu 30 Kč/m2, včetně úhrady nákladů spojených s odprodejem;
bere na vědomí
• výroční zprávu Života Plus, z. ú. za rok 2017;
ukládá
• předložit do jednání ZMě přijetí dotace na akci „Dopravní automobil
pro JSDH Zruč nad Sázavou.“
Zastupitelstvo města na svém 1. zasedání, konaném 31. 10. 2018

Dne 10. 12. 2018 to bylo 10 let,
co zemřel Jirka Kořínek.
Vzpomeňte s námi, rodina.

Ráda bych touto cestou poděkovala
Městskému úřadu a Českému svazu žen
za dary a blahopřání k mým narozeninám.
Eva Linhartová

Poplatky za odpady 2019
Zastupitelstvo města na svém zasedání
19. listopadu jednomyslně schválilo
ceny poplatků za odpady na rok 2019.
Cena zůstává stejná jako v předešlých letech:

Dne 11. 12. 2018 uplynulo již 5 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří Štěpán.
Stále vzpomíná
manželka Eva a dcery s rodinami.

700,- kč na trvale bydlící osobu
a 950,- kč na rekreační objekt
Novinkou je sleva pro seniory nad 70 let:
budou platit 500,- kč.
Zdarma budou odpady pro děti do 15 let.
Město tak chce finančně podpořit
rodiny s dětmi a seniory.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Dne 28.12.2018 uplynou čtyři roky,
co nás navždy opustila
paní Vlasta Málková.
S láskou a úctou vzpomíná syn Vlastimil.

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

◆ Prodám palivové dřevo – štěpiny 1 m.
Akát, třešeň, švestka, habr – 1 000 Kč/m,
bříza – 900 Kč/m, smrk, borovice – 800 Kč/m.
Informace na tel.: 775 351 885.
◆ Pronajmu byt 3 + 1 ve Zruči nad Sázavou,
tel.: 604 340 932.
◆ Prodám kvalitní zeminu – ornici.
Množství a cena dohodou. Tel.: 603 527 548.
◆ Mobilní masáže – u vás doma nebo v kanceláři.
Tel.: 722 901 600.

určuje
• ověřovateli zápisu JUDr. Alenu Hajskou a Ing. Leoše Fialu a zapisovatelkou Ludmilu Vlkovou;
• v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce
starosty města bude člen zastupitelstva uvolněn;
schvaluje
• program ustavujícího zasedání zastupitelstva;
• zvolení jednoho místostarosty;
volí
• v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích starostou města
Zruče nad Sázavou Mgr. Martina Hujera;
• v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích místostarostou
města Zruče nad Sázavou Ing. Jiřího Říhu;
• v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích 3. člena Rady
města Zruče nad Sázavou Ing. Pavla Novotného;
• v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích 4. člena Rady
města Zruče nad Sázavou Zdeňka Richtera;
• v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích 5. člena Rady
města Zruče nad Sázavou Bc. Pavla Vrzáčka;
zřizuje
• finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné;
volí
• předsedou finančního výboru Pavla Ziecinu;
• předsedou kontrolního výboru Ing. Leoše Fialu;
• členy finančního výboru ve složení: Zdeněk Voslář, Ing. František
Herout;
• členy kontrolního výboru ve složení: Bc. Andrea Pacalová, Mgr. Jan
Klčo;
stanoví
• v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši:
místostarosta: 15 000 Kč
člen rady: 1 500 Kč
předseda kontrolního a finančního výboru: 1 200 Kč
člen kontrolního a finančního výboru: 500 Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 500 Kč
Zastupitelstvo města Zruče nad Sázavou stanovuje, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva města bude
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aktuality kultura školství město sport
Aktuálně slovem i obrazem z radnice

Zprávy z radnice
poskytnuta odměna pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna, nebudou poskytovány odměny
v souhrnné výši.
Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018. V případě personální změny
v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce,
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Rada města na svém 1. zasedání, konaném 5. 11. 2018
schvaluje
• úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 103 převodem mezi položkami;
• uzavření dodatku č. 2 s firmou Silmex, s. r. o., Pražská třída 495/58,
370 04 České Budějovice, na akci „Rekonstrukce místních komunikací
Zruč nad Sázavou“;
• uzavření nájemní smlouvy o umístění reklamních tabulí na městských objektech a pozemcích s firmou Vlašimnet, s. r. o., Komenského
40, 258 01, Vlašim, IČO: 24119881;
• uzavření smlouvy o spolupráci k plnění úkolů pověřence v souladu
s článkem 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice
95/46 mezi městem Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad
Sázavou a Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575,
285 22 Zruč nad Sázavou;
• přijetí dotace o finanční podporu z OP VVV – Šablony II pro ZŠ
a ŠD Základní školy Zruč nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o koordinaci svatebních obřadů s Kristýnou Sedlákovou, Hradec 80, Ledeč nad Sázavou;
• podání žádosti o dotaci do projektu EU s názvem WiFi4EU, jehož
cílem je zavést bezplatný přístup k internetovému připojení na veřejných
místech ve městě Zruč nad Sázavou;
bere na vědomí
• udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní
dopravy pro linku 600600 Ledeč nad Sázavou – Pertoltice – Zruč nad
Sázavou;
• konání svatebních obřadů, schvaluje úřední místnost a úřední den
pro svatební obřady konané zdarma;
zřizuje
• Spolek pro občanské záležitosti na období let 2018-2022 ve složení:
Mgr. Petra Menšíková, Bc. Štěpánka Malinová, Hana Nácovská, Marie
Wagenknechtová, Jaroslava Heroutová, Milena Peroutková, Jaroslava
Maxová, Irena Mikynová, František Smítka, Emílie Přenosilová, Jaroslava Kordiaková, Jiřina Jelínková, Františka Kmochová. RMě jmenuje
do funkce předsedy paní Mgr. Petru Menšíkovou, do funkce tajemnice
paní Bc. Štěpánku Malinovou;
• inventarizační komisi ve složení: JUDr. Alena Hajská, Ing. Jana Jelínková, Ing. Michaela Náhlovská, Bc. Kristýna Jirkovská. RMě jmenuje
do funkce předsedy JUDr. Alenu Hajskou;
pověřuje
• členy ZMě Mgr. Martina Hujera, JUDr. Alenu Hajskou, Ing. Jiřího
Říhu a Bc. Pavla Vrzáčka ve smyslu ust. § 11a) zákona č. 301/2000 Sb.,
zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů v platném znění, výkonem funkce oddávajícího;
doporučuje
• ZMě schválit aktualizované zřizovací listiny: Zruč nad Sázavou JPO
III/1, Nesměřice JPO V, Želivec JPO V;
• ZMě schválit přijetí účelové neinvestiční dotace z MV ČR prostřednictvím Středočeského kraje, IČO: 0070891095, se sídlem Zborovská
11, 150 21 Praha 5, ve výši 71.627 Kč na výdaje JSDH Zruč nad Sázavou;
• ZMě schválit uzavření kupní smlouvy s panem Ing. Pavlem Novákem, trvale bytem Revoluční 663, 285 22 Zruč nad Sázavou, na odkup
pozemku p. č. 1113/8, o výměře 35 m 2, ostatní komunikace, v k. ú.
Zruč nad Sázavou.
Rada města na svém 2. zasedání, konaném 12. 11. 2018
schvaluje
• zveřejnit záměr města na prodej použitého automobilu MAN s hydraulickou rukou;
• upgrade Smart WC č. 4 umístěného u rozhledny Babka;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy
kotelny CZT Zruč nad Sázavou“ s Realitní a stavební společností, s. r.
o., se sídlem Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno;
• uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci s JUDr. Alenou Hajskou, advokátkou, kancelář nám. MUDr. J. Svobody 61, 285 22 Zruč
nad Sázavou, IČ 44706472;
• objednat od firmy Lasershow.cz, Zbyšek Uhlík, Na Hačálce 204, Tehov, Praha Východ, 2/3D laserbeam show v prostoru + vánoční animaci
na zeď blízké budovy dne 2. 12. 2018;
• objednat studii osvětlení zámku od pana Ing. Petra Míky, Pražská 99,
281 01 Velim, dle zaslané cenové nabídky;
• uzavření darovací smlouvy na pořízení vybavení Městské policie města Zruč nad Sázavou s Mariya Herych, s. r. o., Sad Míru 787, 285 22

Martin Hujer
Zateplení městských bytů
Firma Stavební a realitní pokračuje
v zateplení městských bytů ve Spojovací a Průběžné ulici. Stavební práce
jsou v polovině. U půdních vestaveb se
vyměňují střešní okna. Akce bude dokončena v průběhu příštího roku.

Kulturní dům v Želivci – II. etapa
Na konci listopadu bylo předáno staveniště realizační firmě. Ve II. etapě
dojde na vnitřní úpravy objektu bývalé
školy. Budou vybudovány nové rozvody
elektřiny, kanalizace a vody. Splaškové
vody budou odvedeny do nové jímky.
Ústřední vytápění zajistí teplovodní
systém s radiátory, kde zdrojem tepla
bude tepelné čerpadlo vzduch – voda.
Částečně půjde objekt vytápět i krbovými kamny. Veškeré stávající plochy
stěn a stropů budou zbaveny nátěrů či
keramických obkladů a následně opatřeny vrchní štukovou vrstvou a malbou.
Sociální zázemí projde celkovou rekonstrukcí.
Dřevěné schodiště na půdu bude
nahrazeno železobetonovým a dojde
na úpravu podlah.
Stavební práce dle uzavřené smlouvy
vyjdou na 5 mil. korun. Nového spolkového zázemí se spoluobčané ze Želivce dočkají v polovině roku 2019.

Úpravy ve sportovní hale
Sportovní hala v letošním roce oslavila 16 let od svého otevření. Stavební
úpravy si vyžádaly 3 mil. korun. Kompletně se vyměnilo vnitřní osvětlení.
Nová ledková svítidla by měla přinést
úsporu minimálně 60 % původních nákladů. Dále se zvýší intenzita a regulace
osvětlení hrací plochy. Nová regulace
umožňuje nastavit různou intenzitu
osvětlení dle potřeb jednotlivých sportů
či televizního přenosu. Renovací pro-

šla i hrací plocha, která se přelakovala.
Další novinkou je nové posezení u občerstvení včetně dřevěného obkladu.
Správci díky novému systému řízení energií mohou efektivněji ovládat
vytápění, svícení a vzduchotechniku
objektu. Poslední novinkou je nová výsledková tabule, která umožní divákům
i hráčům větší prožitek. Půjdou promítat videa, fotky hráčů apod.
Popřejme naší sportovní hale další
léta dobrého využívání. Dopoledne žáci
naší školy, odpoledne sportovní kroužky, tréninky TJ Jiskry a party občanů,
které si přijdou zasportovat. O víkendech turnaje v různých sportech.

Rozpočet města na rok 2019
Rozpočet města na rok 2019 je navržen jako vyrovnaný. Na straně příjmů
i výdajů máme 135 milionů korun.
Největším příjmem města jsou daně,
které město dostává na základě zákonu
o rozpočtovém určení daní. V příštím
roce se předpokládá částka kolem 70
mil. korun včetně daně z nemovitosti. Zůstatek roku 2018 se předpokládá
ve výši 31 mil. korun a bude tedy převeden do roku 2019. Další větší položkou
jsou proplacené dotace na investiční
akce ve výši 5 mil. korun. Na státní
správu (stavební a matriční úřad) dostaneme 3,5 mil. korun. Dalším příjmem
jsou poplatky (za odpad, psy apod.)
ve výši 4,7 mil. korun. Z pronájmu bytů
a nebytových prostor se předpokládá
příjem kolem 10 mil. korun.
Dále se podívejme na čísla rozpočtu
na straně výdajů. 79,4 (59 %) milionů
korun tvoří běžné výdaje města. Pod
touto položkou se skrývá naše školství,
údržba zeleně ve městě, zimní údržba, provoz veřejného osvětlení, daň
z příjmu, náklady na městský úřad
a knihovnu, platy všech zaměstnanců
úřadu včetně odvodů, likvidace odpadů, městské byty, opravy a provoz
nebytových prostor (například zámek
a spolkový dům), údržba silnic a chodníků atd.
Zbytek našich peněz tvoří investiční
akce, větší opravy, programy, splátky
úvěrů a rezerva (podrobně rozepsáno
v tabulce Zručské akce 2019). Investice
a větší opravy jsou ve výši 36 milionů
(27 % výdajů rozpočtu) a finanční rezerva 5,7 milionů korun (4,2 %). Rezerva slouží na nenadálé události a jako
zdroj vlastních prostředků k nově získaným dotacím v průběhu roku 2019.
Částka ve výši 7 mil. korun (5 %) slouží k úhradě našich závazků. Zbývající
částka 6,7 mil. korun (5 %) tvoří příspěvky spolkům, příspěvky na kulturní
a sportovní akce a programy.
Na še investice směřují zejména
do rekonstrukce komunikací, výsadby zeleně, oprav střech naší ZŠ a MŠ
Na Pohoří, zateplení městských bytů,
rekonstrukce bývalé školy v Želivci a rekonstrukce WC na zámku.
V příštím roce město bude pokračovat v rekonstrukci silnic a chodníků.
Bude vybudována asfaltová komunikace v ulicích Nad Městem, Severní
a Na Farském. Bude opraven chodník
Na Výsluní. Zbývající část Pardidubské
ulice se dočká nového asfaltu.
Bude dokončena II. etapu obnovy zeleně v našem městě, která byla odložena
kvůli letošnímu suchu. Jedná se o lokality sídlišť Slunný Vrch, přilehlé ulice
a Na Výsluní. Lokalita Poštovní ulice,
náměstí Míru, parčík u evangelického
kostela, zahrady školek a další drobnější lokality. Na akci byla získána dotace
z evropských fondů.
Na zámku projde rekonstrukcí WC
v přízemí a zvýší se tak jeho kapacita.
Dokončí se zateplení městských bytů
ve Spojovací a Průběžné ulici. Oprava
čeká na bývalou školu v Želivci. Ve II.
etapě se opraví vnitřek budovy.
Město bude pokračovat v realizaci
osvědčených programů. Prvním z nich
je Seniortaxi – levná doprava pro naše
seniory po městě a z našich vesnic.
V projektu Mladá rodina chceme podpořit mladé rodiny příspěvkem 5 000,Kč na narození potomka, dětem 0–15
se odpustí poplatek za odpady a dáme
dar ke svatbě. V projektu kotlíkové
dotace jde o podporu výměny kotlů
pro vytápění domácností za ekologické. V projektu 4 pro děti dáme 1 mil.
korun na práci s dětmi a pro děti. Pro
seniory bude otevřen program na vzdělávání seniorů v naší ZUŠ, nová služba
Hodinový pomocník (drobná pomoc

pro potřebné, např. výměna žárovky)
a Akademie III. věku.
Město bude pokračovat v projektu
podpory vzdělávání ve všech školských
zařízeních. V rámci projektu Naše škola podpoříme vzdělávací aktivity všech
školských zařízení včetně výuky bruslení.
Návrh rozpočtu může být změněn či
upraven. Zastupitelé budou rozpočet
města na rok 2019 schvalovat 17. prosince.

Nové nástupiště

Výstavba tenisové haly
u Dvouletek

Opravy fasády a výměna oken
v biokotelně

Rekonstrukce WC na zámku

Nový nakladač v biokotelně

Osvětlený kostel

Nasvícení zámecké brány
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František Herout

Střípky od zelených stolů Zprávy z radnice

Stolní tenisté SKC se ve 3. lize hřejí na čtvrtém místě!
Vydařený vstup do sezóny za sebou má statečná pětice ligových stolních tenistů SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE. Zaváhání přišlo z osmi zápasů jen na půdě DTJ Hradec
Králové a Bižu Jablonce nad Nisou-Mšena. Oblíbenci se kluci
nestali jak hned v úvodu sezóny ve Staré Pace (vítězství 10:1),
tak naposledy na El Niñu (vítězství 10:0).
Úspěšnost hráčů (dvouhra/čtyřhra): Herout František 24:3
/ 4:4, Nevřela Daniel 14:6 / 5:2, Loudín Petr 9:4 / 4:1, Slavík
Radek 9:12 / 2:4, Škopek Pavel 6:11 / 3:3.

B-tým se v krajské soutěži drží lajny „Doma ber,
venku dej“!

Po loňské senzační sezóně se tentokrát béčko drží linie doma
vyhrávat a venku prohrávat. Horší je fakt, že doma hrálo
zatím jen dva zápasy, a tak není divu, že se krčí na konci tabulky. Kam čert nemůže, pošle ženskou, a proto jsme posílili
o vlašimskou Báru Polívkovou. Osmnáctiletá růže by měla
vrátit do týmu trnů pohodu a soutěživost na stolech, možná
i mimo ně!
Úspěšnost hráčů Zruče: Slavík Radek 13:3/ 3:0, Kamarýt
Jiří 1:6/ 1:1, Hameta Oldřich 9:16/ 4:3, Herout Tomáš 7:16/
4:4, Jandejsek Pavel 4:14/ 3:3, Polívková Barbora 2:2/ 1:0,
Němec Marek 1:2/ 0:1.

Regionální soutěže vaří směs hráčů s názvem sestava

Nemohoucnost stabilních hráčů sestavy dává příležitost
zručské mládeži. Ta již pomalu přináší bodový příděl i mezi
muži. Mezi populární trojicí Ladislav Dolejš, Jan Čekal
a Vojtěch Förster dokazuje nejlépe bodovat první jmenovaný.
V Hlízově dokonce poprvé ve své kariéře získal maximální
výši 4,5 bodů a postaral se o důležitou výhru SKC 16:2.

Turistický zájezd
do Moravského krasu
Láďa Matějka

T

ak jsme se po roce opět dočkali. Ptáte se kdo a čeho? Zde
je tedy odpověď místního turistického oddílu TJ Jiskra:
„Svátku svatého Václava". To je den, který každý z nás prožívá
jinak. Někteří sportem, další prací a jiní třeba odpočinkem
u televize nebo počítače. Ale pro nás turisty je toto datum již
řadu let spojeno se čtyřdenními zájezdy do krásných koutů
naší země.
Letošní podzimní vánek babího léta nás zavál až na Moravu. Konkrétně do oblasti Moravského krasu. Základnou pro
naše výšlapy bylo město Jedovnice a ubytování v penzionu
na náměstí. Ale pojďme pěkně od začátku. Jak už bývá naší
tradicí, ještě než dojedeme na místo ubytování, uděláme zastávku na nějakém zajímavém místě a projdeme jeho okolí.
Tento rok padla volba na město Kunštát, které je velmi úzce
spjato s keramikou. A na obec Rudka, kde se nachází pískovcová jeskyně se sochami blanických rytířů, nedaleko na kopci
Milenka stojí Burianova rozhledna a bývala zde i socha našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, která měla v minulém
století smutný osud.
Druhý den jsme si vyšlápli ze základny v Jedovnici k Punkevní jeskyní a propasti Macocha. Cestou Suchým žlebem
jsme viděli skalní útvar Čertův most a navštívili jsme Kateřinskou jeskyni s jedinečnou akustikou. Právě proto se zde
pořádají koncerty. Za krásné hudby a osvětlení jsme obdivovali nádherné krápníky a různé krasové útvary. Od jeskyně
jsme došli do obce Ostrov u Macochy, kde stojí starý větrný
mlýn. Od něj je výhled na jeskyni Balcarka, další z pěti veřejně přístupných jeskyní v této oblasti.
Další den jsme navštívili útvar Rudické propadání. Jedná
se o potok, který se ztrácí hluboko pod skalami. Dál jsme
pokračovali ke skalnímu útvaru plnému otvorů, některé
jsme prozkoumali, kam vedou a jak daleko se dá dojít. Ale
před skalními stěnami osvětlenými jen baterkou jsme dali
přednost přírodě a došli jsme k dalšímu větrnému mlýnu holandského typu do obce Rudice. Po velmi zajímavé prohlídce
mlýna s pěkným výkladem a závěrečným 3D promítáním někteří z nás skloubili historii se současností a na přepychových
koloběžkách obkroužili kolečko okolo historického mlýna.
Další kroky nás zavedly ke studánce spisovatele Karla Klostermanna, která je pěkně udržovaná a i přes letošní sucho má
stále dostatek dobré vody. Říká se: „To nejhezčí na konec,"
a to byl areál poutního kostela Jména Panny Marie z 18. století v obci Křtiny. Další návštěva v obci se odehrála v místní
retro cukrárně, kde jsme si prohlédli nejen velkou sbírku starých, ale udržovaných kočárků ze sbírky místní občanky,
ale i dřívější zařízení domácností, hračky… a každý z nás
zde objevil něco ze svého dětství. Ve Křtinách jsme si ještě
prošli Mariánskou radostnou cestu a vydali se zpět k našemu
dočasnému domovu. Jak jsme se blížili do Jedovnice, slyšeli
jsme hluk burácejících raketových motorů závodních člunů.
Na místním rybníku Olšovec probíhalo mistrovství světa

Jan Čekal vítězem Regionálního poháru!

Nedá se říci, že by kraloval, ale úspěšně si v 1. regionálním
poháru došel pro vítězství Jan Čekal, když ve finále oplatil
skupinovou porážku čáslavskému Jakubu Reimannovi. Spokojený mohl být i na třetím místě Filip Cendelín. Oba si tak
vylepšili svá dosavadní maxima a spolu s méně úspěšnými
kolegy ovládli na prvním turnaji soutěž družstev mladších
i starších žáků.
Na krajském turnaji to „cinklo“ nejen Filipu Cendelínovi,
ale i Ondřeji Nácovskému. Doufám, že medaile budou už
jen přibývat.

Pozvánka – VÁNOČNÍ TURNAJE ve sportovní hale

Zveme fanoušky i aktivní účastníky:
• 27. 12. 2018 – IX. vánoční cena dvojic – registrovaní
krajští i celostátní hráči,
• 28. 12. 2018 od 9.00 hod. – Vánoční Zruč open mládeže,
• 28. 12. 2018 od 15.00 hod. – Vánoční Zruč open dospělých (neregistrovaných, max. úroveň RP3).

Nábor mládeže od 1. 1. 2019

Zveme všechny zájemce, kteří by se chtěli stát stolními tenisty a dát se na dráhu honby za kulatým nesmyslem, na nábor
mládeže, který se uskuteční v lednu 2019. Skupinu nepovede nikdo jiný než profesionální trenér Mgr. Luboš Pěnkava
v termínech pondělí a středa 14.30–16.00 hod. Příspěvky
1.500 Kč/rok.
Kontaktujte nás: tel. 601 569 936, f.herout@seznam.cz.

FOTo: archiv autora

rychlých člunů.
Další den nastalo loučení s městem Jedovnice a jeho krásným okolím, které jsme měli možnost z části poznat. Odjížděli jsme ještě na návštěvu do Boskovic a jejich okolí. Prohlédli
jsme si místní hrad, z něhož byly krásné výhledy na okolní
podzimem zabarvenou krajinu, kterou jsme si v blízkém okolí
prošli, a vrátili se do města, kde právě probíhaly husí hody. Ty
někteří z nás hojně využili ke svému nasycení před návratem
domů.
Počasí nám po celou dobu zájezdu přálo, ubytování bylo
dobré. Celou úspěšnou akci zakončil klasicky nejmladší účastník, ani ne tříletý Toník. Po cestě údolím zazvonil
na zvonec se slovy: „Zazvonil zvonec a výletu je konec."
Za rok na svatého Václava zase někde ahoj.
Více fotografií ze zájezdu a informace o činnosti oddílu
turistiky najdete na internetu: http://turistika.jiskra-zruc.cz.
Zdrávi došli!

40. noční pochod

Petr Novák

Z

ačátkem listopadu 1979 založil turistický oddíl TJ Jiskra
tradici nočních pochodů pod názvem poplatným tehdejší době „Říjnové plameny.“ Přesné datum konání prvního
ročníku ani zprávy o počtu účastníků se bohužel nedochovaly. Za 40 let doznal Noční pochod pár změn, ale jeho původní
myšlenka je stále stejná: zvednout obyvatele Zruče a čím dál
širšího okolí z pohodlí gaučů a vytáhnout je na procházku
přírodou. I když je počet účastníků hodně závislý na počasí,
poslední roky zájem veřejnosti o pochod stoupá. Díky letošnímu příjemnému podzimu dosáhla účast opět rekordu,
na startu se zaregistrovalo 322 pochodníků. Nejvíce byla
zastoupena jako tradičně mládež, ale zúčastňuje se stále více
rodičů nebo prarodičů s malými dětmi. Příjemnou tradicí se
v posledních letech stalo občerstvení v nesměřické hasičárně.
Po projití trasy dlouhé 12 km se účastníci v cíli zahřáli teplým
čajem, každý dostal diplom, sušenku a letos navíc i malý odznak. Pověst pochodu každý rok kazí nevychovaní účastníci,
kteří posilněni alkoholem obtěžují ostatní pochodníky hlukem, odpalováním petard a jiné pyrotechniky. Zajímavým
jevem je, že člověk plnou lahev nebo kelímek s pivem unese
několik kilometrů, ale jakmile ji vyprázdní, už ji neunese
a zahodí. Příště je prosím neházejte daleko od cesty, abychom
je druhý den nemuseli sbírat až uprostřed polí.
Velký dík patří městské policii, která dohlíží nad bezpečností pochodníků na frekventované silnici, panu Balcarovi,
že se postaral o občerstvení účastníků v cíli a manažerce spolkového domu paní Černé za spolupráci na startu.
Na jaře přijďte na jubilejní 40. ročník Májového pochodu
ze Zruče nebo Kácova do Českého Šternberka!
Zdrávi došli!

Zruč nad Sázavou;
souhlasí
• s výpůjčkou městského mobiliáře na akci „Čerti na zámku“, dle
přiložené přílohy, která se bude konat dne 8. 12. 2018.
Rada města na svém 3. zasedání, konaném 26. 11. 2018
schvaluje
• novou provozovnu města na adrese Na Pohoří 574, Zruč nad Sázavou, s předmětem podnikání „Čištění a praní textilu a oděvů“, stanovuje
odpovědného zástupce pro řemeslnou živnost paní Jitku Kratochvílovou
(tímto dochází k rozšíření provozování prádelny) a schvaluje ceník nově
poskytovaných služeb;
• uvést v platnost aktualizovanou směrnici „Závazný postup pro přidělování bytů v majetku města Zruč nad Sázavou do nájmu a o některých
dalších ustanoveních k nájmu těchto bytů“;
• navýšení úvazku z 0,6 na 1,0 pracovnice v sociálních službách paní
Jiřiny Konvalinkové s účinností od 1. 1. 2019. RMě schvaluje uzavření
dodatku č. 4 k organizačnímu řádu týkající se navýšení tohoto úvazku;
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č: IE-12-6009055/VB002 s firmou ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. RMě pověřuje starostu
podpisem této smlouvy a souhlasu vlastníka sousedního pozemku s touto stavbou;
• uzavření nájemních smluv na pronájem pozemku p. č. 1620 s Alenou
Balcarovou a na pronájem pozemku p. č. 1354 s Janou Vaněčkovou (vše
v k. ú. Zruč nad Sázavou);
• uzavření darovací smlouvy na finanční dar na podporu kulturní činnosti ve městě Zruč nad Sázavou, a to na Historické slavnosti ve Zruči
nad Sázavou, s firmou ABREX, s. r. o., se sídlem V Olšinách 1104/55,
100 00 Praha 10, IČO: 25665651;
• smlouvu o poskytování technické podpory k nově nakoupeným programům firmy Geovap, s. r. o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ15049248;
• uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci ze dne 30. 6. 2016
s Klubem panenky ČR, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, za stejných
podmínek jako v loňském roce;
• uzavření smlouvy č. 117/00342246/2018 o zapůjčení sbírkových
předmětů k vystavení na zámku ve Zruči nad Sázavou s Českým muzeem
stříbra, p. o., Barborská 28, 284 01 Kutná Hora;
rozhodla
• ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a příslušného ustanovení
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů takto: Rada
města Zruč nad Sázavou na návrh tajemnice, jenž byl učiněn po řádném
výběrovém řízení, jmenuje Mgr. akad. arch. Radku Kučírkovou, DiS.,
nar. 31. 12. 1970, trvale bytem Za Školou, 281 41 Ratboř, vedoucí
Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
Městského úřadu Zruč nad Sázavou, se zkušební dobou v trvání 6 měsíců, a to s účinností od 1. 12. 2018. Rada pověřuje tajemnici provedením
úkonů souvisejících s tímto jmenováním;
ukládá
• zveřejnit záměr města propachtovat pozemek p. č. 1379/2 v k. ú. Zruč
nad Sázavou. RMě schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na tento pozemek s panem Jindřichem Šťastným, pokud se nepřihlásí další zájemce;
• zveřejnit záměr města na prodej pozemku p. č. 2687 v k. ú. Zruč nad
Sázavou a následně předložit do jednání ZMě;
souhlasí
• s novou organizační strukturou Základní školy Zruč nad Sázavou
s platností od 1. ledna 2019;
• s přijetím finančního daru od firmy AVS Panelservis, spol. s r. o., se
sídlem Nikoly Vapcarova 3/3268, 143 00 Praha, v hodnotě 25 000,- Kč
na úhradu výloh spojených s dopravou při konání plaveckého kurzu
v roce 2019.
Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání, konaném 19. 11. 2018
schvaluje
• přijetí účelové neinvestiční dotace z MV ČR prostřednictvím Středočeského kraje, IČO: 0070891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21
Praha 5, ve výši 71 627 Kč na výdaje JSDH Zruč nad Sázavou;
• prodej pozemku p. č. 1354/3 v k. ú. Zruč nad Sázavou do spoluvlastnictví: Vladimír Zdvihal a Helena Zdvihalová, Blanická 518/5, 251 01
Říčany (podíl vlastnictví 1/2) a Jiří Rozehnal, Prostřední 4412, 285 22
Zruč nad Sázavou (podíl vlastnictví 1/2), za cenu 150,- Kč/m2;
• prodej pozemku p. č. 1354/2 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví:
Vladimír Zdvihal a Helena Zdvihalová, Blanická 518/5, 251 01 Říčany,
za cenu 150,- Kč/m2;
• prodej pozemků p. č. 1354/4 a p. č. 1354/5 v k. ú. Zruč nad Sázavou
do vlastnictví: Jiří Rozehnal, Prostřední 4412, 285 22 Zruč nad Sázavou,
za cenu 150,- Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků
budou hradit kupující stejným dílem;
• prodej pozemku p. č. 1914/39 v k. ú. Zruč nad Sázavou, vzniklé GP
č. 1983-160/2017 z p. p. č. 1914/1, do vlastnictví: Vladimír Menšík,
Dvouletky 714, 285 22 Zruč nad Sázavou, za kupní cenu 150,- Kč/m2.
Veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví bude hradit kupující;
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Zprávy z radnice

V Brandýse rozhodly o výsledku lepší bloky soupeřek

Ženy podpořily Movember Foundation cz

• uzavření kupní smlouvy mezi městem Zruč nad Sázavou, Zámek 1,
285 22 Zruč nad Sázavou, a panem Ing. Pavlem Novákem, trvale bytem
Revoluční 663, 285 22 Zruč nad Sázavou, na odkup pozemků p. č.
1113/8 o výměře 35 m 2, ostatní komunikace, v k. ú. Zruč nad Sázavou, za smluvní cenu 100,- Kč za m2, včetně úhrady nákladů spojených
s odprodejem;
• 7. úpravu rozpočtu města na rok 2018 navýšením příjmů a výdajů
o 2 887 100 Kč;
• obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s osvobozením dětí
ve věku od 0 do 15 let a slevou 450 Kč pro seniory ve věku nad 70 let
(na konečnou částku 500 Kč);
zřizuje
• Osadní výbor Dubina ve složení: Bohumil Zelinger, Jaroslav Jelínek,
Miloš Bezpalec a volí pana Bohumila Zelingera do funkce předsedy
tohoto výboru;
• Osadní výbor Želivec ve složení: Jaroslav Jursík, Jaroslav Šindelář,
Vlastimil Chudoba ml. a volí pana Jaroslava Jursíka do funkce předsedy
tohoto výboru;
• Osadní výbor Nesměřice ve složení: Jindřich Šťastný st., Radek Jelínek, Lenka Turková a volí pana Jindřicha Šťastného st. do funkce předsedy tohoto výboru;
pověřuje
• pana Mgr. Martina Hujera zastupováním města Zruč nad Sázavou
na jednání valných hromad Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a. s., které se uskuteční v letech 2018–2022;

V pátém dvojutkání přivítaly volejbalistky Jiskry
Zruč nad Sázavou ve Sportovní hale Na Pohoří družstvo Benátek nad Jizerou.
Jiskra Zruč n. Sáz. – Benátky nad Jiz. A 1:3 (-17, 23, -17,
-21)
Jiskra Zruč n. Sáz. – Benátky nad Jiz. A 0:3 (-20,-9,-24)

Ženy Jiskry se radovaly v utkání s Benátkami z každého získaného bodu − zleva:
Filipová, Dubinová, Králová, Menšíková, Pištěková a Stejskalová

Josef Tůma
Volejbal ženy – Ve čtvrtém dvojutkání volejbalového krajského
přeboru I. třídy žen se volejbalistky Jiskry Zruč nad Sázavou vydaly
do Brandýsa nad Labem k utkání se Sokolem.

Sestava: Králová, D. Dubinová, Pištěková, Filipová,
Menšíková, Černohlávková, Melcrová, Stejskalová,
Rezková. Rozhodčí: V. Kobliha. Trenér: Jan Rozkošný.
Jan Rozkošný, trenér žen: „Ženy (stejně tak muži) se
rozhodly podpořit celosvětovou charitativní organizaci
Movember Foundation, která se zaměřuje výhradně
na zdraví mužů. Společným pánským znakem je strniště
pod nosem, které si někteří právě v průběhu listopadu
nechávají narůst. U žen je to přeci jen o něco složitější,
ale naše kreativní volejbalistky se toho zhostily po svém.
Každopádně na dobrovolném vstupném byla vybrána
celkem částka 2 600 Kč, která bude celá odeslána na účet
této organizace. Děkujeme všem nejen za tuto podporu.“

Brandýs n. Labem – Jiskra Zruč nad Sáz. 3:0 (25, 21, 23)
Brandýs n. Labem – Jiskra Zruč nad Sáz. 3:0 (13, 23, 19)
Sestava: Králová, D. Dubinová, Šteffková, Pištěková, Poláková,
Loudová, Filipová, Menšíková. Rozhodčí: J. Vlasák. Trenér: Jan
Rozkošný.

deleguje
• pro volební období 2018–2022 Mgr. Martina Hujera jako zástupce
města ve svazku obcí EKOSO Trhový Štěpánov a ve společnosti Úpravna
vody Želivka, a. s., Ing. Romana Výborného jako zástupce města ve společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, Ing. Jaroslava Bělinu
jako zástupce města ve společnosti LDO Ledeč nad Sázavou;
navrhuje
• pro volební období 2018–2022 do představenstva svazku obcí EKOSO Trhový Štěpánov Mgr. Martina Hujera, do představenstva LDO
Ledeč nad Sázavou Ing. Jaroslava Bělinu, do představenstva dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Posázavský kruh“ Mgr. Martina Hujera.

Sportovní akce

Barbora Filipová (12) s Petrou Menšíkovou při bloku benátské smečařky Natálie Šindelkové
FOTO: J. tůma

15. 12. 2018

Házená

starší žáci turnaj, 8.00 – 17.30 hod., SH.

26. 12. 2018

Nohejbal

turnaj – Rebhán, sportovní hala.

27. 12. 2018

Stolní tenis

9. ročník „Vánoční ceny dvojic“, pořádá SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE,
od 8.30 hod., SH. Více informací viz leták.

28. 12. 2018

Stolní tenis

„Vánoční Zruč open v pinčesu“ , amatérský turnaj, pořádá SKC Zruč nad
Sázavou TENNISLINE, pro děti a dospělé, od 9.00 hod. pro děti, od 15.00
hod. pro dospělé, SH.

29. 12. 2018

Florbal

turnaj Černý Boty, 8.00 – 18.00, SH.

31. 12. 2018

Nohejbal

turnaj, 9.00 – 15.00, SH.

1. 1. 2019

Mölkky

turnaj, 13.00 – 18.00 hod, SH.

5. 1. 2019

Volejbal

muži – Zruč nad Sázavou – Benešov, od 10.00 a od 13.00 hod., SH.

5. 1. 2019

Stolní tenis C

Regionální přebor 1. třídy 2018/19, 11. kolo: SKC Zruč nad Sázavou RABBIT
C – Sokol Močovice A, od 9.00 hod., SD.

5. 1. 2019

Stolní tenis D

Regionální přebor 2. třídy 2018/19, 11. kolo: SKC Zruč nad Sázavou RABBIT
D – Sokol Chlístovice A, od 9.00 hod., SD.

6. 1. 2019

Volejbal

mládež – turnaj, SH.

12. 1. 2019

Volejbal

ženy: Zruč nad Sázavou – Brandýs nad Labem, sportovní hala, od 10.00
a od 13.00 hod., SH.

12. 1. 2019

Stolní tenis B

Krajská soutěž 1. třídy skupiny B 2018/19, 12. kolo: SKC Zruč nad Sázavou
RABBIT B – TTC Brandýs nad Labem C, od 17.00 hod., SD.

13. 1. 2019

Futsal

Sparta junioři turnaj, od 9.00 – 17.00 hod., SH.

13. 1. 2019

Šachy

Regionální soutěž skupiny D – 6. kolo, Jiskra Zruč nad Sázavou – ŠK Pravonín, od 9.00 hod., SD.

19. 1. 2019

Florbal

Kolín turnaj, od 8.00 – 17.00 hod., SH.

20. 1. 2019

Házená

mládež, od 9.00 – 16.00 hod., SH.

26. 1. 2019

Házená

mladší žáci, od 9.00 – 18.00 hod., SH.

26. 1. 2019

Stolní tenis A

3. liga – skupina C 2018/19, 13. kolo: SKC Zruč nad Sázavou TENISLINNE – TJ
Sokol Stará Paka, od 14.00 hod., SD.

26. 1. 2019

Stolní tenis B

Krajská soutěž 1. třídy skupiny B 2018/19, 13. kolo: SKC Zruč nad Sázavou
RABBIT B – TTC Říčany A, od 17.00 hod., SD.

27. 1. 2019

Házená

mladší žáci, od 9.00 – 16.00 hod., SH.

Padesátiprocentní úspěšnost florbalistů Jiskry

Výhra nad Lynxem,
prohra s Neveklovem

Prosadit se před branku Neveklova se snaží zručský Chaloupka (vpravo), ve výjezdu mu brání
Kárník.

Josef Tůma
Florbal – Florbalisté Jiskry odehráli čtvrté dvojkolo mistrovské soutěže Praha – Střední Čechy –
soutěž mužů, divize D sezóny 2018–2019 ve SH
ve Zruči nad Sázavou. Na programu měli utkání
s celky FBC LYNX a FBK Neveklov.

ka, Edr, Němeček – Jantač, P. Kratochvíl, Chaloupka – Čech, Drbal, Červinka – M. Kratochvíl,
Kafka, Lopour.
Celkové statistiky Jiskry:
pozice v celkové tabulce – 8.
výhry – 2/remízy – 1/prohry – 5
body – 7
vstřelené branky – 31/obdržené branky – 43
procentuální úspěšnost přesilovek – 45.5 procent
úspěšnost oslabení – 50 procent.
Kanadské bodování: 1. Drbal 15, 2. Červinka
13, 3. Vodrážka 5
Branky: 1. Drbal 13, 2. Vodrážka 5, 3. Červinka 4
Asistence: 1. Červinka 9, 2. Čech 3, 3. Tůma 2
Trestné minuty: 1. Tůma 8, 2. Jantač 2, Holeček 2
Průměr obdržených branek: Jakub Malý – 5.42,
Luboš Vodrážka – 6.00.

Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC LYNX 5:2 (2:0 1:0 2:2)
Branky a asistence Jiskry: 5. Luboš Drbal (Jakub
Holeček), 14. František Jantač (Josef Chaloupka),
16. Jan Čech (Luboš Drbal), 26. Lukáš Kafka,
32. Luboš Vodrážka (Jan Čech). Rozhodčí: Jan
Chuděj – Petr Kubuš. Vyloučení: 0/3.
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – FBK Neveklov 2:6 (0:4 1:2
1:0)
Branky a asistence Jiskry: 14. Vladimír Červinka
(Jan Čech), 34. Lukáš Kafka (Michal Kratochvíl).
Rozhodčí: Jan Chuděj – Tomáš Cimrman. Vyloučení: 3/1.
Sestava Jiskry: Malý – Holeček, Tůma, Vodráž-

FOTa: J. tůma
Před domácím gólmanem Malým čistí prostor před útočníkem
hostí Tremlem obránce Tůma (55), přihlíží Edr (77)
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Jiskra ztratila doma dva body s Uhlířskými Janovicemi

Áčko přivezlo ze Sázavy a Peček šest bodů
Josef Tůma

kolo I. B třídy, přivítalo na fotbalovém stadionu
družstvo Uhlířských Janovic.

Fotbal A – Áčko Jiskry odehrálo 11. kolo I. B třídy PRODIET na půdě soupeře, zajíždělo do Sázavy k utkání s místním Kavalierem.

Jiskra Zruč nad Sázavou A – FK Uhlířské Janovice 2:2
PK 2:4 (1:1)

Kavalier Sázava – Jiskra Zruč nad Sázavou A 0:2 (0:0)
Sobotní posázavský souboj třetí Jiskry a šesté Sázavy v I. B třídě dopadl lépe pro hostující Zruč
nad Sázavou. Po bezbrankovém poločase skórovali hosté i přes vyloučení Jouzy dvakrát za sebou.
Lukáš Hájek, obránce týmu: „První poločas byl
vcelku vyrovnaný, na těžkém terénu si oba celky vytvořily několik brankových příležitost. Na začátku
druhého poločasu mohli domácí skórovat, ale šanci neproměnili. V 61. minutě byl vyloučen Jouza
za zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova
družstva, přesto jsme v oslabení v 70. minutě vstřelili branku Zemanem. Vítězství pečetil v poslední
minutě střídající Janda.“

V sobotu se v rámci dvanáctého kola I. B třídy
utkaly na hřišti Zruče nad Sázavou týmy z Kutnohorska – Zruče nad Sázavou a Uhlířských
Janovic. Derby utkání dopadlo lépe pro hosty.
Zručští fotbalisté si s posledním celkem tabulky
nedokázali poradit a podlehli na penalty. Za Jiskru se v prvním poločase prosadil Petrů, ve druhém Viktora.
Michal Váňa, trenér Jiskry: „Hned v první minutě
jsme po špatné rozehrávce prohrávali 0:1. Uhlířské
Janovice šly do přečíslení a útočník hostů poslal ba-

Branky: 25. Petrů (PK), 74. Viktora – 2. Vyhnánek, 60. Randlíszek. Rozhodčí: Jan Babák. ŽK:
89. Hájek, 73. Petrů. Diváků: 60. Poločas: 1:1.
Zruč n. Sáz.: Cudlín – Z. Louda, Koudela, Musil
(61. L. Martinák), Hájek – Viktora, Janda, Petrů,
Arnolt (66. Váňa) – Zeman, P. Jelínek.

Branky: 70. Zeman, 90. Janda. Rozhodčí: Lubomír Hurych. ŽK: 42. Louda, 58. Hájek. Diváků:
80. Poločas: 0:0.

Áčko Jiskry odehrálo poslední podzimní 13. kolo
v Pečkách s místním AFK.
AFK Pečky – Jiskra Zruč nad Sázavou A 0:1 (0:1)

Zruč n. S.: Cudlín – Louda, Hájek, Jouza, L.
Jelínek – Martinák (62. Janda), Viktora, Petrů,
Arnolt – P. Jelínek, Zeman.
Áčko Jiskry odehrálo v domácím prostředí 12.

lon do prázdné brány. Nám se podařilo vyrovnat,
Zeman se po pravé straně dostal až do vápna, kde
byl faulovaný a následný pokutový kop proměnil Petrů – 1:1. Ve druhém poločase jsme po nedůrazném
odkopu inkasovali druhou branku – 1:2. Okolo
sedmdesáté minuty jsme podruhé v zápase vyrovnali.
Zeman se uvolnil ve vápně, přihrál do prostoru, kde
byl Viktora a ten se už nemýlil – 2:2. Zhruba v 80.
minutě se hrdinou zápasu mohl stát Viktora, ale
míč trefil kotníkem mimo branku. Soupeř nám nic
nenechal, navíc jsme hráli bez vykartovaného Jouzy,
chyběl také L. Jelínek. Tyto absence jsme nahradili
posilami z rezervního týmu Musilem a Koudelou.
Remíza byla podle mě zasloužená, penalty jsou loterie.“

V derby utkání se střetl v běžeckém souboji Patrik Janda (vlevo)
s uhlířskojanovickým Davidem Randlíszkem. FOTA: J. TůMA

Házenkáři zakončili podzim prohrou v Ledči

Desetibranková výhra s Bělou

Nedělní souboj čtvrté Jiskry a desátých Peček v I.
B třídě dopadl lépe pro hostující Zruč nad Sázavou. Po brance z druhé minuty hosté výsledek
udrželi i přes několik příležitostí domácích.

Jáchym Zeman (vlevo) dělal obraně hostů často problémy,
při průniku do pokutového území se mu snaží zabránit M. Bílek.

Branka: 2. Jouza. Rozhodčí: Jiří Musil. ŽK: 90.
Petrů, 15. Hájek, 67. P. Jelínek, 40. L. Jelínek,
72. Jouza, 68. Váňa. Diváků: 120. Poločas: 0:1.
Michal Váňa: „Podařilo se nám dát rychlou branku
Jouzou hned ve druhé minutě, což se nám letos stalo
snad úplně poprvé. Někdy se to ale nevyplácí, soupeř
si vytvořil tlak a my jsme se v dalších minutách neprosadili. Asi pět minut před koncem nastala infarktová situace, když jeden z našich hráčů zahrál malou
domů z poloviny hřiště. Přihrávku ale tečoval stoper
Jouza a poslal soupeře do protiútoku, naštěstí máme
v bráně Tomáše Cudlína, který reflexivním zákrokem udržel vedení našeho týmu. Pohled na tabulku
teď pro nás nevypadá vůbec špatně. Takovou pozici
asi nikdo nečekal, můžeme teď v klidu přezimovat.“
Zruč n. S.: Cudlín – Louda, Hájek, Jouza, L. Jelínek – Janda, Viktora, Petrů, Váňa (74. Kovář),
P. Jelínek – Zeman
Fotbalisté Jiskry přezimují v I. B třídě ročníku
2018–19 na třetím místě.

Volejbalisté bojovali, ale získali pouze bod

První tříbodové vítězství

Josef Tůma
Házená – Házenkáři Jiskry Zruč nad Sázavou
hostili ve 4. kole Společné regionální ligy ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou celek Bělé pod
Bezdězem.
Jiskra Zruč nad Sázavou – Bělá pod Bezdězem 31:21
(16:12)
Sestava a branky Jiskry: Vinc 1, Vodrážka – Felis
7, M. Vrzáček 6, Havránek 5, D. Korel 3, Plaščák
2, Lefner 2, Kafka 2, V. Červinka 2, O. Červinka
1, Koubský. ŽK: 2/2 (Havránek, Felis – Macoun,
Smejkal). Branky ze 7 m hodů: 2/0. Dvouminutový trest: 2/1 (Havránek, M. Vrzáček – Myšák).
ČK: Smejkal (BpB). Diváci: 45. Rozhodčí: Jiří
Dolejší, Jiří Dolejší ml. Trenéři: Ondřej Červinka
– Jakub Hamšík.
Sestava Jiskry (zleva): Hrbek, Nutil, Slouka, Krajc, Viktora, Vosyka a Šramka

Házenkáři Jiskry Zruč nad Sázavou zajížděli v 5.
kole k posázavskému derby do Ledče nad Sázavou.

Josef Tůma
Jiskra vedla v Ledči v poločase 15:13, nakonec body nepřivezla.
Martin Felis (ve výskoku) skóroval v utkání sedmkrát.

Kovofiniš Ledeč nad Sázavou – Jiskra Zruč nad Sázavou
26:23 (13:15)
Sestava a branky Jiskry: Vinc, Vodrážka – Havránek 6, Felis 5, M. Vrzáček 4, Lefner 3, Plaščák 2,
P. Vrzáček 1, Veselý 1, V. Červinka 1, O. Červinka, Koubský, Kafka. Branky ze 7 hodů: 3/3. ŽK:
3/1 (Vránek, Wurm, M. Drápela – P. Vrzáček).
Vyloučení: 3/3 (Zelený 2x, Wurm – V. Červinka, P. Vrzáček, Felis). Diváci: 138. Rozhodčí: Jiří
Dolejší, Petr Laštovička. Trenéři: Zdeněk Tůma
– Ondřej Červinka.

Volejbal muži – V šestém dvojzápase volejbalového krajského přeboru 1. třídy se volejbalisté Jiskry
Zruč nad Sázavou vydali do Mělníka.

V sedmém dvojzápase přivítali volejbalisté Jiskry
Zruč nad Sázavou na palubovce Sportovní haly
ve Zruči nad Sázavou družstvo VK Tuchlovice A.

EMĚ Mělník – Jiskra Zruč nad Sázavou 3:2 (22, 14, -18,
-18, 15)
EMĚ Mělník – Jiskra Zruč nad Sázavou 3:0 (26, 23, 25)

Jiskra Zruč nad Sázavou – VK Tuchlovice A 3:1 (22, -14,
22, 15)
Jiskra Zruč nad Sázavou – VK Tuchlovice A 0:3 (-21, -15,
-19)

Sestava Jiskry: Vosyka, Slouka, Nutil, Hrbek,
Vorlíček, Viktora, M. Grivalský. Rozhodčí: A.
Pejpal. Trenér: Lukáš Vosyka.

Sestava Jiskry: Vosyka, Slouka, Šramka, Krajc,
Nutil, Hrbek, Vorlíček, Viktora. Rozhodčí: E.
Velinov.Trenér: Lukáš Vosyka.

Tabulka střelců:

V brance Jiskry se střídali brankáři Vinc (na snímku) a Vodrážka.
Vinc byl i autorem jedné branky ze 7 m hodu
FOTA: J. TůMA

Michal Pazdera – HC Kolín – 50, Jaroslav Macoun – Bělá p. B. – 30, Rostislav Souček – HC
Kolín – 26, Matěj Vrzáček – Jiskra Zruč nad
Sázavou – 26, Michal Havránek – Jiskra Zruč
nad Sázavou – 26, Lukáš Vránek – TJ Kovofiniš
Ledeč n. S. – 23, Martin Felis – Jiskra Zruč n.
Sáz. – 20, atd.
.

Volejbalisté Jiskry (vpravo od sítě) vybojovali proti Tuchlovicím první tříbodové vítězství.

FOTA: J. TůMA
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Osmikolový maratón vyhrála dvojice Hetfleiš–Hamerníková

Turnaje v badmintonu se zúčastnilo dvacet šest dvojic

Josef Tůma

Čtvrtý ročník Badmintonového pinkání vyhrála pardubická dvojice Hetfleiš–
Hamerníková (na snímku)
FOTo: J. tůma

Zručští běžci zaslouženě druzí

Výsledky soutěže
Běžec Podblanicka
Lukáš Gabko

Atletika – V průběhu celého roku 2018 probíhal běžecký
závod Běžec Podblanicka a Junior Běžec Podblanicka. Dospělí absolvovali dvacet jedna závodů, ve kterých sbírali body
za svá umístění, a děti měly takových závodů šest. Specialitou
byl týmový závod pro děti, kdy se počítalo osm nejlepších
výsledků napříč kategoriemi. Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhlo v sobotu 1. 12. 2018 v Benešově. Zručští atleti
v průběhu celého roku předváděli super výsledky a ne náFOTo: archiv autora

Badminton – Ve Zruči nad Sázavou se uskutečnil 4. ročník turnaje Badmintonové pinkání čtyřher 2018 z libovolně složených dvojic,
líté boje se konaly na pěti kurtech v místní
sportovní hale. Zúčastnilo se ho 26 dvojic
z Vlašimi, Pardubic, Prahy, Benešova, Zruče
nad Sázavou a místního okolí. Hrálo se na dva
sety do patnácti (2:0 1:1 0:2). Vítězové získali

MČR České federace wushu 2018
Tom Ulrych
Bojové sporty – O víkendu proběhlo v Lounech MČR České federace wushu. Díky skvěle
odvedené pořadatelské práci, o kterou se zasloužil především hlavní pořadatel Karel Korenc se svým týmem Luna Gym, proběhl celý
turnaj hladce a všichni zúčastnění si to mohli
patřičně užít.
Jelikož zápasnické disciplíny byly otevřené
i pro jiné školy, vypravili jsme se na tuto akci
v tříčlenné sestavě. Na turnaj jsme nejeli s velkými ambicemi, naším cílem bylo omrknout,
jak se zápasí v čínském boxu a vyzkoušet si
to na vlastní kůži. Chtěli jsme zjistit, jak se
na tuto disciplínu připravovat, a to se myslím
povedlo. I přesto se zadařilo a pro školu Panter
a město Zruč nad Sázavou jsme přivezli cenné
kovy. Atmosféra závodu byla příjemná, zápasníci, ač na lei-tai (zápasnická plocha) soupeři,
byli mimo něj přátelští, což mile překvapilo
a potěšilo. Rozhodčí na úrovni, pod vedením
Vladimíra Šandy vedli zápasy v duchu fair
play a pořadatelé v čele s Karlem Korencem
a Stanislavem Fraibišem se starali o hladký
chod celého turnaje.
Děkujeme pořadatelům a České federaci
wushu za příjemně strávený den i nakládač-
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Pořadí: 1. Hetfleiš Vláďa – Hamerníková
Kačka, Pardubice, 16:0 (240:134) 42 b.,
2. Slavík Radek – Vytrhlík Pavel, Benešov

u Prahy, 12:4 (220:151) 35 b., 3. Horálek Jiří
– Doubravský Petr, Vlašim, 11:5 (207:150)
32 b., 4. Zajíček Luboš – Štorc Karel, 11:5
(207:174) 30 b., 5. Havlíček Matěj – Černý
Josef, 10:6 (209:165) 30 b., 9. Výborný Roman – Sochůrek Radek, 9:7 (198:175) 26 b.,
11. Závorka Milan – Sochůrková Markéta, 9:7
(179:182) 25 b., 14. Havlíček Martin – Domanská Jitka, 8:8 (205:200) 24 b., atd.

Historicky první cenné kovy pro zručské Pantery

hodou někteří z nich vystoupali celkově na nejvyšší příčky.
První místo ve svých kategoriích získaly Lucka Šafrová a Terka Lapáčková. Druzí skončili Tonda Maxa, Míša Chmelová,
Ondra Dubják a Nikol Petrásková. Třetí pozici vybojovali
Klárka Šafrová, Tomáš Hrubý, Máťa Svoboda, Vojta Maxa
a Káťa Dubjáková. Na pódium vzhledem k umístění na čtvrtém až šestém místě ještě vystoupali Marťa Blažejovská, Patrik Šibrava, Linda Vávrová, Máťa Gabko, Tadeáš Jantač
a Petr Dubják.
V průběhu slavnostního večera byla vyhlášena i soutěž družstev, kde náš oddíl skončil na perfektním druhém místě!
Všem patří za jejich parádní výkony v průběhu celého roku
2018 velká gratulace.
Konečné pořadí Běžec Podblanicka 2018:
Týmy:
1. Sokol Senohraby 764 bodů
2. TJ Jiskra Zruč n. S. 752
3. Atletika Benešov 740
4. Atletika Vlašim 432
5. SŠK Újezd n. L. 234
6. BB Racing 226
Podrobné výsledky v soutěži jednotlivců naleznete na webových stránkách města.

až

věcné ceny a diplom, ostatní účastníci drobnosti od sponzorů. Nejlépe ze zručských badmintonistů skončila na pátém místě dvojice
Matěj Havlíček – Josef Černý. Pořadatelé:
Josef Černý a Radek Sochůrek. Systém soutěže: švýcarský.
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měsíčně
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FOTo: archiv autora

ku, kterou jsme na turnaji, v rámci nasbírání
zkušeností dostali. Za Panter Gym Zruč prst
nahoru. Taktéž díky všem, kdo nám drželi pěsti, a hlavně těm, kdo si udělali čas přijít nás
podpořit osobně. Díky!
Naše bilance:
Ligh contact dorost do 52 kg
1. místo Víťa Pažout – Panter Gym Zruč n/S
2. místo Alex Fráter – TCB Gym
3. místo Štěpán Novák – Hong Bao Wushu

FOTo: archiv autora

Jan Rozkošný

U

Full contact junioři do 70 kg
1. místo Jakub Vetešník – Asia Gym Sport
2. místo Tomáš Mrvečka – TCB Gym
3. místo Zdeněk Pecha – Panter Gym Zruč
n/S
Full contact muži do 65 kg
1. místo Kamil Kánický – Kung fu Petra Lazarová
2. místo Bolek Křešťák – Fight Club Brno
3. místo Tom Ulrych – Panter Gym Zruč
n/S.

Listopadový zápas
ve znamení Movemberu

dělat si ze sebe blázny, to nás baví a jde nám to. Asi lépe než volejbal. A udělat si ze sebe blázny
pro dobrou věc? To nás baví nejvíc!
Jsme sice holky, ale bez chlapů by ani ten volejbal nebyl to pravé, to my víme. Tak jsme se rozhodly
podpořit dobrou věc a upozornit na problematiku mužského zdraví v rámci Movember Foundation.
Jak na sobě přes rok známky knírků bez milosti ničíme, na listopadovém domácím zápase jsme
se jich ani trošku nebály! A už asi ani bát nebudeme, protože nám to slušelo, a to dost! Nicméně
samozřejmě ne tak, jako to sluší našim mužům, pro které si přejeme kromě bujných knírů hlavně
bujné zdraví. A proto jsme to celé dělaly.
Děkujeme hlavně všem našim divákům, kteří Movember podpořili dobrovolným vstupným, které
spolu s naší troškou do mlýna dalo dohromady krásných 2 600 Kč, které už v tuto chvíli v oběhu
pomáhají šířit osvětu a léčit.

