Ve třetím
zářijovém týdnu
proběhla úprava
říčního koryta
a technika začala
ukrajovat letité
nánosy z břehu
Sázavy...

Budou vaše
děti úspěšné?
Pro odpověd
na tuto otázku si
přijďte 14. října
do RC setkání
na přednášku
Ing. Jiřího Staňka.
viz kalendář na str. 3

Do konce října
můžete stihnout
v zámecké galerii
výstavu obrazů
a dřevěných loutek
Jitky Píšové-Slavíkové
s názvem
Na (vy) dechnutí.

Osobnosti našeho kraje – Ema Destinnová a Soutice
Josef Förster

V našem městě či v nedalekém
okolí žili, anebo tu jen krátce pobývali. Vědci, umělci, spisovatelé…,
kteří již dávno nejsou mezi námi.
Mnozí z nich dosáhli věhlasu a světové slávy. Pojďme se za nimi podívat v nepravidelné rubrice Zručských novin.

B

yl srpen posledního předválečného léta roku 1913. Na
několik nízkých chalup rozložených kolem řeky Želivky se toho
letního podvečera pozvolna snášel
soumrak. Vlahý vzduch sem tam
protnul střemhlavým letem netopýr,
aby ulovil hmyz poletující těsně nad
hladinou. Chalupníci podle zaběhnutého denního rytmu obstarávali
dobytek nebo uklízeli kupy čerstvě
usušeného sena, v nedalekém mlýně
ještě vázali poslední pytle s moukou, čistili mlýnici a připravovali se
na nový den. Řeka za svitu měsíce
zrcadlila temné siluety olší a stářím
sehnutých vrb, které konečky větví
čeřily klidnou říční hladinu…

Rázem všichni zpozorněli. Do večerního ticha k nim odněkud shora
dolehl tlumený zpěv. Úplně jiný než
ten, jímž si někdy krátili čas při každodenní práci. Z chalup zvědavě vyběhly ženy i děti a všichni v té chvíli,
se zaujetím, beze slova naslouchali
táhlým tónům ženského sopránu
charakteristického neobyčejným citem a kultivovaností. Ke školenému
ženskému hlasu se po chvíli přidal
mocný mužský baryton a splynul
s ním v dokonalém harmonickém
souznění. Podmanivý zpěv, přicházející od soutického zámku, se nesl
po celém údolí řeky Želivky.
Na vyhlídce před zámkem, vysoko
nad řekou, stála na první pohled prazvláštní dvojice, v těsném objetí, pevně zaklesnutá pažemi do sebe. Mladá
žena s uhrančivýma očima a hřívou
černých vlasů v tmavých saténových
šatech dlouhých až po kotníky, s rozparkem odhalujícím lesklou nohu,
kterou obtáčel vytetovaný barevný
hroznýš, s hlavou mířící od lýtka nahoru. Po jejím boku se vypínal dost
exotický zjev, olivově snědý Arab obrovité postavy francouzsko-alžírského původu, světová pěvecká hvězda
Dinh Gilly s knírkem a poněkud

Dinh Gilly a Ema Destinnová při slavnostním uvedení Libuše v Národním divadle v září roku 1913 a dobový snímek soutického zámku
zploštělým, „boxerským“ nosem.
Oba milenci zpívali duet v póze, jak
to činí jen profesionální pěvci světových operních domů.
„To musí být určitě ona, naše „božská“ Ema!“ Ostatně už pár dní se dole
v podzámčí šuškalo o tom, že zámecký pán Kulík, pelhřimovský továrník,
má tentokrát velmi vzácnou návštěvu.

Křišťálovými lustry prozářené přízemí
i celé horní patro zámku a neobvyklý
ruch kolem dával tušit její mimořádný význam. Onoho léta, ostatně jako
každý rok, si Ema Destinnová s koncem pěvecké sezóny pronajala menší
zámek ve středních Čechách, aby tam
nerušeně odpočívala, co nejvíce obklopena přírodou, a připravovala se na

další náročnou šňůru desítek zámořských i evropských vystoupení. A letos
padla volba na Soutice…
V té době byla na samém vrcholu
slávy. Roky předtím „dobyla“ newyorskou Metropolitní operu, nejvyšší
měřítko světovosti, tamní publikum
přiváděla k úžasu svým nádherným
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Muzeum Ostrov lidových krojů se otevřelo veřejnosti
V

Edita Dvorská
FOTA: L. ŘÍHOVÁ A ARCHIV MUZEA

sobotu 4. září v 11.00 hodin bylo
slavnostně otevřeno zcela nové
muzeum nazvané Ostrov lidových
krojů, které se nachází v areálu bývalého poplužního dvora v Ostrově
nedaleko Bohdanče na Kutnohorsku.
Akce se zúčastnilo zhruba 500 pozvaných hostů z řad odborné veřejnosti,
zástupců médií, přátel a příznivců muzea, kteří se podíleli na jeho vzniku.
Hosty přivítal Ing. Jan Mičánek,
zakladatel muzea, který zároveň jmenovitě poděkoval všem, kteří se na
vzniku muzea podíleli, svou prací,
konzultacemi nebo darováním předmětům do expozic. „Tohle místo má

krásnou atmosféru a přímo si říkalo
o spojení s historií českého venkova,“
uvedl Mičánek v úvodním proslovu.
„A několik náhod nás přivedlo právě
k lidovým krojům. Během několikaletých příprav mě překvapilo, kolik existuje lidí, kteří mají o toto téma zájem,
kteří pomohli s budováním sbírky,“ dodal a na závěr uvedl: „A co na tom všem
bylo nejzajímavější? Muzeum celou tu
dobu vznikalo především díky místním
lidem. Muzeum je důkazem, že když
se do něčeho pustíme, dokážeme velkou
věc, která bude přinášet radost.“
„Dva a půl roku jsem čekala na tento
den, až se muzeum otevře a zapíše se do

dějin oboru – tedy etnologie i muzeologie,“ uvedla doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc., vedoucí katedry etnologie na
Karlově univerzitě. „Otevření muzea
navazuje na silnou tradici sběratelství,
ale také na velké zemské a národopisné výstavy a střídavý zájem o lidovou
kulturu. Věřím, že nová expozice najde
brzy své spokojené návštěvníky, kterým
nabídne poznání i potěšení,“ doplnila
ještě docentka Štěpánová.
Souč á stí slavnostního otevření
bylo také hudební vystoupení, a to
rovnou tří lidových kapel reprezentujících různé kraje. Představila se
Pošumavská dudácká muzika (Die

Böhmerwald-Dudelsackmusik z okolí Strakonic a šumavského Podlesí),
dále pak Skřipácká muzika z Jihlavska (skřipácká muzika je na Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové
kultury České republiky) a cimbálová
muzika Friška z Kyjova.
Kromě otevření muzea proběhl také
slavnostní křest nové knihy Atlas lidových krojů České republiky s autor
sk ými k resba mi Pavly Ha mpton
a popisy jednotlivých krojů od Jana
Kuči, kurátora sbírek muzea. „Já jsem
kresbami opravdu strávila dva roky,
každý den. Sama jsem na sobě musela
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci červenci a srpnu oslavili
narozeniny, jmenovitě pak těmto:

Stanislavě Linhartové, Jiřině Vaněčkové, Marii Krátké, Richardu
Zieglerovi, Jarmile Čarkové, Marii
Málkové, Marii Vaněčkové, Martě Dvořákové, Emilii Přenosilové,
Antonínu Stránskému, Marii Čapkové, Drahomíře Hromadníkové,
Dagmar Skřivánkové, Bohuslavu
Kotkovi, Zdence Novákové a Václavu Šlechtickému.

Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Spolek pro občanské záležitosti

Hedvika Smítková
Marie Benešová
Anna Doležalová

1561 až 2021
Jiřina Janatová

P

okud luštíte křížovky v našich městských
novinách, víte, že již v únorovém čísle bylo
zmíněno 460. výročí povýšení Zruče na město.
A protože v září slavíme svátek Václava a zároveň si užíváme volno – státní svátek Den české
státnosti. Proč tedy při této příležitosti neprojevit také trochu hrdosti na naše město.
Podle historických pramenů už před více
než 460 lety byli vlastníky zručského panství
Kalenicové. Za jejich držení prý došlo k značnému rozkvětu. Zřejmě proto, že Kalenicové
byli významným rodem, který je zmiňován
v tehdejším politickém dění, obraně, v soudnictví a dalších oblastech. Není mnoho písemných pramenů z té doby, ale není vyloučeno,
a dokonce je to mnohde zmiňováno, že právě
v roce 1561 byla Zruč králem Ferdinandem I.
povýšena na městečko s právem trhů a užívání
znaku. Rodovým znakem Kaleniců byly stříbrné buvolí rohy na červeném štítu. Někdy byly
rohy uváděny spojené, někdy jako dva rohy
samostatné. V průběhu let se zobrazení těchto
rohů i dále měnilo. Objevovala se podoba se
šrafováním či s kroužky na koncích rohů, což
připomínalo spíše choboty. Mělo to značit jejich
nerovnost a dutost. Nicméně ani tyto podoby

nic nezměnily na tom, že rodový erb Kaleniců zůstal městským znakem dodnes. Dnes již
máme jeho jednu ustálenou podobu, která byla
oficiálně schválena, stejně jako městský prapor,
na který jsme získali dekret v roce 2002. Proto
také Spolek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou
a okolí několik let zpátky apeloval na to, aby
prapor nezůstával jen na papíru, ale aby byl při
významných událostech také používán. V posledních letech se tak už děje, za což si vedení
města zasluhuje poděkování.
Co napsat na závěr? Chtěla bych popřát městu, aby rozkvět předčil ten kalenicovský. O tom,
že snaha je veliká není třeba diskutovat. Pořád se děje něco, o čemž se před 460 lety jistě
ani nesnilo. Kope se kanalizace, pokládají se
elektrické kabely, máme novou hasičskou zbrojnici, nový rybník, vylepšují se „naše“ vesnice,
a tak by se dalo pokračovat. Ale také je stále
co k vylepšování. Napadá mě třeba, že by už
mohl zmizet „tankodrom“ v Okružní ulici. Podivná je také doprava – do Prahy skoro za půl
hodiny, do okresního města, kam potřebujeme
k doktorům, do práce, na úřady, objedeme kus
republiky za hodinu a půl…
Ale to už by bylo na jinou kapitolu. Zůstaňme
místními patrioty a snažme se! Všichni.

Informace z Českého svazu žen

T

éměř s ročním odkladem došlo
na uplatnění poukazu na bezplatnou prohlídku zámku, který naše
organizace ČSŽ dostala od městského úřadu. Sešly jsme se 2. září v 10 hodin v dobrém počtu čtyřiadvaceti
účastnic a prošly společně tzv. „velký
okruh“, takže jsme mohly porovnávat a zaznamenávat změny od doby
otevření zámku po rekonstrukci, kdy
většina z nás absolvovala prohlídku
poprvé. Naše milá průvodkyně Lenka Nováková ochotně odpovídala na
všechny dotazy, takže obvyklá hodinová prohlídka se protáhla o více než
hodinu. Děkujeme městskému úřadu i slečně průvodkyni, budeme opět
poučenější, až své rodinné návštěvy
vyzveme k prohlídce našeho krásně
restaurovaného zámku.
Český svaz žen zahájil dne 19. září
již IX. ročník „Tvoření pro radost“.
Pod vedením Hany Kopecké jsme
technikou drhání zhotovily korálkový náramek. Těšíme se na další lekci
s f loristkou Aničkou Pajerovou, kdy
budeme tvořit podzimní dekoraci.
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Není těžké žít
Prostě přijímáte dny, jak jdou za sebou a odhrabujete
sníh žití, co napadne. Někdy je to skoro bez práce, jen
teče kolem a skrz, nic po vás nechce, ani prstem hnout
nemusíte. I nohy na stůl si dáte. Jindy hrabete jak šílenci a padá a padá. Takový život je. Nemá pravidla,
smysl, poslání. Prostě je. Plyne a je mu jedno, kdo do
něj spadne. Je totální flegmatik a oklepe se z každého zdaru i pohromy. A vy jak Pac-Man otevíráte pusu
a polykáte postupně tečky z přerušované čáry před
sebou. Minulosti přibývá, budoucnosti ubývá a kupodivu tolik nezáleží na velkých věcech jako na malých.
Lampióncích, co osvítí vaši trasu. Nejméně jednou do
roka krofu z písmenek fejetonkový piedestál jedné
konkrétní požitkářské drobnosti. Opakování nejspíš
není vlastní matkou moudrosti, jak praví rčení, ale co
naplat, v hlavě se vám melou beztak tatáž témata. Nevzniklo by bez ní dost možná mnoho uměleckých děl,
hlavně literárních a po světě by od rána pochodovala
spousta přiospalých zombie postav, fungujících na poloautomat.
Je to, drazí přátelé, ranní káva!
Ne? Inu, nekafaři budou dnes necílová skupina.
Ano, kafe. Těším se na něj ráno i večer. Dobrééé kafe.
Pořádná, čerstvá mletá zrnková káva, co vás nakopne
a hory přenese!
Šálek, možná dva. Libo s mlékem?
A teď – přijďte ku mně, všechny dnové a výzvy světa.
Jsem připraven a utkám se s vámi vší silou kofeinu, kterou mi kávové boby dodaly.

FOTA: ARCHIV ČSŽ

Robert

Malba v parku

28. říjen

Jiřina Janatová

S

talo se už tradicí, že 28. října v Den vzniku
Československa Spolek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí uctívá památku obětí
válek u památníku na Malostranském náměstí.
Stejně tomu bude i letos. Ve státní svátek
28. října 2021 v 10 hodin proběhne pietní akt
u památníku a bude položena kytice.
Pokud covidová situace dovolí, přidejte se k nám.

Maturitní
záchranné lano

Jan Kopřiva

C

elou epidemicko-vládní krizí
nás ve Zruči provázela velká
nedokončená malba v sadu Míru.
Je na zdi naproti koši na basketbal, na druhé straně zdi jsou zavěšena hrací pexesa. Chodím tam
často s dětmi na hřiště. Malba
se mi tak nějak přirozeně spojila
s atmosférou lockdownu. Je na ní
rozmalovaná chaotická městská
scenérie s rozhlednou, s házenkářskou brankou atd. Nejsilněji na mě
působily nahozené a nedokončené
obrysy postav. Postav? Znepokojivé

bílé plochy vypadají jako vygumované, zrušené části obrazu – jako
díry ve veřejném prostoru, jako
chybějící aktéři kultury a sportu.
Jako lidé, kterým vládní opatření
zničily kariéru, podnikání nebo
kteří budou do konce života platit
dluhy. Zdálky vypadají postavy jakoby přehozené prostěradlem nebo
rovnou jako duchové. Trochu hororová interpretace, říkal jsem si.
Epidemii nicméně u nás podlehlo
30 000 lidí. V počtu úmrtí na počet obyvatel jsme stále jedni z nejhorších v Evropě. V tom se malba
strefila svými bílými plochami do

černého. Naštěstí se zdá, že nejhorší máme za sebou. Atmosféra ve
společnosti se mění a malba také.
Aktuálně ji můžete vidět dále se
vyvíjet – autorku Báru Bílkovou
jsem před týdnem potkal přímo při
tvorbě. Malba se významově posunuje více k nám do Zruče a k tomu,
co tady máme nejkrásnější – okolní
krajinu. Těším se na pokračování
malby. Velkoformátová malba ve
veřejném prostoru chce vždy od
autora spoustu odvahy. Může být
pochopena úplně jinak než autor
zamýšlel, jak se nepochybně stalo
v mém případě... Držím palce!

Jiřina Bělinová

O

KŠS – Městská knihovna Zruč nad Sázavou pořádá 6. ročník kurzu přípravy na
maturitu z českého jazyka a literatury. První setkání se koná v sobotu 2. 10. v 10.00 hod. v zasedací místnosti spolkového domu. Zároveň bude
otevřena knihovna, studenti si vybrané tituly
mohou ihned zapůjčit. Kurz je zdarma, na prvním setkání dohodneme případnou organ izaci
kurzu v on-line prostředí. Přihlášky a dotazy
na mailu: belinova@mesto-zruc.cz nebo na tel.:
722 990 827.

FOTA: ARCHIV AUTORA
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Kalendář kulturních a dalších akcí

pokračování článku „Ema Destinnová a Soutice“ ze str. 1
zpěvem s mimořádnou gradací, kterou dokázala vložit do ztvárnění mnoha významných operních rolí. Byla to
léta skvělých triumfů, Emmy Destinn,
jak ji v zahraničí nazývali. Tamní operu pravidelně vyprodávala společně
s největším mistrem zpěvu století Enricem Carusem pod taktovkou uznávaného, leč mírně despotického italského dirigenta Artura Toscaniniho.
Zimní sezónu střídala jarní, během
které okouzlovala diváky v Evropě.
Zejména jako členka londýnské opery
v Covent Garden vystupovala v mnoha slavných rolích světového operního repertoáru. Toho roku 1913 zazářila
v Aidě, Sedláku kavalíru, Donu Giovannim, Bludném Holanďanovi, Madame Butterfly nebo v Tosce. Svým
uměním upoutala dokonce krále
Edvarda VII. i jeho nástupce Jiřího V.
a na pozvání královského páru vystupovala i v Buckinghamském paláci.
Světoznámá sopranistka byla velkou
vlastenkou, v zahraniční se jí velmi
stýskalo, a tak trávila prázdniny pokaždé doma. Milovala hlavně český
venkov, kam utíkala ze svého ponurého malostranského bytu, přeplněného
roztodivnými starožitnostmi. Najímala si zámečky poblíž Prahy, které jí vyhovovaly vzhledem, zařízením, nejvíce
však svým okolím – polohou uprostřed nedotčených lesů. Mezi místa
jejích romantických letních pobytů
patřila Domousnice u Mladé Boleslavi, Trnová u Davle, Ouhrovu Golčova Jeníkova nebo Lázně Lochovice
u Berouna.
Roku 1907 za ní a za jejími přáteli
přijel na zámek v Domousnici i Enriko Caruso, s nímž udržovala přátelské
kontakty od roku 1904, kdy spolu poprvé vystoupili na jevišti v Londýně.
Dlouholetá spolupráce slavné pěvecké
dvojice přerostla v milostnou touhu.
Ale jen jednostrannou. Přestože údajný sukničkář Caruso o pět let mladší
Destinnovou doslova zbožňoval, stali se z nich „jen“ celoživotní přátelé.
Když ji nakonec požádal o ruku, odmítla ho. Nebyl to zkrátka její typ…
S arabským zpěvákem a milencem
Gillym to byl na tehdejší dobu doslova malý skandál. Poznali se někdy
v roce 1910 v Metropolitní opeře během zkoušek Pucciniho opery Děvče
ze zlatého západu. Bleskurychle zareagoval, když Ema při představení
padala z koně. Díky své mrštnosti ji
stačil chytit a tím jí možná zachránil
život. V Paříži měl manželku Cécile
a sedmiletou dcerku Renée, ale žili
již nějaký čas v odloučení. A pomluvy? Na ty Ema nijak nedbala. Odbývala je slovy, že jde jen a pouze o její
osobní záležitosti…
Vesničané v Souticích ji toho léta
slýchali i vídali často. Operní diva
se na své dovolené snažila se trávit
veškeré volné chvíle venku, a tak měli
možnost poznat ji i osobně. Uchovávala si lidskou skromnost, dávala se
s místními přátelsky do řeči, dovedla
si povídat o všedních venkovských
záležitostech, protože životu venkovanů a zemědělským pracím rozuměla. Sama si kdysi přála hospodařit,
kdyby na to měla čas. Jako by tuto
zálibu zdědila po svých prapředcích,
kteří pocházeli z chudých venkovských poměrů.
Často ji potkávali s rybářským náčiním, vlastně skoro za každého počasí
seděla u vody, anebo na loďce uprostřed řeky. Buď si spolu na rybách
s Gillym povídali, nebo tu seděla
sama a prožívala vzácné chvíle klidu.
V tichosti opřena hleděla na hladinu,
přemýšlela a domů se vracela až pozdě v noci. Rybařit ji naučil její bratr
Emanuel, ale ještě více Gilly v Americe, kde se naučila chytat mořské ryby.

O velké úlovky u ní nebyla nouze. Štiky, kapry nebo líny, ale sama nejedla, výjimku měly jen mořské ryby.
A tak své trofeje věnovala do zámecké kuchyně, anebo dětem ze mlýna,
které pro ni sbíraly žížaly. Rybám se
snažila dopřát mnohem více, z Prahy si prý nechávala vozit i lákavější
návnadu, jako červy, salámy, střívka
a jiné rybí lahůdky, kterými ryby
poctivě krmila každý den.
Jindy ji zase viděli, jak si zase vyšla do
okolních lesů, v myslivecké kamizole,
širokém klobouku, vysokými botami
a puškou na rameni. Tu ale k lovu ptáků a zvěře nepoužívala, i když střílet
uměla. Měla ji jen proto, aby se v lese
cítila bezpečněji. Chodila „cestou necestou“ a nevyhýbala se žádným překážkám. Z lesa a polí si ještě za ranního
mlžného oparu přinášela kytici polních

28. srpna píše ze Soutic dopis svému
příteli, hudebnímu vydavateli Mojmíru Urbánkovi, že hledá pianistu,
který by s ní mohl studovat právě roli
Libuše. Urbánek jí doporučil mladého
Bohdana Gsöllhofera, který do Soutic
skutečně přijel, a právě zde vznikaly
její slavné „hostující“ role Libuše a Fibichovy Šárky. Kromě toho s mladým
skladatelem Pracovala na úpravě písně
To bylo v šeru mlh, kterou pak zapívala při zahajovacím koncertě Mozartea
a která byla vydána v nádherné úpravě
tiskem právě Mojmírem Urbánkem.
V jejím provedení Libuše po třech
jejích předchůdkyních (Marii Sittové, Růženě Maturové a Anně Slavíkové) zazněla v Národním „dosud
nejlépe, její krása zpěvu a její zpívané slovo snoubily se v nejkrásnější
souzvuk dramatického výkonu, ja-

Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál v říjnu
přístupný každý víkend od 9.00–17.00 (polední pauza v zámecké pokladně 11.30–12.30).
Každé úterý
a čtvrtek

Kurz anglického jazyka – lektorka Zuzana Dvořáková. V úterý studuje 1. skupina od 17.00 do 18.00 a 2. skupina od 18.00 do 19.00. Ve
čtvrtek studuje 3. skupina od 17.00 do 18.00 a 4. skupina v čase od
18.00 do 19.00.

2. 10. 2021

Městská knihovna – sobotní provoz od 9.00 do 11.30.

2. 10. 2021

Maturitní záchranné lano – přípravný kurz z literatury. Začátek v 10.00
v zasedací místnosti spolkového domu. Více informací na e-mailu: beli‑
nova@mesto-zruc.cz nebo telefonu: 722 990 827.

3. 10. 2021

Drakiáda – Rodinné centrum Setkání pořádá v neděli 3. 10. 2021 DRAKIÁDU. Akce bude začínat v 15.00 na poli za Tescem. Těšit se můžete na
teplý čaj, buřty a něco sladkého k zakousnutí. Akce se bude konat za
příznivého počasí. S sebou si vezměte draka a dobrou náladu.

3. 10.
a 6. 10. 2021

Prvok, Šampon, Tečka a Karel – kino. Spolkový dům vás zve na
nový autorský film Patrika Hartla. V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky
a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si
představovali. Rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak to dopadne? Přijďte se podívat v neděli
3. 10. nebo ve středu 6. 10. do zasedací místnosti ve spolkovém domě.
Začátek promítání v 18.30, filmová kavárna bude otevřena od 17.30.
Vstupné 100 Kč.

Každé pondělí
od 4. 10.

Šikulkové – tvořivá dílna pro děti. V čase od 16.00 do 16.45 pro děti od
1 do 2 let a v čase od 17.00 do 17.45 pro děti od 3 do 5 let. Kroužek bude
probíhat v herně RC Setkání. Cena je 40 Kč za lekci. Kontakt: Martina
Bártová, tel.: 733 453 517.

Každé pondělí
od 4. 10.

Tanec života – volný spontánní tanec s Marcelou. Tančit se bude
každé pondělí vždy od 18.00 do 19.30 v tělocvičně nad školní jídelnou.
Cena jedné lekce je 150 Kč. S sebou karimatku a pití. Více informací na
e-mailu: marcela.marcela@centrum.cz nebo na telefonu: 724 086 404.

5. 10. 2021

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu, začátek ve 14.30 hod.

Každá středa od
6. 10.

Cvičení s Rákosníčkem – cvičení pro děti. Od 16.00 do 16.45 pro děti
od 1 do 2 let a od 17.00 do 17.45 pro děti od 3 do 5 let. Kroužek bude
probíhat v herně RC Setkání. Cena je 50 Kč za lekci (1. zkušební hodina
zdarma). Kontakt: Jana Řimková, tel: 777 563 895.

Každé pondělí
od 11. 10.

A3V – probíhající kurz. Kurz se koná v zasedací místnosti spolkového
domu v čase od 9.00 do 12.00. Přihlášky a více informací na e-mailu:
strnadova@visk.cz nebo na telefonu: 605 408 887.

Každé úterý od
12. 10.

Nedovolte mozku stárnout – paměťové kurzy ve spolkovém domě.
Přihlašování možné od 1. 9. 2021 v kanceláři spolkového domu nebo na:
koubska@mesto-zruc.cz., tel.: 730 514 040. Cena za kurz 400 Kč, senioři
200 Kč. Kurz bude probíhat vždy od 16.00 do 18.00 v zasedací místnosti
spolkového domu.

12. 10. 2021

Tvoření pro radost – podzimní dekorace, pořádá Český svaz žen,
od 14.30 hod., spolkový dům, I. patro, klubovna svazu. Potřeby: nasušené
přírodniny, tavná pistole. Více informací viz plakát.

14. 10. 2021

Budou vaše děti úspěšné? – RC Setkání vás srdečně zve na přednášku
s Ing. Jiřím Staňkem, která se bude konat 14. 10. 2021 od 18.00 v herně
RC Setkání. Vstupné dobrovolné.

17. 10. 2021

Ainbo: Hrdinka pralesa – kino. Spolkový dům vás zve do kina na dobrodružný animovaný film. Promítat se bude v neděli 17. 10. od 17.00
v zasedací místnosti ve spolkovém domě. Filmová kavárna bude otevřena od 16.00. Vstupné pro děti je 50 Kč, cena vstupenky pro dospělého je
70 Kč. Těšíme se na vás.

19. 10. 2021

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu, začátek ve 14.30 hod.

25. 10. 2021

Zájezd do Polska – pořádá Svaz tělesně postižených. Přihlášky na telefonu 721 947 535 (M. Lopojdová).

26. 10. 2021

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu, začátek ve 14.30 hod.

27. 10. 2021

Podzimní den ve spolkáči pro děti – pořádá spolkový dům. Připraven
bude bohatý program, na jehož závěru čeká děti promítání filmu Lví král.
Zájemci se mohou přihlásit na telefonu: 730 514 040 nebo na e-mailu:
koubska@mesto-zruc.cz. Cena 250 Kč. Těšíme se na vás.

27. 10. 2021

Havel – kino. Spolkový dům vás srdečně zve do kina na celovečerní film
Havel, který přináší příběh jedné z nejvýraznějších osobností naší historie. Promítat se bude 27. 10. od 18.30 v zasedací místnosti ve spolkovém
domě. Vstupné je 70 Kč. Filmová kavárna bude otevřena od 17.30. Těšíme se na vás.

30. 10. 2021

Strašidelný zámecký park – Rodinné centrum Setkání zve děti a jejich rodiče na Strašidelný zámecký park. Akce se bude konat v sobotu
30. 10. 2021 od 17.00 u Kolowratské věže. Rezervace nutná na telefonu:
733 453 517 (volat pouze mezi 17.00 a 19.00). Vstupné dobrovolné.

FOTA: VOLNÉ ZDROJE

květů, kterými zdobila zámecké salony
v drahocenných vázách z křišťálu. Ema
byla také vášnivou houbařkou, které
nedělalo potíže vstát ve čtyři hodiny
ráno a vydat se do lesa za chladné rosy.
Ráda občas usedla na lavičku jen tak
poblíž zámku v parku, tam si prozpěvovala, malovala, anebo skládala milostné
a vlastenecké básně.
Jedna z nejpozoruhodnějších žen
v české historii byla známá svou náklonností k magickým vědám, okultismu, spiritismu a ezoterice, sbírala japonský porcelán a všemožné předměty
spojené s Napoleonem Bonapartem. Je
známo, že její ložnice byla celá černá,
zdobil ji oltář z lebek a kostí. Snad i její
postel v Souticích hlídal kostlivec Ivan
v černé rakvi, který ji tradičně doprovázel na všech zastávkách jejího světového turné jako symbol pomíjivosti
lidského štěstí, slávy a života. Možná
hledala jeho smysl, možná toužila poodkrýt jeho tajemství…
Na zámku nechyběla pestrá společnost v podobě častých návštěv hostů,
ponejvíce prý z „rajchu“, hudebníků
a umělců, pro které si sama jezdila
svým v okolí již známým modrým
automobilem až na zručské nádraží.
Ema měla ráda bohaté večeře a večery
strávené v kruhu veselících se přátel.
Léto roku 1913 pro ni mělo zvláštní
význam, naše pěvkyně se chystala na
největší národní roli – Libuši v Národním divadle, kde v devatenácti
letech r. 1897 zažila hořké odmítnutí ze strany ředitele Adolfa Václava
Šuberta, že prý nemá hlas. Dlouho
se této náročné titulní roli vyhýbala, necítila pro ni dost síly. Premiéra
byla stanovena už na 25. září u příležitosti třicetiletého jubilea otevření
Národního divadla.

kého kdy v české opeře bylo docíleno,“ jak napsal dobový tisk.
Pikantní na tom bylo, že roli mýtického českého vládce Přemysla nezpíval nikdo jiný než Arab Gilly, což
si Ema sama prosadila. V Souticích
s ním trpělivě nacvičovala správnou
českou výslovnost a vysvětlovala mu
význam obsah a smysl téhle národní
role. Dinh Gilly zvládl náročné Wenzigovo libreto díky svému jasnému,
dramaticky vzrušenému barytonu
a správné češtině bravurně. Některým kritikům jejich výkon však nerezonoval s těmi skutečně slavnostními
chvílemi na divadle, a dokonce jej
přirovnávali ke kabaretu.
Jak velkolepý byl jejich odjezd,
jen pár dní před slavnostní premiérou Libuše, o tom si můžeme opět
udělat představu na základě zprávy
v tehdejším tisku: „Poslední den
vojenských manévrů skoro po celé
dopoledne oba pěvci svému umění uzdu pustili. Diváci, kteří přišli
z okolních měst a vesnic hned časně
ráno přišli se podívat naposledy na
vzlet čtyř vojenských aeroplánů, stáli přes hodinu na cestě kolem zámku a poslouchali oba operní pěvce.
Dnes opustí slečna Destinnová svoje
krásné letní bydliště.“ (Čech: politický týdeník katolický, 20. 9. 1913).
Soutické muzeum, umístěné v krásně renovovaném historickém špýcharu z 18. století, věnuje část své
expozice významným osobnostem
spjatým s životem obce. Pobyt Emy
Destinnové před více než sto lety
zde připomíná její portrét, několik
fotografií a gobelín, který měla Ema
Destinnová při svém letním pobytu
na zámku. Ten je v současné době veřejnosti bohužel nepřístupný.
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Infocentrum
Zámek 1, Zruč nad Sázavou, 285 22, Tel.: 327 531 329
e‑mail: infocentrum@mesto‑zruc.cz, www.mesto‑zruc.cz
změna programu vyhrazena
aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto‑zruc.cz
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pokračování článku „Muzeum Ostrov lidových krojů...“ ze str. 1
hodně zapracovat, látky a kroje jsem
posledy kreslila na vysoké škole,“ řekla
Pavla Hampton, ilustrátorka knihy.
„Ilustrace vznikaly všechny pomocí tabletu, protože šlo o to zachytit co nejvěrněji podobu látky, výšivky, každý detail.
Těch ilustrací je přes 200 a pro obličeje
některých postav jsem se inspirovala i ve
své rodině. Jedna postava má obličej mé
babičky, jsou tam také mé dvě dcery,“
doplnila Pavla Hampton.
Jan Kuča následně ve svém proslovu
nastínil, jak složitá byla práce shromažďování informací k jednotlivým
krojovým oblastem a jejich oděvům.
„Některé kroje vídáme poměrně často,
kroje jiných oblastí ale bylo třeba doslova vypátrat. Sháněli jsme podklady,
popisy oděvů, čerpali jsme z fotografií, konzultovali jsme, byla to doslova
úmorná práce. Ale jsem velmi rád,
že jsem měl možnost se na budování
expozice i vzniku knihy Atlas krojů
podílet,“ uvedl Kuča, sám sběratel
lidových krojů.

Knihu následně pokřtil Dr. Martin
Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury a Tereza Matyska Mičánková. „Velmi si cením snahy autorů
zaplnit bílá místa na mapě krojů, kde –
jak by se mohlo zdát – žádné kroje nejsou. Neúplnost informací a znalostí
mohla být přímo odrazující. Přesto se
podařilo dát dohromady tento ucelený
soubor spolu s určením období, jak nošení krojů v jednotlivých oblastech zanikalo. Ten, koho zajímá lidový oděv,
si knihu určitě s chutí prostuduje,“
uvedl Šimša. Na závěr pak přečetla
Tereza Matyska Mičánková pasáž
z úvodní části knihy.
Během celého odpoledne pak hosté
měli možnost postupně si nové expozice muzea prohlédnout, poslechnout
si hudbu výše jmenovaných hudebních
kapel, občerstvit se a samozřejmě obdivovat kroje. A to nejen v expozici, ale
také přímo na některých hostech, kteří se do Ostrova sjeli z různých krajů
České republiky i ze zahraničí.

Muzeum Ostrov lidov ých krojů
prezentuje jako jediné a první muzeum v historii lidové kroje všech
oblastí Čech, Morav y a Slezsk a,
a to včetně k rojů německ y mluvících Čechů. V expozici mohou
návštěvn íci obdivovat 260 úplných
lidov ých krojů (190 ženských krojů, 40 mužsk ých a 30 dětsk ých).
Vystavených je ale téměř 4 000 exponátů, mezi nimi rozsáhlá sbírka
64 kusů zlatých ženských čepců, na
300 ženských šátků, 100 párů historické krojové obuvi, 30 párů punčoch nebo 750 historických krajek.
Součástí expozice je také mapa 124
krojových regionů České republiky,
která obsahuje kresby krojů speciálně vytvořené pro účely muzea. Ty
jsou také součástí v ydané knihy –
Atlasu lidov ých k rojů s popisem
krojů Čech, Moravy a Slezska.
Další informace na tel.: 608 190 424,
e-mail: dvorska.edita@gmail.com,
nebo na www.muzeumkroju.cz.

Vodácký festival a retroplavba mimořádně na podzim

Martina Fialová

M

noho Čechů si nedokáže představit
léto bez pořádného vodáckého zážitku.
České řeky totiž kromě plavby na kánoi, raftu
či jiném plavidle nabízejí i spoustu historických či přírodních zajímavostí, které lze po
cestě navštívit a které dávají vodákům prostor
pro společné trávení volného času. Jednou
z takových akcí je i zručský Vodácký festival
tradičně spojovaný s Otvíráním turistické
sezóny na místním zámku. Jenomže letošní

jarní akce nemohla kvůli covidovým opatřením proběhnout. Aktéři této akce – vodácká
půjčovna Dronte – však nechtěli narušit již
šestiletou tradici a rozhodli se uspořádat Vodácký festival a retro plavbu v sobotu 4. září.
Po řece se pustilo pár odvážlivců, kterým nevadila studená řeka Sázava ani retro lodě, do
kterých více či méně teklo. Podívat se na program Vodáckého festivalu přišlo za slunečného počasí hodně Zručáků, ale i vodáci, kteří
se sem sjeli z různých koutů naší republiky.
Všichni společně se kolébali v rytmu country

festivalu až do devatenácti hodin. Ve Zruči se
v zámeckém parku postupně vystřídaly kapely SEM TAM, Jauvajs, Nové struny a Strašlivá
podívaná. Protože vodácký festival je hlavně
pro přátele od vody, bylo Vodácké muzeum
ten den zdarma přístupné a tuto možnost využila k prohlídce spousta návštěvníků nejen
Vodáckého festivalu, ale též zručské veřejnosti. Tak zase příští rok a snad už na jaře a bez
covidu budeme moci na všechny vodáky,
kteří se splaví do Zruče, zavolat vodáckým
pozdravem AHOJ.
FOTO: ARCHIV AUTORKY
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Festival o harmonii
v těle a mysli

Letní kino letos praskalo ve švech
Eva Boumová

U

ž šestým rokem brány letního kina lákají všechny
nadšené diváky na promítání k zámeckým hradbám.
Za těch šest let už dobře víme, že jednoznačně nejoblíbenější a divácky neúspěšnější jsou u nás Zručáků české komedie a samozřejmě pohádky pro děti. Tento rok se nám
podařilo získat mnoho novinek brzy po premiéře v kinech, takže hvězdně obsazené filmy jako Prvok, Šampon,
Tečka a Karel nebo komedii Matky jste mohli vidět už
dva týdny po slavnostní premiéře. I díky tomu byla letošní
návštěvnost letního kina opravdu rekordní. Před poslední
projekcí hlásila moje, do té doby nikde nezveřejňovaná,
statistika návštěvnosti číslo 964. Dalo se tedy s velkou
pravděpodobností očekávat, že na poslední promítání
animované muzikálové komedie Trollové – světové turné
dorazí i náš jubilejní 1000. návštěvník. A taky že jo! Po
usednutí všech diváků bylo po krátkém napínání vyhlášeno číslo té dlouho očekávané vstupenky. Ano, počítáte
správně, byla to vstupenka s číslem 36. K přichystanému
dárku se za ovací všech kamarádů i návštěvníků kina
přihlásila malá slečna, která si kromě několika suvenýrů
odnesla i volnou vstupenku pro dva do letního kina na
sezónu 2022.
Pro tento rok promítání v letním kině skončilo, ale
o projekce filmů nepřijdete. Ve spolkovém domě už pilně
probíhá výběr filmů pro podzimní a zimní promítání.
Mezi prvními bude již zmiňovaná komedie Patrika Hartla
Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Sledujte výlepové plochy,
FB spolkového domu a infocentra a Instagram Akce Zruč.
Díky tomu vám žádná akce neunikne.
Za odbor kultury a úderku FOTOklubu děkujeme vám
všem, kteří svou návštěvou podporujete akce ve městě,
a těšíme se na vás v letňáku i v příštím roce.

Michaela Sklářová

V

sobotu 11. září se v zámeckém
parku konal festival ČCHI-FEST
2021, který se opírá o staročínský
koncept zachování zdraví a dlouhého
života. Čchi je podle východní filozofie absolutním základem našeho bytí,
značí naši životní sílu (energii, vitalitu). Čchi můžeme vnímat jako rychlost a výkon motoru. Pokud má motor kvalitní palivo a pravidelný servis,
jede motor na plný výkon. V opačném
případně jede pomalu, je poruchový,
může se dokonce zadřít. Tyto stavy
lze připodobnit u lidí únavě, vyčerpání, podrážděnosti nebo až stavu
nemoci. Festivalový program měl za
cíl ukázat, jak pečovat o své zdraví,
udržet si vnitřní klid nebo jak si každý
může sám načerpat a obnovit vlastní
síly. Po celý den se střídaly přednášky
a praktické lekce čchi-kung, což jsou
staročínská cvičení pro zdraví a dlouhověkost. Návštěvníci tak mohli poznat řadu zajímavých lektorů školy

Živý čchi-kung – akreditované školy
Michaely Sklářové, kteří se specializují
na různá témata: např. posílení imunity z pohledu tradiční čínské medicíny,
emoční pohoda ženy z pohledu pěti
elementů, sestava Osm kusů brokátů
v denním životě, harmonické vztahy
v partnerství nebo na Menotherapy
a další. Festival byl zakončen losováním cen a malým hudebním vystoupením.
Na festivalu se sešli lidé, kterým
záleží na kvalitě jejich zdraví, mají
zájem obohacovat se na své cestě životem a pracují na tom, aby jejich vnitřní „motor“ dlouho a bezproblémově
šlapal.
Festival se koná pod záštitou města
Zruč nad Sázavou. Samotní účastníci hodnotili festival jako inspirativní
a zároveň vysoce relaxační aktivitu
v krásné zámecké zahradě.
Fotografie a další informace o festivalu najdete na: FB https://www.
facebook.com/cchifest nebo http://
www.cchi-fest.cz/.

KotelnaFest
2021
Alena Horká

P
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oslední prá zdninovou sobotu
28. 8. 2021 se v zámeckém parku
uskutečnil multižánrový festival KotelnaFest 2021.
Navzdory všem deštivým předpovědím bylo počasí ukázkové. Každý,
kdo v odpoledních hodinách dorazil
ke Kolowratské věži, si mohl vyzkoušet různorodé volnočasové aktivity,
ozdobit tělo hennou či barvami na
obličej, zabubnovat si, zahrát stolní
fotbálek a mnoho dalších. Bezesporu největší úspěch sklidil žonglérský
workshop s profesionály z uskupení
Animus & Anima, kteří své umění
následně podtrhli při ohnivé show ve
večerních hodinách. Nevšední zážitek
za pomoci speciálních brýlí, které simulovaly různé stavy vědomí po užití
konkrétních návykových látek a cenné
informace o tématu závislostí nabídl
preventivní stánek spřátelené nezis-

kové organizace Magdaléna o. p. s.,
která poskytuje ucelený systém služeb
a pomoci v oblasti prevence a léčby závislosti na návykových látkách.
Skrze celé odpoledne i večer probíhala vystoupení sedmi hudebních kapel
od jazzových tónů po punkové riffy
a především i vystoupení mladých talentovaných lidí ze Zruče nad Sázavou.
Velké díky patří městu Zruč nad
Sázavou za podporu při pořádání
akce a všem klientům a pracovníkům
NZDM Kotelny, přátelům, kapelám
a dalším lidem, kteří se významně podíleli na přípravách a realizaci. V neposlední řadě děkujeme především
návštěvníkům, kteří si KotelnaFest nenechali utéct a svojí účastí přispěli k nezapomenutelné atmosféře celé akce.

6 ZÁŘÍ

2021

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Pohodový tip na letní stanování

Lenka Tomková

P

rázdniny jsou za námi a u každého
určitě zanechaly spousty krásných
letních vzpomínek. Každoročně si plánujeme na teplé dny i nějaké to stanování, protože nás všechny zatím stále baví.
Dostat se do kempu, který se stal natolik
oblíbený, že se sem rádi pravidelně vracíme, se nám podařilo před několika lety.
Rekreační areál Pilák, jak se oficiálně
jmenuje, se rozprostírá na břehu Pilské
nádrže, v těsné blízkosti Žďáru nad Sá-

zavou – přímo v CHKO Žďárské Vrchy.
Kemp je zasazen do krásného přírodního prostředí, a přesto se do centra města
dostanete za pár minut.
Cesta ze Zruče n. S. sem trvá něco
málo přes hodinku. Dalo by se uvažovat
i o jednodenním výletu, ale pokud máte
možnost, určitě doporučujeme strávit tu
dní více. A to zejména proto, že přes den
je možné plánovat nepřeberné množství
výletů, zatímco různé aktivity, které nabízí tento volnočasový areál (viz dále) si
můžete užít dopoledne/navečer, kdy tu
není tolik návštěvníků.
Pokud byste neplánovali zůstat přes
noc, lze po příjezdu využít veliké parkoviště, které je zdarma. Tím se dostanete do míst, kde si můžete zahrát
minigol, discgolf, děti si prolézt různé
prolézačky nebo postavit třeba hrady na
velkém pískovišti (něco na písek ideálně s sebou). Je tu i takové to posilovací

hřiště pro dospěláky, workoutová zóna,
beachvolejbalové hřiště apod. Vede tudy
také cyklostezka vhodná i pro začínající cyklisty (ta vede z areálu Pilák až do
vesničky Polnička, kde je třeba bezva
restaurace), můžete si půjčit šlapadla,
lodičky, paddleboardy…, anebo si prostě jen tak vegetit na břehu Pilské nádrže
a s chutí si v ní třeba zaplavat. Součástí
areálu je i kiosek, který nabízí základní občerstvení (hranolky, smažený sýr,
hamburger, polévky, zmrzku…). Na
jeden den spousta aktivit, ale je potřeba
počítat s tím, že hlavně odpoledne tu
bývá lidí opravdu dost.
Pokud si ale zvolíte druhou variantu a rozhodnete se tu strávit více dní,
máte poměrně široké možnosti, co přes
odpoledne dělat a samotného areálu si
užít v době většího klidu. Postavit stan
je možné hned za recepcí, případně
v kempu o pár metrů dál (je prostorněj-
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ší, je tu i další malý kiosek, kde se dá sehnat pečivo, jogurty, sýry…). Pokaždé
(kromě jedné jediné noci) jsme tu měli
štěstí i na „spolukempaře“ a odjížděli
jsme moc spokojení. Areál funguje od
dubna do října (v závislosti na počasí).
A na závěr ještě zmíním pár možných výletů. Třeba opravdu kousek
odtud je Velké Dářko, můžete zdolat
vrchol Devět skal, navštívit sklárnu
AG Svoboda v Karlově, vydat se po
sochách Michala Olšiaka (Lev a Orlice jsou přímo v areálu, některé další

v blízkosti areálu, pro ostatní je třeba
už vyjet dále), navštívit dětské zábavní
centrum v Polničce, vydat se po různých turistických trasách, osvěžit se ve
studánce v lese kousek od kempu, vyjít
na Zelenou horu, navštívit rybník Sykovec a přilehlý malý dětský lanový
park… Možností je opravdu hodně.
Povedlo se nám vás aspoň trochu nalákat? Pokud si říkáte: „Jooo“, tak se
těšíme, že se tam třeba příští léto potkáme! (pro více info o jednotlivých výletech sledujte náš FB: Nebuď Brambora).

Kraj blanických rytířů nabízí výlety za každého počasí
Tereza Kubištová

Ch

ladná, mlhavá rána ale klepají na dveře, aneb za dveřmi
je podzim. Ať už jste milovníkem sychravého počasí, nebo raději zůstáváte v teple, máme pro vás jednu jistotu.
A to, že se v Kraji blanických rytířů
nudit rozhodně nebudete. Výlety, na
které můžete vyrazit za jakéhokoliv
počasí, se totiž nikdy neomrzí!
Zámek Zruč nad Sázavou
Že už jste tu byli mnohokrát? Určitě
jste ale nevyužili celou nabídku tohoto zámku jako z pohádky! Nabízí kromě tradičních prohlídkových okruhů
hned několik expozicí, na kterých se
vaše děti rozhodně nudit nebudou.
Navštivte třeba zrekonstruovanou

Kolowratskou věž, ze které uvidíte
celý areál nebo pošlete děti na rytířský výcvik na zábavně-naučné stezce
Miloty z Kolowrat. Navíc v podkroví zámku můžete navštívit výstavu
panenek a kostiček. A pokud chcete
poznat nejen zámek, zkuste hledací hru questing S rytířem Milotou
kolem celé Zruče, díky které se poznáte celé město. Plánek si můžete
vytisknout sami na www.blanik.net/
questing nebo ho získáte v infocentru.
Více informací o otevírací době a expozicích zámku najdete na www.blanik.net a www.zamek-zruc.cz. Někdy
není nutné jezdit za výletem daleko…
Den ve Vlašimi
Společná vstupenka „Den ve Vlašimi“ vás zavede na ta nejzajímavější

místa, která toto „město pod věží“
nabízí. V paraZOO se seznámíte se
zvířátky, která se dostala do péče vlašimské záchranné stanice pro živočichy a pro svůj handicap se již nemohou vrátit do volné přírody. Muzeum
Podblanicka se nachází v prostorách
renesančního vlašimského zámku.
Stálé expozice jsou věnovány historii
zámku a parku, životu našich předků a vývoji loveckého a sportovního střelectví. Poté si můžete projít
prohlídkový okruh vlašimského zámeckého parku, kterým vás provede
pracovník Podblanického infocentra.
Okruh zahrnuje návštěvu romantických staveb, jako jsou Čínský pavilón, Starý hrad a Vlašimskou bránu
s expozicí děl regionálních umělců.
Sladkou tečkou za výletem je návště-

Exkurze ZUŠ

va Rodinné cukrárny ve Vlašimi, kde
si kromě domácích zákusků můžete
dátdíky vstupence kávu zdarma. Více
informací o vstupence naleznete na
www.blanik.net.
Noční běh na Blaník
I letos se vrací tradiční noční běh na
Blaník. Už 16. října se se bude konat
pátý ročník této běžecké akce. Můžete
se těšit na trasu dlouhou přes osm kilometrů s převýšením 320 metrů. Startuje se v 18.00 hodin na návsi v Načeradci,
cíl je u rozhledny na Velkém Blaníku.
Tak si nezapomeňte čelovku! Uvidíme
se na startu! Více informací o akci najdete na kalendar.blanik.net.
Geocaching
Pokud si chcete užít těch pár po-

sledních prosluněných dnů, doporučujeme vyrazit do přírody! Díky
geocachingovým hrám „Kamenné
poklady blanických rytířů“ a „Lesní
poklady blanických rytířů“ objevíte
geologicky a přírodně zajímavá místa v národním geoparku Kraj blanických rytířů. Vydejte se na cestu za
poklady – lesními nebo kamennými.
Více informací o geocachingových
hrách najdete na www.blanik.net.
Doufáme, že jsme vás navnadili na
podzimní výletování. Nezapomeňte
s námi vaše zážitky sdílet na sociálních sítích @krajblanickychrytiru
nebo na Facebooku a Instagramu
(#krajblanickychrytiru).

Výtvarná soutěž Lidice –
– medaile Lidická růže
Jan Kopřiva

Ch
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V pondělí 20. září v dopoledních hodinách navštívili naši žáci divadelní představení Zázrak (s)tvoření Laterny
magiky v prostorách Nové scény Národního divadla v Praze. Exkurze se zůčastnilo čtyřicet žáků ze všech oborů
ZUŠ ze Zruče i z odloučených pracovišť, kde naše ZUŠ působí.

těl bych pogratulovat svému
žáku Jakubu Růžičkovi za
mimořádný uspěch. Na největší výtvarné soutěži u nás vybojoval medaili Lidická růže. Bylo to za komplikovaných podmínek distanční
výuky a v konkurenci jedenácti tisíc
došlých prací. Jakub nadchl porotu
v ynikající malbou na téma umělé
inteligence. Měl jsem to štěstí, že
jsem mohl s Kubou sdílet radost na
slavnostním ocenění přímo v Lidicích.
Za sochařskou práci obdržela čestné uznání Kristýna Výborná a Barbora Vernerová z K ác ova . V šem
třem umístěným žákům gratuluji!
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Koulelo se, koulelo… aneb Óda na jablka
Eliška Kuťáková

J

ablka, jablíčka! Není typičtějšího
českého ovoce – a není hodnotnější
součásti každodenního jídelníčku. Jak
praví anglické přísloví „An apple a day,
keeps the doctor away“ aneb Sněz jablko
denně a lékař se ti vyhne. Jablka totiž
obsahují množství vitamínů, minerálů
a vlákniny, jsou vhodné pro diabetiky,
podporují trávení, činnost metabolismu
a jsou blahodárná pro nervový systém.
A protože podzim se blíží a s ním i úroda jablek, pojďme se podívat na to, jak
se jimi zásobit a co vše z nich lze vyrobit. 23. září se ve Vlašimi můžete setkat

s odborníky nejen na jablka na výstavě
starých odrůd ovoce.
Kde je sehnat? Kdo nemá vlastní zahrádku nebo kamaráda s nadúrodou,
nemusí si zoufat a hned vyrážet do supermarketu. V naší krajině je spousta
jabloňových alejí, které nikdo nesklízí.
S jejich vyhledáváním vám může pomoct třeba stránka www.naovoce.cz.
Nebo se zkuste pozeptat místních farmářů – lokální je nejlepší volba. Český
svaz ochránců přírody Vlašim se už
dlouhá léta snaží, aby v podblanické
krajině nechyběly aleje, včetně těch
ovocných. Pokud vyrazíte třeba na kole
na naučnou cyklotrasu Vlašimské aleje,

můžete cestou kolem Skalkova ochutnávat třeba jablka nebo u Ovčin třešně.
Takové odrůdy jablek v obchodech
většinou nenajdete. Aby staré odrůdy
jablek, hrušek a dalšího ovoce úplně
nezmizely, existují speciální sady starých ovocných odrůd. O jeden z nich
se stará ČSOP Vlašim u Jetřichovic na
Sedlecko-Prčicku.
23. září 2021 se můžete přijít podívat
na výstavu jablek do Podblanického
ekocentra ČSOP Vlašim. Před výstavou
(do 21. 9.) navíc můžete do ekocentra
přinést vlastní jablka, ale třeba i hrušky
(ideálně několik kusů z jednoho stromu), nechat si určit jejich odrůdu od po-

mologů a zařadit své ovoce do výstavy.
Pár tipů, co s nasbíranými jablky
Ja k jablka uchovat čerst vá? Genialita jablek spočívá v jejich skvělé
uskladnitelnosti. Podzimní úrodu
si s dobr ý m sk lepem a vhod nou
odrůdou jablek (ne každá odrůda
je vhodná k usk ladnění!) mů žete
užívat až do pr vních jahod následující rok. Jablka je třeba uskladňovat v chladu, takže je na podzim
můžete umístit třeba na balkon, kde
přikrytá dekou vydrží i slabší mrazík y. A kdy ž se vám ná hodou začnou scvrkávat, upečte z nich štrůdl

nebo je začněte jinak konzervovat.
Jak konzervovat? Sušené křížaly
jsou skvělé samy o sobě či jako přísada do ranních vloček. Zavařené
jablečné pyré si budete s chutí nosit
do práce jako lehkou svačinku. Pyré
se báječně hodí i jako surovina při vaření: dodá sladkokyselost omáčkám,
které navíc i pěkně zahustí, a přidáním pyré do litých těst budou vaše
moučníky lehké a vláčné. Zajímavým
zpracováním jablek je kvašení. Výroba domácího octa, kvašené limonády
nebo cideru je snazší a rychlejší, než
byste si mysleli. Inspirujte se třeba na
stránkách www.zkvaseno.cz.
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Ve Zruči v rámci Týdnů pro duševní zdraví vystoupilo Divadlo utlačovaných
Kateřina Kmínková

F

estival Týdny pro duševní zdraví
se během 30 let své existence stal
největší multižánrovou osvětovou
kampaní o duševním zdraví a lidech
s duševním onemocněním v České
republice. Poprvé se program Týdnů
pro duševní zdraví uskuteční i na Kutnohorsku, a dokonce i přímo ve Zruči
nad Sázavou a přinese místním cenné
zážitky i nové a užitečné informace.
Program má za cíl, aby se lidé nejen
bavili, ale také něco nového dozvěděli
o lidském duševním zdraví.
Je 16. září se dveře Základní školy
Kamenná stezka v Kutné Hoře otevírají veřejnosti. Dovnitř tentokrát nevstupují děti, ale dospělí muži a jejich
drahé polovičky. V aule školy se koná

kultura: svým sólovým představením je
dnes pobaví herečka a komička Simona Babčáková. Do Kutné Hory přijela
publikum zaujmout, zahrnout hlubokými myšlenkami a dojmout. Tématu
duševního zdraví se Simona Babčáková
věnuje již mnoho let, vyzdvihuje téma
vyrovnanosti, emocí a vztahů, a především celkové duševní pohody. Do svého představení plynule zapojuje diváky,
kteří společně s ní průběh večera utváří.
Základní škola ve Zruči nad Sázavou se stejně tak otevírá veřejnosti dne
28. září. V prostorách školy zahrálo
Divadlo utlačovaných hru „Odchodem to nekončí“. V divadle utlačovaných skupina neherců, kteří mají
podobnou zkušenost s útlakem, hledá
divadelním průzkumem, co je v jejich
příbězích zásadního. Představení s ná-

zvem „Odchodem to nekončí“ vypráví
příběh Kláry, která má dvě malé děti.
Pracuje na poloviční úvazek, na platu
má exekuci pro dluhy, které sama neudělala, a manžela, který ji týrá. Psychicky i fyzicky. Jenže v okamžiku,
kdy Klára sebere dostatek sil se tomu
všemu postavit, začne si připadat jako
hlavní hrdinka pohádky O kohoutkovi
a slepičce: potřebná pomoc v nedohlednu… Diváci měli možnost ovlivňovat
děj a díky tomu mohli snáze pochopit
problematiku domácího násilí i pocity
jeho obětí.
Na školách v Kutné Hoře se budou konat besedy s reagge zpěvačkou
KattyGyalKenta. KattyGyalKenta bude v rámci tříd vyšších ročníků
vybraných škol vyprávět svoji životní
zkušenost, kde pozitivní roli sehrála

právě odborná pomoc. Mladá zpěvačka
pochází z normálně fungující, zajištěné
rodiny. Vrcholově se postupně věnovala tanci, jízdě na koni a zpěvu. Přesto
ji osud dohnal k tomu, že se pokusila
spáchat sebevraždu. Silný příběh má
však šťastný konec. Besedy odborně
povedou členové Týmu pro duševní
zdraví dětí, které letos vznikly v ORP
Kutná Hora.
Týdny pro duševního zdraví na Kutnohorsku zakončí 12. října odborné
sympozium na téma „Duševní zdraví
v nerovném světě“ určené pro zdravotníky, pedagogy, pedagogické pracovníky, sociální pracovníky, psychology,
psychoterapeuty a další odborníky,
které se uskuteční v GASKu v Kutné
Hoře. Na sympoziu budou přednášet
čeští i zahraniční hosté, například pra-

covnice v Norsku vyhlášeného dětského psychiatrického centra Østbytunet,
které se specializuje na péči o dětské pacienty s nejtěžšími formami dětských
psychických poruch.
Festival Týdny pro duševní zdraví na
Kutnohorsku pořádají Týmy duševního zdraví pro děti, které nově působí
v ORP Kutná Hora. Se členy týmů
se veřejnost mohla potkat dne 19. září
v rámci Edufestu v Kutné Hoře. Program je financován z fondů EHP.
Další informace:
Duševní zdraví pro děti
Kateřina Kmínková – PR manager
katerina.kminkova@zszruc.cz
tel.: +420 721 971 323
www.dusevnizdraviprodeti.cz

Herečka Simona Babčáková zahájila Týdny pro duševní zdraví
Kateřina Kmínková
Lenka Beznosková

D

ne 16. září se veřejnosti otevřely
dveře Základní školy Kamenná
stezka v Kutné Hoře. Místo dětí do
školy tentokrát dorazili dospělí, aby
se pobavili i zamysleli při představení
Simony Babčákové. Hlavním tématem bylo duševní zdraví, kterému se
herečka a komička věnuje již řádku
let. Promluvila mimo jiné o důležitosti duševní pohody, vlastních
potřeb, vhodné komunikace a také
například o hranicích, které si nastavujeme. Aulou školy se rozléhaly

nejen slova Simony Babčákové, ale
také smích publika a hudební doprovod Antonie Nyass.
Představení se stalo historicky první akcí v rámci celorepublikového
festivalu Týdny pro duševní zdraví
na Kutnohorsku. Festival Týdny pro
duševní zdraví se během 30 let své
existence stal největší multižánrovou osvětovou kampaní o duševním
zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice. V období
od 10. září do 10. října nabízí lidem
několik akcí, na kterých se nejen pobaví, ale také získají nové poznatky
o duševním zdraví. Některé z nich se
uskuteční i na Kutnohorsku.

28. září se pro změnu otevřou dveře
Základní školy Zruč nad Sázavou,
kde proběhne představení Divadla
utlačovaných s názvem „Odchodem
to nekončí“. Diváci budou mít možnost ovlivnit děj a díky tomu snáze
pochopit problematiku útlaku i pocity jeho obětí.
Týdny pro duševní zdraví na Kutnohorsku zakončí 12. října odborné sympozium na téma „Duševní
zdraví v nerovném světě“ určené pro
zdravotníky, pedagogy, pedagogické
pracovníky, sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty a další odborníky, které se uskuteční v GASKu
v Kutné Hoře. Na sympoziu budou

přednášet čeští i zahraniční hosté,
například pracovnice v Norsku vyhlášeného dětského psychiatrického
centra Østbytunet, které se specializuje na péči o dětské pacienty s nejtěžšími formami dětských psychických poruch.
Festival Týdny pro duševní zdraví
na Kutnohorsku pořádají Týmy duševního zdraví pro děti, které nově
působí v ORP Kutná Hora s cílem
včas podpořit duševní zdraví dětí
a mládeže. Se členy týmů se veřejnost
mohla potkat 19. září v rámci Edufestu
v Kutné Hoře.
Program je financován z fondů EHP.
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MŠ Na Pohoří – nový školní rok
Jolana Keharová

Hana Sochůrková

V

D

ne 1. 9. 2021 jsme všichni společně zahájili nový školní rok
2021–2022. V letošním roce je přihlášeno do naší školky celkem 132
dětí, z tohoto počtu nastoupilo 47
dětí nových.
A co nás všechno v tomto roce čeká?
10. 9. a 1. 10. navštívily děti vodní
dům v Hulicích. 11. 11. proběhne projekt Zdravá 5. V něm se dětí dozví
o zdravém způsobu života a o správném stravování.
Další projekt se nazývá Mrkvička,
kdy nás navštíví koordinátoři z Ekocentra ve Vlašimi. Určitě nezapomeneme na pravidelnou spolupráci

Mateřská škola Malostranská

s Centrinem, na kterou se děti moc
těší. Zaměříme se také na pohyb.
Budou pořádány Šlápoty, pokračují
kurzy plavání a bruslení.
A ktivit je připravena celá řada.
Budeme vás o nich informovat jak
v novinách, tak i na našich webových
stránkách.
Přejeme všem dětem, aby se do školky těšily a byly u nás spokojené. Také
se těšíme na komunikaci a vzájemnou
spolupráci s rodiči. Na oboustrannou
vstřícnost a vzájemnou toleranci. Protože to vše je důležitou součástí dobrého fungování naší školky.

e středu 1. 9. 2021 se opět otevřela branka a dveře naší mateřské
školy, abychom všichni společně uvítali děti zpět po návratu z prázdnin
a také děti nově nastupující. Odpočinuté a s dobrou náladou kráčely
děti do svých tříd. Menší školáci do
Hvězdiček a větší školáci do Sluníček. Kapacita obou tříd je nyní zaplněna. Maximální kapacita školy je
40 dětí s věkovým složením od 3 do
6 let s celodenním provozem v době

od 6.30 hodin do 15.30 hodin. Věříme,
že nám v novém školním roce 2021–
2022 bude spolu hezky, že to bude rok
bez velkých překážek a nesnází. Všem
dětem a rodičům přejeme pohodové
dny plné radosti.
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Základní škola přivítala své nejmenší
Blanka Olišarová

P

rvního září je pro ně slavnostním
dnem. V tento den každý rok naše
základní škola vítá své nejmenší členy –
malé prvňáčky. Letos nově jsme přivítali i malé předškoláky v nově zařízené
přípravné třídě.
Na 18 žáčků ve třídě 1.A už v tento
den čekal tým, který tvoří paní učitelka Pavlína Karlová společně s paní
asistentkou pedagoga Ilonou Táborskou. Ve třídě 1.B přivítala své malé
návštěvníky školy paní učitelka Eva
Znamenáčková.
Jak již bylo řečeno v úvodu, novinkou v tomto školním roce bylo otevření

tzv. přípravné třídy, kde si spoustu legrace, nových dovedností a nečekaných
objevů v hodinách užije 13 předškoláčků ve společnosti paní učitelky Dagmar Jakoubkové a asistentky pedagoga
paní Ireny Prchalové. Cílem docházky
do přípravné třídy je umožnit dětem
se sníženou koncentrací pozornosti,
s různými vadami řeči, se sníženou
koordinací pohybu a také s potížemi
v oblasti grafomotoriky (důležitá pro
nácvik a rozvoj psaného projevu) co
nejjednodušší nástup do 1. třídy. Paní
učitelka, stejně jako paní asistentka, se
zaměří v různých aktivitách na rozvoj
těch nedostatků, které byly příčinou
doporučeného odkladu povinné škol-

Třída 1. A, paní učitelka Pavlína Karlová, asistentka pedagoga Ilona Táborská

ní docházky. A to vše hravě, nenásilnou formou při aktivitách, které malé
děti baví, ať již jde o pohybové aktivity,
tvůrčí činnosti (malování, kreslení, kutilství), nebo aktivity spojené s hudbou
a rytmem.
I když i ti nejmenší hned první školní den absolvovali společně se všemi
ostatními žáky odběr slin v rámci povinného testování (u nás na škole to
byly PCR testy metodou pooling), vše
zvládli na jedničku a nyní se s radostí můžou pustit do velkého školního
dobrodružství.
Našim malým žákům v tomto školním
roce přejeme mnoho úspěchů, nových
zajímavých poznatků a zábavy při učení!

Přípravná třída, paní učitelka Dagmar Jakoubková, asistentka pedagoga Irena Prchalová

Třída 1. B, paní učitelka Eva Znamenáčková
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Zručské Bigbítové (z)dunění nebylo jen o muzice, ale také o jeho návštěvnících!
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Starosta města Zruče nad Sázavou Mgr. Martin Hujer podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb

Volba do přenosné
hlasovací schránky
Štěpánka Malinová

V

olič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže
dostavit do volební místnosti a chce se
voleb zúčastnit, může požádat, aby ho
členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního
okrsku s přenosnou volební schránkou.

Krádež a poškození kabelů

Ve volebním okrsku č. 1, je volební místnost: Nesměřice č. p. 59 – kulturní místnost – pro voliče z Nesměřic

Vendula Marečková

Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Dubina č. p. 42 – kulturní místnost – pro voliče z Dubiny

V

Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Želivec č. p. 43 – bývalá škola – pro voliče ze Želivce
Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: Zruč n. S. – Zámek 1 – bývalá knihovna – pro voliče z Domahoře
a ze Zruče n. S. z ulic: V Maloninách, Ke Ctiborkám, Pod Březíčkem, Fibichova, Smetanova, Dvořákova, Luční,
Ke Stadionu, Říční, Vlašimská, U Koupadla, nám. Malostranské, Průmyslová, Nádražní, Přímá, Na Kopečku,
V Paloukách, Ke Brodu, Kutnohorská, Lomená, Jabloňová, Pohleďská, Malostranská, Na Stráni, Na Mokřině,
Slepá, Nademlejnkem, náměstí MUDr. J. Svobody, Nábřežní, Pod Baštou, Strmá, 1. máje, Na Úvoze, Zahradní,
M. J. Husi, Dubinská, Lesní, Pod Farou, Ke Kostelu, Na Barborce, Zručský dvůr, Zámek, Pod Vysílačem, Modrá
Ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Zruč n.S. – Na Pohoří 575 – základní škola pro voliče ze Zruče n.
S. z ulic: Nová, Příčná, Družební, Budovatelů, K Bažantnici, Horní, Zámecká, Prostřední, Jiřická, Na Farském, Nad
Městem, Severní, Hlohová, Vyhlídková, Pardidubská, Na Pohoří, Slunný Vrch 778, 779, 780, 781, 784, 5. května
401, 411, 437, 448, Okružní 153, 405, 406, 423, 425, 442, 443, 461, 462, 463, 460, Ve Smrčkách, Nad Ovčínem,
Holšická, Řendějovská, Čestínská, Samechovská, Hodkovská, Lipinská, Želivecká
Ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Zruč n. S. č. p. 510 – spolkový dům – pro voliče ze Zruče n. S.
z ulic: Polní, Topolová, Krátká, Školní, Mládeže, Lipová, náměstí Míru, Poštovní, sad Míru, Tomáše Bati,
5. května 487, 510, 526, Okružní 480, 481, 498–501, 513–516, 536–573, 577–585, 598, 602–627, 641,
699–705, Na Skalách
Ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Zruč n. S. č. p. 510 – spolkový dům – pro voliče ze Zruče n. S.
z ulic: Revoluční, Dvouletky, Na Výsluní, Spojovací, Průběžná, Družstevní, Chabeřická, Slunný Vrch 782, Slunný
Vrch 783, Okružní 628–639, 643–654, 677–682, 717, 718, 1024, Na Vekendech, U Chabeřického mlýna
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
Ve Zruči nad Sázavou, dne 18. 8. 2021
Mgr. Martin Hujer
starosta města

Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem telefonicky Městskému úřadu Zruč nad
Sázavou, tel.: 327 532 815 nebo na e-mail:
malinova@mesto-zruc.cz (v e-mailu
uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt na
voliče).

uplynulém období v obci Samopše dosud neznámý pachatel
vnikl na neoplocený pozemek stavby
rodinných domů, kde odcizil kabeláž
kamerové instalace a měděné kabely
elektroinstalace. Celková způsobená

škoda je padesát tisíc korun.
Policisté v této souvislosti žádají
o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci vedoucí
k dopadení těchto pachatelů, nechť se
obrátí na policejní oddělení ve Zruči
nad Sázavou 974 875 740 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.
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Školní tradice:
osmáci opět vystoupali na nejvyšší horu ČR

Blanka Olišarová

prsků a poskytlo nádherné výhledy
na hřebeny Krkonoš. Během výšlapu
žáci plnili mnoho úkolů, získané poz
natky následně využijí při hodinách
zeměpisu, které se v 8. ročníku mimo
jiné právě na naši Českou republiku
zaměřují. Jejich práce je hodnocena,
takže rozhodně během výstupu musí
dávat pozor na náležitosti důležité
pro správné vypracování zadaných
úkolů. V těch žáci tradičně poznávají nejen důležité záchytné body při
výstupu z hlediska polohy, ale zaznamenávají např. proměnlivost počasí
v závislosti na rostoucí nadmořské
výšce, sledují proměnlivost vegetace,
čímž propojují své praktické poznat-
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ky v zeměpisu i s poznatky získanými
v hodinách přírodopisu.
Letos namísto každoročního popisu výstupu a sestupu jsme se rozhodli
poskytnout našim čtenářům ukázku
pracovního listu, který mají za úkol
žáci zpracovat formou prezentace.
Mnozí z vás již možná na Sněžce byli
a v mysli si tak alespoň budou celou
trasu moci projít s námi. Vás, kteří
jste ještě nejvyšší horu České republiky nepokořili, třeba inspiruje k poslední pěší túře v tomto roce, kdy ještě počasí i na horách přeci jen trochu
přeje turistice. Zvládnete vypracovat
a zodpovědět všechny body pracovního listu tak jako naši osmáci?

T

radice jsou hodny následování,
a tak se ve středu 15. září vypravili žáci letošních 8. ročníků v doprovodu učitelů Romana Starého, Hany
Nešporové Myslivcové a asistentky
pedagoga Petry Lhotákové – tradičně – na naši nejvyšší horu, na Sněžku (1603 m n. m.). Převážnou většinu
uplynulého školního roku strávili žáci
vsedě u monitorů počítačů při on-line výuce, takže to pro ně byla kromě
cesty za poznáním také příležitost protáhnout svá těla. Jediné, co mohlo výpravu ohrozit, bylo nepříznivé počasí.
Ale v tomto ohledu bylo na naší straně.
V letošním roce dopřávalo babí léto
našim osmákům a jejich pedagogickému dozoru dostatek slunečních pa-

Učitelky ze ZŠ
se použití moderních technologií ve výuce nebojí

Blanka Olišarová

N

ová doba a především nový koronavir, se kterým se společnost
v poslední době musela vypořádat,
odhalil slabinu školského systému –
nízkou úroveň digitalizace na některých školách, velmi omezené použití moderních technologií ve výuce
a také chybějící dovednosti na straně

učitelů co do ovládání a nasazení moderních prostředků v hodinách. Současná situace postavila učitele před
výzvy, kterým se buď museli postavit
čelem a v době distanční online výuky zcela „překopat“ svůj dosavadní
způsob práce a vzdělávání žáků, nebo
zkrátka a jednoduše před touto výzvou utéci.
Učitelé na Základní škole Zruč nad
Sázavou se rozhodli výzvě postavit
čelem. Na škole vznikl tým, který
se pravidelně schází (dle situace buď
v online prostředí nebo fyzicky ve
škole) a členové týmu si společně předávají své zkušenosti s využitím počítačů, tabletů a různých aplikací ve
svých vyučovacích hodinách. Cílem
je posunout vzdělávání o trochu dál,

vstříc moderní době. Někteří učitelé
se rozhodli posunout své zkušenosti
a praktické využití získaných poznatků ještě dále a v rámci svého volna
v době letních prázdnin se rozhodli
dále rozvíjet v rámci Letní školy s iPadem 2021.
Této Letní školy se za ZŠ Zruč nad
Sázavou v termínu 9. 8.–12. 8. zúčastnily čtyři pedagožky: Hana Nešporová Myslivcová, Gabriela Urbanová,
Alena Pavlásková Kohoutová a Petra
Bézová. Pro všechny čtyři jsou tablety a další moderní technologie důležitým pracovním nástrojem, a tak
společně vyjely do podhůří Jeseníků
sdílet své zkušenosti s dalšími pedagogy z celé České republiky, a to od
mateřinek až po vysoké školy. Paní

učitelka Hana Nešporová Myslivcová
letos Letní školu absolvovala již podruhé. „Bez váhání bych jela znovu,
je to široká komunita nadšenců do IT
a rozvoje vzdělávání, pro nadměrně
velký zájem o letní školu se příští rok
uskuteční dokonce dva turnusy,“ říká.
Právě od ní dostali i ostatní učitelé tip
a podnět se Letní školy zúčastnit. Ona
sama se v rámci letošní letní školy zaměřila na vlastní rozvoj při správě
školní mobilní učebny z pozice administrátora (jak ideálně nastavit iPady
žáků, učitelů, jak rozlišit a zprostředkovat podstatné informace pro učitele
při práci s iPadem, vytváření a správa
školních účtů) a stejně jako další tři
kolegyně se učily, jak využít moderní
technologie a aplikace v nich k tomu,

aby žákům přiblížily učivo probírané
v hodinách, stejně také jak využitím
moderních technologií motivovat
žáky k osvojení mnohdy zapeklitých
a náročných témat (např. matematika
a přírodní vědy, kde je třeba pracovat
s představivostí a abstraktními pojmy). Žáci tak poměrně často pracují
s tablety v hodinách matematiky, na
I. stupni tak poznávají základní zákonitosti světa kolem nás.
Věříme, že své zkušenosti budou
i nadá le předávat sv ým koleg ů m
a že žáci díky aktivnímu a smysluplnému používání moderních technologií ve v ýuce budou moci lépe
a s větším porozuměním pronikat
do základního učiva.

FOTO: H. NEŠPOROVÁ MYSLIVCOVÁ
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D

o redakce Zručských novin
dorazil e-mail, jehož autor se
domnívá, že noviny se zajímají jen
o pozitivní stránku města a málo
informují občany o nepříjemnostech spojených s naším městem,
které nazývá „realitou zručského
všedního života“. Konkrétně autor emailu uvádí, že mu vadí nepořádek u popelnic, nepřizpůsobivé
podnapilé osoby v parku či chátra
jící budov y na náměstí ve Staré
Zruči. Mají podle vás potíže, které
pisatele trápí, vůbec nějaké řešení?
Jaké?
František Herout:
Otázkou je, co je v dnešní době řešením. Zda „bordeláře“ kolem popelnic monitorovat kamerami, případně
fotopastmi a následně tvrdě pokutovat nebo nabízet více možností svo-

zu odpadu, které si nejspíš pověstní
bordeláři stejně nevyhledají, ale mohou aspoň částečně pomoci a ulehčit
lidem problém odvozu odpadu. Navrhoval bych průnik. Nabízet minimálně zpoplatněnou službu odvozu
do Sběrného dvora Technick ými
službami a zároveň i tvrdou metodu na nepoučitelné, a to bez milosti
a výjimek.
Problémy s podnapilými nebo snad
i zdrogovanými? Vždyť na ně víceméně nikdo nemůže, neporušují jednoznačně zákon, ještě se o ně policisté
mají bát, aby se jim samotným nic nestalo. Snad by nás ani nemělo napadnout nabídnout jim v daném opakovaném stavu tuto možnost porušení
zákona a přiblížit se k jejich „řešení“.
Jinak pomáhá dle mého názoru jim
život v lokalitě co nejvíce otrávit.
Chátrající budovy ve Staré Zruči
asi není problém města, ale jejich
vlastníků. Do budoucna si myslím,

že jejich budou maximálně využity
na výstavbu nějakých laciných ubytoven, určitě se nezaplní obchody nebo
do nich současní majitelé nezačnou
investovat pro svoji pýchu. Možná
nejde vždy jen o peníze, ale i žaludek
projít veškerou úřednickou válku,
která mnohdy nás všechny obyvatele
chrání tak, že někteří mohou ztratit
i vůli něco v tomto směru podnikat.
Tím spíš nám na krajích měst vyrostou velké logistické sklady korporátů,
obchodní centra a chátrající centra
měst budou z poloviny čekat na pomocnou ruku zázračných investorů
nebo měst?
Nemyslím si ale, že by ZN svými
články na toto téma něčemu pomohly. V prvních dvou případech, nepředháněli by se jedinci v tom, kdo
se dostane i do novin? Raději si v novinách přečtu něco o někom, kdo se
zde snaží dělat něco pro město nebo
jeho obyvatele s tolerancí k ostatním.

Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 71. zasedání, konaném 16. 8. 2021
schvaluje
• souhlas se zřízením sídla ve Spolkovém domě, 5. května, Zruč nad
Sázavou pro RC Setkání o.s,;
• přijetí dotace z rozpočtu Středočeský kraj z Program na podporu
informačních center Středočeského kraje pro rok 2021;
• přijetí dotace ve výši 300 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje
z humanitárního fondu v rámci tematického zadání „sociální oblast“
na akci osobní automobil – pečovatelská služba;
• přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši
231 403 Kč na financování zvýšených provozních výdajů v sociálních
službách v souvislosti s epidemií covid-19;
• přijetí dotace ze Středočeského kraje z programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na kofinancování
akce „Dopravní automobil pro JSDH Nesměřice“ ve výši 300 000 Kč;
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem;
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• přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje v dotačnímu
programu pro rok 2021 ve výši 176 400 Kč, a to pro dofinancování
pečovatelské služby;
• objednání projektových prací „Zřízení 2 oddělení MŠ v objektu
jídelny ZŠ“ od Kovandová Marie, IČO: 16259980;
• uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-6022397/1, ve které je stranou povinnou město Zruč nad Sázavou
a stranou oprávněnou ČEZ Distribuce, a. s.;
• uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. : IV-12-6028214/VB01, Zruč nad Sázavou, Ve Smrčkách, č. parc. 129/27, s ČEZ Distribuce, a. s.;
• výzvu k podání nabídky a textovou část zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Veřejné osvětlení – přechody č. 14, č. 15, č. 16, č. 17 k. ú. Zruč nad
Sázavou“;
• rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka
zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy prostor MŠ Malostranská
na dílnu“;
• uzavřít smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy prostor MŠ Malostranská na dílnu“ s dodavatelem AGOS stavební, a. s. Pelhřimov;
• dodavatele Českou společnost pro jakost z. s., na zajištění vzdělávání zaměstnanců v rámci modelu CAF;
• dodavatele Českou společnost pro jakost z.s., na zajištění odborného poradenství při implementaci modelu CAF;
• uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-6025498/VB01, Zruč nad Sázavou, Okružní, knn, parc. č. 1947.
Stranou povinnou je město Zruč nad Sázavou a stranou oprávněnou
je ČEZ Distribuce, a. s.;
• smlouvu o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem, Zborovská 81/11, Smíchov,
150 00 Praha 5, zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovaná
doprava Středočeského kraje;
neschvaluje ke zveřejnění
• prodej vyznačené části (cca 60 m2) pozemku p. č. 457 v k. ú. Zruč
nad Sázavou.
Rada města na svém 72. zasedání, konaném 30. 8. 2021
souhlasí
• s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci projektu „Obědy pro děti“;
schvaluje
• darovací smlouvu na účelově určený finanční dar v rámci projektu
„Obědy pro děti“ mezi dárcem WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. a obdarovaným ZŠ Zruč nad Sázavou;
• podání žádostí na realizaci projektů „Postupové kolo celostátní
soutěže neprofesionální filmové tvorby Česká vize 2022“ pro kraje
Středočeský, Jihočeský a Vysočina a XVII. festival leteckých amatérských filmů;
• žádost paní Terezy Bělinové o bezplatnou zápůjčku zámeckého
parku – pod Zručským dvorem Zruč nad Sázavou, který je ve vlastnictví města Zruč nad Sázavou na akci Výšlap se psy;
• žádost Milana Závorky o změnu v rámci individuální dotace na
akci „Memoriál Milana Závorky“ zahrnující změnu termínu, místa
konání a rozsahu akce;
• objednání projektových prací dešťová kanalizace ulice Vlašimská
a Kutnohorská od firmy Projekt IV, s. r. o.;
• instalaci a nákup snímačů GPS na další dopravní prostředky od
firmy Luboš Tvrdík;
• výběr zhotovitele akce „Obnova místních komunikací ve Zruči
nad Sázavou“ – firmu COLAS CZ, a. s. Pokud nedojde k podpisu
smlouvy s vybraným dodavatelem, RMě schvaluje podpis smlouvy
s dodavateli dalšími v pořadí;
• objednat nákup a instalaci oken od firmy WH Develop, s. r. o.;
• vypovědět smlouvu s firmou Vymyslický a Schindler v čase dle
smluv a zároveň uzavřít dodatky na správu zdvihacích zařízení s firmou Otis, a. s.;
• záměr ČEZ Energo, s. r. o. v souladu se smlouvou o nájmu soustavy CZT ve Zruči nad Sázavou na připojení objektu firmy BOKI
k CZT;
• aplikovat v rámci smluvního vztahu s firmou Centrin CZ, s. r. o.
variantu úhrady nákladů úprav nebytového prostoru na adrese
Okružní č. p. 1116, 285 22 Zruč nad Sázavou, formou vzájemných
zápočtů (způsob formy zápočtu nákladů proti budoucí pohledávce
pronajímatele vůči nájemci);
• uzavřít předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010451/VB/1, Zruč n. S. – TS,
výměna, přepojení kNN. Stranou budoucí povinnou je město Zruč
nad Sázavou a stranou budoucí oprávněnou je ČEZ Distribuce, a. s.;

Aktuálně slovem a obrazem
Martin Hujer
Výběrová řízení ukončena
Úpravy skladu u MŠ Malostranská
na tvořivou dílnu provede firma Agos
z Pelhřimova za 1,4 mil korun bez
DPH. Práce budou zahájeny v měsíci
listopadu. Vítězná firma u nás realizovala spolkový dům a veřejné WC ve Zručském dvoře. Na akci byla získána dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
sedmdesáti procent.
Opravu komunikací Okružní, Poštovní, Lipová a Jabloňová provede
fi rma Colas za cenu 8 mil. korun bez
DPH. Práce budou zahájeny v říjnu
a dokončeny na jaře příštího roku.
Na rekonstrukci byla získána dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 70 %.
Probíhají práce na dokumentacích
~ kanalizace na Dubině,
~ nová dešťová kanalizace v ulici Kutnohorská a Vlašimská,
~ rekonstrukce ambulance za hotelem
pro zubaře a lékaře,
~ nová třída školky v budově školní
jídelny,
~ rekonstrukce náměstí Míru.
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Baťově kolonce III. etapa
Práce budou zahájeny na konci října
či začátku listopadu v horní části ulice
Okružní u parku pokládkou nového
vodovodu. Práce na novém vodovodu
budou pak pokračovat v ulicích Horní,
Zámecká a Prostřední. Po zimě se firma
Telsig pustí do realizace nové kanalizace v uvedených ulicích. Majitelé dotčených nemovitostí budou včas kontaktováni pracovníky VHS Vrchlice Maleč
(pan Stanislav Šaněk, tel.: 602 493 709)
nebo stavbyvedoucím.
Rekonstrukce chodníku u pošty zahájena
Česká pošta opraví svůj chodník
podél budovy pošty. Práce provede firma Spojstav. Beton nahradí zámková
dlažba.
Z jedná ní rady města ze dne
30. 8. 2021
Radní schválili (vybíráme):
~ přijetí daru 58 800 Kč v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI,
~ doplnění snímačů GPS na další dopravní prostředky města,
~ objednání projektových prací dešťová
kanalizace ulice Vlašimská a Kutno-

Beton u pošty nahradí zámková dlažba

horská od firmy Projekt IV, s. r. o.,
~ objednat nákup a instalaci zbývajících oken budovy domu s pečovatelskou službou u firmy Vekra,
~ zhotovitele akce „Obnova místních
komunikací ve Zruči n. S.“ – fi rmu
COLAS CZ, a. s.
Radní doporučili zastupitelstvu ke
schválení (vybíráme):
~ přijetí dotace ve výši 128 000 Kč na
nový knihovní systém,
~ obecně závaznou vyhlášku města
č. 4/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství,
~ realizaci projektů v rámci participativního rozpočtu „Pítko na cyklostezce
ve Zruči nad Sázavou“ a „Malé dětské
hřiště pro starou část Zruče nad Sázavou“,
~ návrh 4. úpravy rozpočtu pro rok
2021.
Z jedná ní rady města ze dne
16. 8. 2021
Radní schválili (vybíráme):
~ přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu informačních
center, na nákup osobního automobilu
pro pečovatelskou službu, na dopravní
automobil pro hasiče z Nesměřic a dofinancování pečovatelské služby,
~ přijetí dotace od Ministerstva práce
a sociálních věcí na fi nancování zvýšených provozních výdajů v sociálních
službách v souvislosti s epidemií covid-19,
~ objednání projektových prací na
zřízení dvou oddělení mateřské školy
v objektu školní jídelny,
~ výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu týkající
se osvětlení některých přechodů pro
chodce,
~ uzavření smlouvy s firmou Agos stavební, a. s. na stavební úpravy prostor
MŠ Malostranské na dílnu,
~ uzavření smlouvy o poskytnutí vzdělávání zaměstnanců v rámci modelu
CAF s Českou společností pro jakost
z. s. a zajištění odborného poradenství
při implementaci modelu CAF.
Změna harmonogramu oprav komunikací

V červnu byla dokončena výstavba
vodovodu a kanalizace v části ulice
Okružní a v ulici Krátká. Město
v červnu obdrželo dotaci na opravu
komunikací. Bez těchto peněz by se
pouze zaasfaltovala rýha po kanalizaci.
Takto bude asfaltový koberec položen
na celou ulici. Lhůty ze zákona pro

výběrová řízení nám určily, kdy nejdříve
můžeme podepsat smlouvu s vítězem
soutěže na asfaltování. V polovině září
město podepsalo smlouvu na zhotovení nového povrchu s firmou Colas.
Původní představa byla, že k opravě
dojde v letošním roce. Firma má
nasmlouvanou práci na celý podzim
a naše zakázka bude realizována na
jaře příštího roku.Ve výběrovém řízení
byla tato možnost dána. Po společné
schůzce na místě se dohodlo, že podbetonování rýhy bez obrubníků je vzhledem k zimnímu počasí lepší udělat na
jaře. Omlouvám se všem za posunutí
termínu.
Dotační akce zahrnuje dále rekonstrukci ulic Poštovní, Lipová, Jabloňová
a část ulice Okružní za Centrinem.
Shánění zubaře a lékařů do města

Město shání zubaře do města již
několik let, pomocí inzerátů, přímou
komunikací se zubaři, s krajským
úřadem či reklamou v rozhlase.
Město od začátku nabízí městský byt,
ordinaci po rekonstrukci a moderní
vybavení. Roky se nám nedařilo.
V letošním roce se ozval na inzerát
města vážný zájemce. Ve spolupráci
s ním probíhá od začátku roku projektování prostor pro novou ordinaci.
Město má záměr vybudovat v objektu
ambulance za hotelem tři zubařské ordinace. Jedna z ordinací bude určena
pro dentální hygienu a zbývající dvě
pro zubaře. Projektové práce již byly
ukončeny a vyřizuje se stavební povolení, které by mělo být získáno do
konce října, nejpozději do konce roku.
Finance na rekonstrukci má město
vyčleněné ve svém rozpočtu. Stavební úpravy by měly proběhnout příští
rok včetně vybavení ordinací. Pokud
vše klapne, nový zubař a dentální
hygienistka by měli začít ordinovat
v průběhu roku 2023. Vzhledem k situaci se zubaři v našem městě společně
sháníme dalšího zubaře, který by obsadil zbývající ordinaci.
Dobrou zprávou je, že se podařilo
sehnat mladou paní doktorku
Markétu Macháčkovou jako náhradu za končící paní doktorku Věru
Jelínkovou. Paní doktorce Jelínkové
patří veřejné poděkování za práci pro
naše město. Ordinaci paní doktorky
převzala firma Všeobecný lékař (pod
firmou pracuje i pan doktor Tomáš
Jiran) – ordinace se nyní nachází
v budově dětského domova.
FOTA: ARCHIV MĚSTA

Betonový chodník u pošty projde rekonstrukcí

doporučuje zastupitelstvu města schválit
• přijetí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven
Ministerstva kultury ČR na podprogram Informační centra veřejných knihoven (VISK3) v rámci programu veřejné informační služby
knihoven pro rok 2021;
• obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství;
Úprava přechodu Na Pohoří

Starý beton odstraněn
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Nová třída v ZŠ

Třída včetně vybavení

• realizaci obou vybraných projektů, o jejichž realizaci bylo veřejně
hlasováno na webu města Zruč nad Sázavou. Jedná se o projekty
„Pítko na cyklostezce ve Zruči nad Sázavou“ a „Malé dětské hřiště
pro starou část Zruče nad Sázavou“;
• podání žádosti o poskytnutí daru z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu na podporu participativních rozpočtů obcí
a měst ve znění dodatku č. 1;
• čerpání úvěru na vybrané zrealizované akce v letech 2020 a 2021;
• návrh 4. úpravy rozpočtu pro rok 2021;
schvaluje ke zveřejnění
záměr města na právo stavby na pozemku p. č. 1946/6;

Dětské hřiště na Dubině

Hotovo

neschvaluje
• prodej vyznačených částí (cca 201 m 2 a cca 160 m 2 ) pozemku
p. č. 2035/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou;
ukládá
• zveřejnit záměr města na prodej vyřazeného služebního automobilu městské policie;
• prodloužit termín pro podávání návrhů na cenu města v roce 2021
a sportovního výkonu za rok 2020;
bere na vědomí
• dokumenty i aktuální rozpočty vztahující se k objektu ve zručském
dvoře (lihovar + přístavek).

Dokončená etapa opravy fasády budovy MěP

Opravená brána

Opravený plot

Zatravněný břeh nového rybníku

Nová brána MŠ Malostranská

Rekonstrukce chodníku u pošty zahájena

Stará domovní předávací stanice

Nová domovní předávací stanice

Vozový park pečovatelské služby

Patří rovnou do sběrného dvora

Statistika odboru vnitřních věcí – srpen 2021

vypracovala Štěpánka Malinová

Počet obyvatel k 31. 8. 2021

4 488 obyvatel

Počet gratulací jubilantům

65

Odstěhování

6 obyvatel

Počet jízd senior taxi

239

Přistěhování

7 obyvatel

Počet uživatelů pečovatelské služby

76

Přestěhování v rámci obce

3 obyvatel

Návštěvy u uživatelů v počtu

749

Úmrtí

4 obyvatelé

Množství vypraného prádla

112 kg

Počet rozvodů

4 manželství

Celkem nákupů pro seniory

320

Změna jména a příjmení

2

Péče o osoby v domácnosti

310 hodin

Počet ztrát občanských průkazů

1

Počet návštěv u osob

Uzavření manželství

6

vyžadujících terénní služby

12

Rušení trvalého pobytu

6

Počet intervencí soc. pracovníků

78

Uznání otcovství

7

Zastupitelstvo města na svém 24. zasedání, konaném 13. 9. 2021
schvaluje
• přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši
231 403 Kč na financování zvýšených provozních výdajů v sociálních
službách v souvislosti s epidemií covid-19;
• přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje v dotačnímu
programu pro rok 2021 ve výši 176 400 Kč, a to pro dofinancování
pečovatelské služby;
• přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje v dotačnímu
programu pro rok 2021 ve výši 27 100 Kč, a to pro dofinancování
pečovatelské služby;
• přijetí dotace ve výši 300 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje
z humanitárního fondu v rámci tematického zadání „sociální oblast“
na akci osobní automobil – pečovatelská služba;
• přijetí dotace ze Středočeského kraje z programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na kofinancování
akce „Dopravní automobil pro JSDH Nesměřice“ ve výši 300 000 Kč;
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem;
• přijetí dotace ve výši 128 000 Kč z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR na podprogram Informační centra veřejných knihoven (VISK3) v rámci programu veřejné
informační služby knihoven pro rok 2021;
• přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje:
· z Program na podporu informačních center Středočeského kraje
pro rok 2021 na akci Modernizace a digitalizace informačních cedulí
a pořízení dataprojektoru do infocentra ve Zruči nad Sázavou ve výši
90 000 Kč;
· z Fond kultury a obnovy památek, tematické zadání Podpora
kultury na akci XXI. historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou ve
výši 100 000 Kč;
· z Program na podporu základních knihoven, tematické zadání Základní knihovny na akci Multifunkční kopírovací zařízení do městské
knihovny ve Zruči nad Sázavou ve výši 29 000 Kč;
• obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství;
• návrh 4. úpravy rozpočtu pro rok 2021;
• čerpání úvěru na vybrané zrealizované akce v letech 2020 a 2021;
• finanční podporu z rozpočtu města Zruč nad Sázavou na realizaci
vybraných projektů, o jejichž uskutečnění bylo veřejně hlasováno
na webu města Zruč nad Sázavou v aplikaci mobilní rozhlas v období července a srpna 2021 v rámci prvním ročníku Participativního
rozpočtu města Zruč nad Sázavou. Jedná se o projekty: „Pítko na
cyklostezce ve Zruči nad Sázavou“ a „Malé dětské hřiště pro starou
část Zruče nad Sázavou“;
• podání žádosti o poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu na podporu participativních rozpočtů obcí a měst ve znění dodatku č. 1;
• uzavření smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci
„II/126 Propojení D1 s I/2 – II. etapa“ s Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje, p. o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha
5 – Smíchov;
• odkoupení pozemku p. č. 1847/20 v k. ú. Zruč nad Sázavou od
současného vlastníka pozemku, firmy CETIN, a. s., Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, za cenu 5 700 Kč + 2 000 Kč za návrh
na vklad do KN u příslušného KÚ;
bere na vědomí
• protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly akce Sociální zázemí pro turisty ve Zruči nad Sázavou ze dne 29. 6. 2021.

14 ZÁŘÍ

2021

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
PODĚKOVÁNÍ

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v srpnu 2021
• 4. 8. 2021 – Krajské operační a informační středisko vyslalo
jednotku k spadlému stromu na cyklostezku ve Zruči nad Sázavou.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o rozdvojený smrk,
oba kmeny o průměru asi 30 cm. Pomocí motorové řetězové pily
byl strom odstraněn a stezka uklizena.
• 7. 8. 2021 – KOPIS jednotku v nočních hodinách opět vyslalo
ke stromu, který spadl na komunikaci v obci Zruč nad Sázavou. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o suchý smrk v jednom
jízdním pruhu. Na místě byla Městská policie Zruč nad Sázavou,
která událost nahlásila. Strom byl odstraněn mimo komunikaci
a proveden úklid vozovky.
• 8. 8. 2021 – Jednotka byla povolána k odčerpání vody z vodní
elektrárny v osadě Březina. Po příjezdu na místo události bylo
zjištěno, že ve strojovně u turbíny probíhá oprava a voda z řeky
zaplavuje strojovnu přes výpusť z turbíny. Majitel měl v odtokovém kanálu spuštěnu zábranu pro případné natékání vody, ale
zvýšený stav řeky Sázavy o 70 centimetrů nainstalovaná čerpadla
nezvládala. Majitel měl zapnuta dvě kalová čerpadla a naše jednotka nasadila další tři. Jednotka SDH Zruč nad Sázavou přivezla
na místo události další výkonné kalové čerpadlo. Pomocí těchto
čerpadel byla voda z prostoru turbíny a pod ní odčerpávána, dokud
docházelo k zaplavování prostoru turbíny. Po odvrácení nebezpečí
poškození turbíny byla čerpadla vypnuta a obě jednotky se vrátily
na své základny.
• 21. 8. 2021 – Jednotka byla povolána k požáru stánku s občerstvením ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo bylo průzkumem
zjištěno, že vnitřní prostor stánku je zakouřen a ozývá se požární
hlásič. Pomocí páčidla byly vylomeny dveře. Ve skladovacím prostoru docházelo k rozhořívání plastových obalů. Požár byl lokalizován a poté zlikvidován vysokotlakým proudem. Bylo provedeno
přirozené odvětrání prostorů stánku. Na místo požáru se dostavila
jednotka SDH Zruč nad Sázavou a vyšetřovatel zjišťování příčin
požáru. Na místo přijela Městská policie Zruč nad Sázavou, které
bylo místo zásahu předáno.

VZPOMÍNKA

Děkuji Městskému úřadu a Sboru občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou za
přání k mým jmeninám a narozeninám.
Helena Samková

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím Jawa ČZ – motocykl, skútr, moped s SPZ i bez, také díly i nekompletní
vraky. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 589 258.
◆ Koupím byt nebo dům ve Zruči nad Sázavou nebo v okolí. Tel.: 777 636 440.
◆ Koupím garáž ve Zruči nad Sázavou.
Tel.: 723 408 956.
◆ Koupím garáž ve Zruči nad Sázavou.
Tel.: 737 160 504.
◆ Prodám výklopná garážová vrata ve velmi
pěkném stavu. Cena dohodou.
Telefon: 737 114 579.
◆ Pronajmu byt 2+1 v panelovém domě ve
Zruči Na Výsluní. Byt v dobrém stavu –
zděné jádro a kuchyň po kompletní rekonstrukci před pěti lety, částečně zařízený.
Tel.: 734 411 169.

Dne 26. září by oslavil
97. narozeniny náš milovaný
tatínek a dědeček pan František Havel.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinou

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Události řešené městskou policií
v srpnu 2021
• 7. 8. 2021 – V 14.00 hodin byla hlídka MěP požádána hlídkou PČR o výjezd na cyklostezku u stadionu. Zde se měl dle
oznamovatele povalovat v trávě u řeky nějaký muž s jízdním
kolem. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o místního sedmapadesátiletého vášnivého cyklistu, který pravděpodobně nezvládl návrat k domovu od jedné z místních večerek. Po probuzení se uvedený bajker odebral do místa bydliště po svých,
dopravní prostředek si v následujících dnech vyzvedl na služebně MěP.
• 10. 8. 2021 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP
oznámení občanů staré části Zruče, že někdo v sousedství něco
pálí. Strážníky bylo na místě zjištěno, že se jedná o osmašedesátiletého muže, který přiložil do kotle staré boty. Uvedený oheň
uhasil, zbytek bot vyndal a na místě byl strážníkem poučen, že
staré boty dnes už do kotle nepatří.
• 20. 8. 2021 – V nočních hodinách požádal operační důstojník
PČR strážníky o výjezd do jednoho z místních podniků. Na
místě se měl nacházet podnapilý host, který verbálně napadal
ostatní návštěvníky v baru. Hlídkou MěP byl na místě zjištěn
dvacetiletý mladík, který poté se strážníky podnik opustil. Uvedený se však zanedlouho opětovně objevil v prostorech sadu
Míru, kde se velice hlučně projevoval. Vzhledem k tomu, že na
výzvy strážníků ke ztišení nereagoval, byl předveden na místní
obvodní oddělení PČR a následně projednán v blokovém řízení.
• 27. 8. 2021 – V ranních hodinách kontaktovali hlídku MěP
členové místního turistického oddílu. Těmito bylo nahlášeno,
že se u místní loděnice utábořil nějaký bezdomovec. Hlídkou
MěP byl na místě zjištěn místní pětačtyřicetiletý výtečník, který
byl z uvedeného tábořiště vykázán.
• 30. 8. 2021 – V odpoledních hodinách bylo hlídkou MěP
zjištěno, že v prostorech náměstí MUDr. Svobody rozebírá
u jednoho domu nějaký muž vozidlo Škoda Octavia. Vzhledem
k tomu, že byly nedaleko u nádob na tříděný odpad nalezeny
určité díly automobilu, byl uvedený muž požádán o vysvětlení.
Čtyřiadvacetiletý muž ukrajinské národnosti se na místě k odpadu přiznal, tento následně od kontejnerů odklidil a torzo
vozidla předal do sběrného dvora k likvidaci.

Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Dne 13. října uplyne 100 let od narození
pana Jaroslava Boumy.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Boumova a Mojžíšova

Dne 5. 9. 2021 již uplynulo 15 let,
kdy nás opustil náš tatínek, dědeček
a pradědeček pan Jaroslav Kronus.
Stále vzpomíná
syn Jaroslav, dcery Hanka a Blanka s rodinami,
proto prosíme, vzpomeňte s námi.

Městská prádelna Zruč nad Sázavou
ceník služeb 2021
POLOŽKA

MJ

CENA (Kč)

Deka duté vlákno
(jednolůžko)

ks

176,–

Deka duté vlákno
(dvoulůžko)

ks

274,–

Polštář duté vlákno
(velký)

ks

92,–

Deka – Larisa, přehoz
(jednolůžko)

ks

95,–

Deka – Larisa, přehoz
(dvoulůžko)

ks

150,–

Potah na sedačku

ks

239,–

Potah na křeslo

ks

82,–

Potah na matraci
(jednolůžko)

ks

142,–

Potah na matraci
(dvoulůžko)

ks

210,–

Hledáte lukrativní zaměstnání – přijďte mezi nás
HZS Středočeského kraje – Územní odbor Kutná Hora hledá
nové zájemce o práci v profesionálním hasičském záchranném
sboru ČR z důvodu navýšení početních stavů.
Podmínka: dobrá fyzická kondice, střední nebo odborné učiliště
zakončené maturitou, vítané je řidičské oprávnění skupiny „C“
(není však podmínkou).
Kontakt: ps.zruc.nad.sazavou@sck.izscr.cz, tel.: 950 877 011
spisovna.kh@sck.izscr.cz, tel.: 950 875 129
Edita Tučková – sekretariát ředitele
HZS Středočeského kraje
Územní odbor Kutná Hora
U zastávky, 280 03
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Sportovní den s Jiskrou

Tenisový turnaj

Pavel Vrzáček

Lenka Turková

J

iž tradičně se poslední prázdninovou neděli uskutečnil za finanční
podpory města Zruče nad Sázavou
a České unie sportu ve sportovním
areálu u základní školy sedmý ročník
akce Sportovní den s Jiskrou. Tentokrát nám přálo počasí a i díky němu se
k zábavnému sportování napříč všemi
věkovými kategoriemi dostavilo 107
soutěžících. Největší účast téměř 40
chlapců a děvčat standardně obsadila
nejmladší kategorie dětí do 6 let. Potěšující pak byl vysoký počet soutěžících
dospělých (více než 20). Někteří z nich
chtěli svým ratolestem ukázat, že jednotlivé disciplíny také zvládnou, další
využili této příležitosti, aby zapracovali na své fyzické odolnosti nebo jen
nechtěli tak hezký den trávit doma
u televizoru sledováním nekonečného
seriálu informací o počtu osob nakažených čínskou chřipkou.
Vše začínalo registrací, o kterou se
s veškerou pečlivostí postarali paní
Štefková, Marečková a pan Neužil. Ti
každého závodníka zapsali do seznamu, vydali mu soutěžní kartu a mul-

tifunkční šátek v barvě odpovídající
jeho věkové kategorii, a pokud měl
zájem, vybavili ho na cestu po areálu
zručským, chemieprostým jablíčkem.
Připraveno bylo 9 stanovišť, jejichž
provoz zajistili trenéři Tělovýchovné
jednoty Jiskra Zruč nad Sázavou a jedno si vzali na starost i zástupci spřáteleného klubu stolního tenisu SKC
Tennisline. Za své výkony získali soutěžící u každé disciplíny, kterými byla
opičí překážková dráha, běh na 50 m,
skok daleký, hod medicimbalem, slalom a střelba na fotbalovou bránu,
f lorbalové dovednostní soutěže, tenisová hra, obíhačka pingpongového
stolu a hra proti stolnětenisovému robotovi a volejbalové odbíjení a triky,
jedno až tři razítka. Podle celkového
počtu získaných razítek ze všech soutěží pak byla v každé kategorii vyhodnocena tři nejúspěšnější děvčata
a stejný počet chlapců. Ti pak byli na
závěr oceněni hodnotnými sportovními cenami. Všichni si pak mohli dát
u stánku limo či pivo a opéci si vuřt.
Nejdůležitější odměnou všem však,
alespoň doufám, bylo příjemně strávené odpoledne plné her a zábavy.
Účastníci by si zasloužili minimálně
půlroční potvrzení o získané imunitě,
ale bohužel současní představitelé státu nejsou žádní sportovci, ale vlastníci
očkovacích center, zdravotních laboratoří a firem distribuujících ochranné
pomůcky, a tak je pro ně zajímavější
prosazovat očkování, testování a nošení roušek než motivovat občany ke
zdravému životnímu stylu. Z toho by
totiž kromě zdravých občanů nic neměli. Žádné papírové ani elektronické
potvrzení tedy účastníci nezískali, ale
imunitu ano a ta se jim na rozdíl od
cárů papíru může opravdu hodit.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem
účastníkům a hlavně rodičům, kteří

P

oslední prázdninový víkend se
SDH Nesměřice rozhodl pořádat
tenisový turnaj. Nejprve to vypadalo,
že díky počasí se bude muset odložit,
ale nakonec se vyčasilo a klání mo
hlo začít. Turnaje se zúčastnilo celkem šest dvojic. Hned při tréninku

Volejbal
Házená
Volejbal
Florbal

Lenka Turková

své děti ke sportu motivují, dále pak
všem, kteří pro vás tuto akci připravují v čele s tajemnicí TJ Jiskra Petrou
Menšíkovou. Tito všichni se na vás
opět za rok v poslední prázdninovou
neděli budou těšit při realizaci dalšího krůčku k totální imunitě vůči
všem nemocem, nejen těm čínským.
Sportu zdar!

FOTA: ARCHIV TJ JISKRA

D

ne 4. 9. 2021 SDH Nesměřice pořádal Okrskovou soutěž
pod vodní nádrží Švihov. Soutěže se
zúčastn ilo celkem šest družstev, čtyři družstva mužů a dvě družstva žen.
Mimo okrsek přijela ještě družstva
dětí a žen z Hulic.
Zhruba v půlce soutěže byl zjištěn
hned vedle soutěže v lese požár. Soutěž byla přerušena a okamžitě se začalo
hasit. Soutěžící Nesměřic, Čejtic, Zruče nad Sázavou a Řendějova ihned běželi do kopce a hasili. Samozřejmě, že
k požáru byla přivolána i profesionální

TJ Jiskra Zruč × Mělník. Začátek v 10.00 ve sportovní hale.
turnaj mládeže. Pořádá TJ Jiskra. Začátek v 9.00 ve sportovní hale.
TJ Jiskra Zruč × Dobřichovice B. Začátek v 10.00 ve sportovní hale.
turnaj mužů. Pořádá TJ Jiskra Zruč. Začátek v 8.00 ve sportovní hale.

Stolní tenis je zpět! Dvě ligová vítězství cinkla ve spolkáči
František Herout

P

o jedenácti měsících se ve spolkovém domě odehrálo mistrovské utkání ve stolním tenise.
Na překvapivé vítězství v přátelském duelu s druholigovými Sedlčany 12:6 třetiligové áčko mužů
navázalo dvojzápasem s pardubickými celky.
V sobotní bitvě s Teslou Pardubicemi nebyl znám jasný favorit.
Tomu napovídala i odehrávaná situace na zelených stolech. Domácí
SKC Zruč získalo dvoubodové vedení v prvním kole dvouher a zuby
nehty jej drželo. Drama přišlo za

stavu 9:5 pro domácí, kdy Pardubice stáhly již na 9:8, ovšem Radek
Slavík v souboji s obranářem Marelem nepřipustil jakékoli spekulace
a ve třech setech poslal tři body na
konto Zruče.
Nedělení utkání s Holicemi mělo
v ý voj zcela odlišný. Před dvěma
roky druholigové Holice se do Zruče pustily s vervou a dostaly se do
vedení 5:2! Znovu ale Radek Slavík
zavelel ke změně a po jeho těsném
vítězství 3:2 s Mádlem přišel velkolepý obrat domácích. Za stavu
9:5 pro SKC byl na soupeři vidět
znatelný zmar a když Fanda Herout
přidal bod desátý, byla z toho druhá

si Karel Znamenáček natáhl sval, ale
nakonec i přes tento handicap zvítězil
spolu s Martinem Turkem. Vítězný
pár ani jednou nebyl poražen. Druhé místo obsadil pár Radka Šedivá
a Jaroslav Studnička. Třetí místo
Veronika Málková a Vladimír Kříž.
Všem vítězům blahopřejeme a těšíme
se na příští turnaj, zda favorité obhájí
prvenství.
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Okrsková soutěž

Sportovní akce (konání nutno ověřit)
9. 10. 2021
16. 10. 2021
23. 10. 2021
30. 10. 2021
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výhra v první hracím víkendu!
Sestava (bilance dvouher/čtyřher):
Herout František 6:2/2:0, Nevřela Da niel 6:2/0:2, Slavík R adek
5:2/2:0, Loudín Petr 1:6/0:2.
Mládež? Lockdown někoho zlenivěl, ale přípravka ukázala i několik nových úsměvů
Zatímco dospělým hráčům lock
down přidal několik kil na váze,
mladým ukázal cestu válení u ve
výsledku asociálních sítí. Někdo se
po svolení ke sportu přemlouval,
někdo i nepřemluvil, někdo málem
proběhl zavřenými dveřmi víceúčelového sálu spolkového domu.

Spousta hráčů trénovalo, kde se
dalo i po dobu lockdownu, ač ve
Zruči se nedalo. Ti se již těší na
první mistráky a turnaje, kterých
je naplánována celá řada. Spousta da lších se zapojilo v zá ří i do
přípravky stolních tenistů. Zde se
pod vedením silné trojice specialistů trenéra a asistenta připravují
jak na stolech, tak pod vedením
at let k y do všeobecné pohybové
příprav y pomocí z ávodů, c viků
i her. Na své si přijdou i mladší
sourozenci začátečníků, a tak je
skupina přípravk y v yh ledáva ná
a stále otevřená!

jednotka hasičů. Díky obrovské náhodě, že zde byla hasičská soutěž a okamžitému zásahu dobrovolných hasičů,
byl požár rychle uhašen a nenapáchal
žádné velké škody. Po uhašení požáru
soutěž pokračovala.
U mužů na prvním místě byly Nesměřice s časem 26:54, na druhém
Čejtice s časem 30:45 a třetí Zruč nad
Sázavou s časem 32:65. Ženy: na prvním místě Nesměřice s časem 31:58,
druhé místo obsadila Zruč nad Sázavou s časem 34:92. Ještě jednou děkujeme všem dobrovolným hasičům za
okamžitý zásah při požáru lesa.

FOTO: ARCHIV AUTORKY
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Lobe Star mistry ČR v mölkkách
Leoš Fiala

P

o třech letech se vrátilo mezinárodní Mistrovstí ČR v mölk k á c h do Z r u č e n a d S á z avou
a opět uspěl domácí tým. Zatímco
před třemi lety bylo vítězství týmu
Finové na tenisových hřištích pro
mnohé velkým překvapením, letošní sestava a výsledky družstva
L OBE STA R řadili tento kombinova ný zr uč sko -pra ž sk ý c elek
k největším favoritům. Pořadatelé
z SKM Zruč zvolili nezvyklý povrch, perfektně sestřiženou trávu
fotba lového stadionu TJ Jisk ra
a udělali dobře, všichni účastníci,
včetně čestného hosta turnaje, fotbalového internacionála Antonína
Panenky, si organizaci i hru na
trávě velmi pochvalovali. Družstvo kapitána Milana Loudy LOBE
STA R, ve kterém dá le startova li
Radek Louda a Stanislav Ozimý
prošlo jako jediné X. MČR Regem Drilling Trophy bez porážky
a zaslouženě zvítězilo. Jejich převaha zejména ve finále s jabloneckým
Semtamťukem při výhře 3:0 byla
více než zřetelná.

V konkurenci 30 družstev ze čtyř
zemí startovalo celkem 14 zručských týmů a nevedly si špatně.
Finové (M. Havlíček, J. Černý,
P. Vach a V. Stejska l) podlehli
v boji o 3. místo bílovecké Tomiře.
Dynamo (T. Lohynský, L. Kvapil,
D. Dragoun a M. Volfová) skončilo páté. O velké překvapení se
postaral celkově šestý Ajax (J., J.
a M. Váňovi), který v prvním kole
play-of f v yřadil úřadující mistry z Brna 13. Mölkku. Za velký
úspěch je možné považovat i osmé
m í s to t ý mu C o my d á me ( L .
Vlasáková, J. Zábrana, E. Galo).
Z ostatních domácích týmů skončilo W W W (M. Toman, Š. Menšíková, P. Benčat) jedenácté, Rychlá
Rota (P. Mácha, E. Lenhartová,
E . Tesa ř) šestnáctá. My to v ypijem ( J. Dobrava, J. Hrubeš, J.
Šebek), SK M Zruč (M. Fialová,
F. Matějka, K. Čapek) a Apači
(V l. Kadlec, J. Belha, M. Náhlovská) uzavírali první dvacítku.
Posázavský Pacifik (F. a M. Kotoučkovi) skončil 23., Bašta Fidly
(B. a N. Baušteinovi, M. Dejda,
R. Soukeník) 27., Hejlíci (J. Hejl,

P. Felis, M. Fertö) 28. A nedařilo
se Lvovu Karpat y (O., V. a M.
Osovští), kteří výsledkovou listinu 30. místem uzavřeli. Nejlepší
zahraniční tým řecký HELLENIC
Te a m z Atén skončil celkově na
12. místě.
Souč á stí turnaje byl i turnaj
příchozích, ve kterém zvítězili
Martin a Iveta Krejčovi. V turnaji rodičů s dětmi zvítězili Miloš a Šimon Otavovi ze Zruče
před Tesařovými a Králíkovými
z Prahy a Bakalovými z Olomouce. Pořadatelé děkují za podporu
titulárnímu partnerovi akce Regem Drilling, s. r. o., ČSM, městu Zruč, za poskytnutí cen firmám
Albi a Řeznictví U Fišerů. Za pomoc
s přípravou si zasluhují poděkování i Technické služby města Zruč
a správce fotbalového stadionu.
Mistrovství ČR bylo generálkou na
Mistrovství Evropy – EUROMÖLKKY 2022, které se na stejném místě
uskuteční v červenci příštího roku.
Tak neváhejte, házejte a příští rok
můžete být mezi překvapeními evropského turnaje i vy.
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Zručská laťka
FOTA: ARCHIV AUTORA

Lukáš Gabko

A

tletický oddíl TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
pořádal v sobotu 4. září 2021 2. ročník
Zručské laťky. Ve Sportovním areálu za ZŠ
nakonec soutěžilo celkem 53 sportovců, kteří
si rozdělili celkem 12 sad medailí. V nejmladší kategorii (2012–13) zvítězila mezi holkami
domácí Domča Kmentová výkonem 107 cm,
druhá byla opět domácí K láruš Šaforová
a třetí Máří Brožíková z Benešova. Mezi nejmladšími kluky zvítězil Honza Vašák z Kutné
Hory (99 cm), před našimi Robčou Kmoškem
a Páťou Šibravou. V kategorii přípravek – holky byla nejlepší Lucie Maredová ze Senohrab,
která přeskočila laťku ve výšce 142 cm, druhá
byla Bára Kunášková z Kutné Hory a třetí
Niki Fetterová rovněž z Olympie Kutná Hora.
Stejná kategorie kluků se stala kompletně záležitostí Olympie Kutné Hora, když nejlepší byl
Honza Bureš (130 cm), druhý skončil Vladimír Málek a třetí Adam Borovský. V mladších
žákyních zvítězila Denisa Linková (136 cm),
před svou oddílovou kolegyní Bětkou Křídovou a třetí Terkou Šimánkovou z domácí Jiskry. V mladších žácích vyhrál výkonem 141 cm
Tony Maxa, před Ivanem Brožíkem z Benešova a Máťou Svobodou. Ve starších žákyních
byla nejlepší Eva Maredová ze Senohrab před
Niki Blechovou z Českého Brodu. Ve starších
žácích byl, skvělým výkonem 160 cm, nejlepší
Fanda Jelínek před Vojtou Maxou. V kategorii Dorostenky a Juniorky se medaile nerozdělily… V dorostencích zvítězil Milan Maxa
výkonem 155 cm. V juniorské kategorii to byla
skvělá podívaná, kdy Tomáš Suchánek z Českého Brodu překonal laťku ve výšce 185 cm
a vytvořil tak nový rekord Zručské laťky! Na
druhém místě skončil Ondra Dubják a třetí
byl Zdenda Jelínek. Mezi ženami obhájila
loňské první místo Věrka Maštalířová před
Luckou Svobodovou a Jančou Jelínkovou.
Mužskou kategorii vyhrál Radek Slavík před
Lukášem Hájkem a Tomášem Heroutem.
Všichni závodníci se snažili, co jim síly stačily, a bojovali do poslední chvíle, za což jim
patří velká gratulace a respekt.

