Na zručském
minifestivalu
Al Meydan
představila svoji
autorskou tvorbu
i ledečská formace
Vlastní verze.
Další fota na str. 4

Spisovatelka
a scénáristka
Tereza Brdečková
představí společně
s Jiřím Děděčkem
svoji novou prózu
v městské knihovně.
Více viz kalendář, str. 5
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Zruč má své želízko v ohni v soutěži Knihovna roku 2017
Jiřina Bělinová

FOTO: ARCHIV MĚSTA

V

e středu 30. srpna navštívila Městskou
knihovnu ve Zruči nad Sázavou hodno
tící komise Ministerstva kultury ČR. Naše
knihovna byla totiž na základě statistických
údajů o čtenářích, půjčovaných titulech a ak
cích nominována do celostátního kola v kate
gorii základní knihovna (pro obce do pěti tisíc
obyvatel).
Pětičlenná komise hodnotila prostory
knihovny, uspořádání fondu, služby knihovny
občanům, spolupráci knihovny se vzdělávacími
organizacemi a spolky ve městě a akce knihov
ny konané od června 2016 do června 2017.
Po prohlídce knihovny pro dospělé oslnil poro
tu svým výkonem Vojta Förster v roli průvodce
dětskou knihovnou. Následovala prezentace
povinných statistických údajů a poučení o his

torii knihovnictví ve Zruči, které velmi fundo
vaně a zajímavě přednesla Milena Lhotková.
Následovalo pár slov starosty města Mgr. Mar
tina Hujera o Zruči, informace vedoucí odboru
kultury, školství a sportu Mgr. Martiny Fialové
o akcích konaných v tomto období a stručné se
známení manažerky spolkového domu Marcely
Černé s činností spolků spojené s prohlídkou
budovy. Svým vystoupením naši knihovnu
podpořila ředitelka kutnohorské knihovny
Mgr. Gabriela Jarkulišová. Po pauze na občer
stvení přišlo to nejpodstatnější – prezentace
akcí knihovny. Hovořili jsme o pravidelných
akcích, jako jsou cestopisné přednášky, návště
vy dětí z mateřských škol, ze školy praktické,
informatická výchova pro první stupeň ZŠ, ale
i o shánění studijních materiálů z jiných kniho

ven, půjčování deskových her nebo možnosti
nahlédnutí do kronik města.
Pochlubili jsme se úspěchem výstavy a autor
ského čtení manželů Pospíchalových, besedou
s Milošem Doležalem, přípravou studentů
k maturitě z literatury. Povídání knihovnic
zpestřila svou recitací Veronika Bělíková. Ko
mise si vše vyslechla a o tom, jak jsme dopad
li, se dozvíme 5. října v Klementinu v Praze,
kde bude slavnostní vyhlášení vítězů. Tak nám
držte palce a přijměte od nás už nyní pozvání
na dvě zajímavé říjnové akce. V úterý 3. října se
v knihovně koná autorské čtení Terezy Brdeč
kové (mimo jiné scénáristka seriálu Bohéma)
a písničkáře Jiřího Dědečka a především 21. říj
na, kdy nás poctí návštěvou americký spisovatel
Robert Fulghum.

Ve státě osamělé hvězdy, čili v Texasu a vlastně
i v širším americkém prostoru ‒ USA, se stalo
zvykem považovat Roberta Fulghuma za celkem
známého autora. Nutno ale říci, že na výsluní
amerického literárního Parnasu se až tak dlou
ho nevyhřívá. Svou první knihu „Všechno, co
opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateř
ské školce“ vydal v roce 1988. Bylo mu jedna
padesát let. Na debutanta je to přece jenom věk
vysoký. Nu což, někdy uplyne v řekách hodně
vody, než se dá literární ovoce očesat, než zkrátka
první knížka uzraje do pro čtenáře stravitelného
stavu. „Všechno, co opravdu potřebuju znát…“
bylo zvlášť chutným ovocem. Kniha sama byla
vydána v třiadevadesáti jazycích a prodalo se jí
celkem čtrnáct miliónů výtisků.
Nic však nejede samo od sebe, i spisovatel se
musí učit. Fulghum se začal učit dlouho před tím,
než se mohlo říci: „Zrodila se hvězda.“ Bezděky,
aniž o tom sám měl nějaké tušení, napodoboval
životní styl spisovatelů. Život mu programoval
situace typické pro představu spisovatelské exis
tence. Všelicos studoval, ale největší školou mu
byl život sám, jako Maximu Gorkému. Pobyl pár
let v zen‐budhistickém klášteře a tím se přihlá
sil k odkazu generace beatniků. Jediné, co mu

asi chybělo ke kompletní spisovatelské výchově,
bylo to, že se nenechal dobrovolně zavřít do ka
zachstánského gulagu, jako to udělal Alexandr
Solženicin.
Fulghum získal vavříny v disciplině, kde by mu
to nevyvěštily ani ty nejdrsnější sudičky. Ame
ričtí čtenáři zkrátka zůstali po přečtení „Všeho,
co opravdu potřebuju znát…“ zcela paf. Robert
Fulghum tehdy jezdil rodeo v Texasu, Coloradu
a v Montaně. A pak že kovbojské prostředí nikte
rak nepodněcuje rozvoj literárních vloh.
Abychom zůstali spravedlivými, musíme napsat,
že u Fulghumovy prvotiny by se daly diagnostiko
vat všelijaké dětské „literární“ nemoci. Objevuje
se zde však už Fulghumův charakteristický styl.
Na velmi malé ploše několika stran zobrazuje
všelidské a zároveň osobní problémy, které jsou
skutečné, my však je v důsledku spěchu, nebo
jednostranné racionality a vůbec celkové zmate
nosti každodenního postmoderního světa nevi
díme. Fulghum na ně upozorní a dá jim rozměr
lidového filozofického problému, který je vážný
a měl by se řešit.
Robert Fulghum nedělá z komára velblouda, ale
dělá z ještěrky Godzilu. Problémy, jež ve svých
mikropříbězích nastoluje, vypadají neuvěřitelně
banálně, ale jsou formulované tak, že z nich pro
svítá tendence: neodstraníme‐li nešvar, problém

se nevyřeší a pak přeroste v něco
vážnějšího.
Dnes už vidíme, že všechny ty
dětské nemoci dokázal Fulghum
vyléčit a v tvorbě pokračoval.
Po knize „Všechno, co opravdu
potřebuju znát…“ nastala sku
tečná publikační exploze. Autor
vydal během dvaceti let patnáct
knih. Jsou si hodně podobné. Je
to pochopitelné. Vytvořil vlastní
tvůrčí metodu, či jak se lidově
říká styl. Ten díky komerčnímu
úspěchu hned napoprvé zabral.
Poslední práce však signalizu
jí přece jen určitou proměnu.
Pramen skutečných zážitků
a mouder zdá se vysychá a au
tor se zaměřuje na aktuální fikce a pozorování.
Vypointovaná řešení problémů jsou nahrazována
asi něčím jiným, co už není obecně srozumitelné.
Robert Fulghum se narodil v roce 1937 ve Waco,
městě ležícím v centrální části státu Texas. Lokali
ta samotná není bez významu pro americkou, ale
i českou kulturu. V nedalekém Abottu se narodil
Willie Nelson, legenda country music. Koná se
zde i „Polka‐fest,“ což je přehlídka české dechové
hudby a lidových tanců.

Polku s dechovkou by asi nikdo na vzdálené
mexické hranici nehledal. Nicméně jsou tu. Ty
pické fenomény české popkultury sem přinesli
kdysi v padesátých letech devatenáctého století
naši emigranti. Snad proto má Robert Fulghum
k nám tak blízko. Českou republiku navštívil již
nejméně desetkrát. Vychoval si zde početnou čte
nářskou obec. Sám říká, že Češi jsou jeho lidi a že
mu rozumějí.
KRESBY: J. KOPŘIVA
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Vladimír Radil
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Jezdec z rodea a obyvatelé české kotliny
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci září
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Stanislavě Linhartové, Miloslavu
Vaněčkovi, Marii Geringové,
Květoslavě Pavlišové, Dagmar
Prokešové, Richardu Zieglerovi,
Jarmile Čarkové, Bohumilu
Zajíčkovi, Josefu Pekárkovi, Marii
Málkové, Marii Vaněčkové, Jiřímu
Klatovskému, Marii Koudelové,
Anežce Klatovské, Bohuslavu
Kotkovi, Zdence Novákové a Václavu
Šlechtickému.

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

Poděkování

Stanislava Linhartová

Vážení čtenáři, i v tomto čísle Zručských
novin pokračujeme v cyklu foto-hádanek
z prostředí našeho města. Správná odpověď na aktuální kvíz bude zveřejněna vždy
v příštím čísle společně s vyhlášením nového soutěžního kvízu. Věříme, že Vás tato
pátrací soutěž zaujme a že se nám podaří
Vás motivovat alespoň ke krátké procházce Zručí s otevřenýma očima.
Správná odpověď na hádanku z minulého čísla je, že na snímku zachycený detail
je součástí hodin na budově pošty v nové
Zruči, konkrétně se jedná o symbol, reprezentující na číselníku číslici šest. Výhercem soutěže z minulého čísla se stala
paní Monika Málková, která si svou výhru
v podobě volné vstupenky pro dva do Kolowratské věže může vyzvednout v infocentru do konce října.

ZRUČÍ S

„PRÁCE“

Řešení minulé foto-hádanky
Nový úkol pro zručské detektivy

Dnešní nápovědou bude informace, že
na snímku zachycený detail se nachází v místě vjezdu (vchodu) do prostoru
jednoho výrazného zručského objektu,
kterým určitě drtivá většina Zručanů již
někdy prošla...
Na jaké budově a v jaké její části se zachycený detail nachází? Pro jednoho autora správné odpovědi bude v infocentru
připravena zajímavá cena. Své odpovědi
pište na e-mail: infocentrum@mesto-zruc.
cz. Uzávěrka odpovědí je v pátek 20.10.
2017 ve 12.00.

Ch

ci poděkovat všem, kteří se do
káží na ulici usmát a pozdravit.
Nevím, jestli je to pozůstatek z dob,
kdy byli lidé ve městech a na vesnicích
všichni příbuzní a úzce se znali. Jsem to
tiž „náplava“ z velkého města. Přijdou
léta, kdy vám začne vadit spousta věcí:
strkání v autobuse, metru, předbíhání
u lékaře, hluk, neustálé změny v dopravě
a hlavně netečnost lidí.
Přestěhujete se a hle… najednou ni
komu nevadí vaše stáří, nikdo na vás
nehledí pohledem, který vás odsouvá
za hřbitovní zeď. To, že se pozdravíme
se zcela neznámým člověkem přibliž
ně stejného věku, je příjemné zjištění
a uznání, že ještě žijeme. Úžasný pocit
mám, že to není jen otázka souznění
věků, ale že tento kontakt je i od mami
nek malých dětí, mládenců jedoucích
na kolech nebo výrostků povykujících
na lavičkách.
A proto ještě jednou děkuji všem Zru
čákům, zejména rodičům a učitelům
ve školách.
Vážím si Vás a mám Vás ráda.

ZRUČSKÉ NOVINY
ROČNÍK XXVII
ZÁŘÍ 2017
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TEVŘENÝMA ČIMA

Vítání občánků

Petra Menšíková

V

ážení rodiče, stalo se tradicí, že vítáme
nové zručské občánky na slavnostním
setkání.
Evidence obyvatel však již nemůže bez Vaše
ho předchozího souhlasu uvolnit data naroze
ní Vašeho děťátka.

Proto Vás žádáme, pokud máte zájem
zúčastnit se této slavnostní akce, abyste se
dostavili na městský úřad – oddělení mat
riky, kde vyplníte žádost, která je zároveň
podmínkou pro poskytnutí finančního daru
města.
Nárok na dar má dítě narozené od 1. led
na 2016 s trvalým pobytem ve Zruči nad
Sázavou i s trvalým pobytem tamtéž jedno
ho ze zákonných zástupců dítěte (trvalým
pobytem se myslí v době narození dítěte
i v době podání žádosti). Promlčecí lhůta
pro vyplacení daru je jeden rok od data na
rození dítěte.
Bližší informace na emailové adrese: mensikova@mesto-zruc.cz nebo telefonicky na čís
le: 327 531 200.
Vítání občánků se uskuteční dne 14. října
2017, hodina bude upřesněna na pozvánce.
Těšíme se na setkání s novými občánky Zru
če nad Sázavou.
Autorka je vedoucí SPOZ.

Chobotničky pro kulíšky
Marcela Černá

H

lavička a chapadla. Nejrůznější
barvy. Veselé obličejíky. Tu je
zdobí mašlička, tu zase roztomilý klo
bouček, nebo dokonce dudlíček… Jed
no ale mají společné. Společný cíl a po
slání. Pomáhat předčasně narozeným
novorozencům a jejich rodičům. Řeč
je o háčkovaných chobotničkách, které
k nám připluly až z dalekého Dánska,
aby pomáhaly tam, kde je potřeba...
...tato slova najdete na portálu Ne
doklubko, organizace rodičů a přátel
předčasně narozených dětí při Ústavu
pro péči o matku a dítě v Podolí.
Nedoklubko vytvořilo v rámci svého
působení několik projektů. Paní Mo
nika Vrzáčková ze Zruče nad Sázavou
se jako členka Nedoklubka zapojila
do akce Chobotničky pro Kulíšky
a svým nadšením začala inspirovat své
přátele. A tak vznikl nápad uspořádat
setkání všech těch, které tento nápad
oslovil a rádi podpoří dobrou věc.
A proč zrovna chobotničky, a ne tře
ba rybičky?
Podle výzkumu, který v Dánsku

proběhl, chapadélka chobotniček při
pomínají nedonošeným miminkům
pupeční šňůru jejich maminky. Mi
minka mají tendenci k úchopu a tím,
že mají chapadélka při ručce, netahají
si za zavedenou sondu či jinou hadič
ku. Cítí se bezpečněji, jsou klidnější,
a tím pádem jsou také stabilnější a lépe
prospívají.
Projekt Chobotničky má v současné
době dva tisíce aktivních členek, které
háčkují chobotničky s láskou a cílem

V Respektu jsem narazil na článek Proč děcka nechtějí
makat rukama.
Později student v reportáži v televizi nadšeně sděloval,
že jde před vysokou na brigádu do fabriky zkusit práci
rukama, páč pak už na tohle anomální lidské konání
v životě nenarazí!
Nechci tvrdit, že dělnická třída je hybnou silou vývoje
společnosti, jak hlásali soudruzi perzekuující intelektuální elitu. O pár dekád později jsme ovšem v opačném extrému.
V našem dětství proudili z místní fabriky tatínci soustružníci, maminky šičky a děti se bez ostychu hlásily
do učení na automechaniky, obráběče, instalatéry. Neplakaly kvůli tomu odstrčené v koutě, coby poražené
v bitvě o krásný život.
Pár premiantů z každé třídy mířilo díky prospěchu
na vysoké školy.
Dnes je fabrika a práce rukama ekvivalentem kariérního dna, života bez ambicí a intelektuální mělkosti.
Uspět u přijímaček je těžko oželitelná meta rodičů
i vystresovaných dětí, které od malička vyrůstají ve vykachličkovaném, sterilním prostředí, téměř izolovány
od mimoměstského světa, úzkostlivě chráněny před
bacily a špínou.
Snem je dotáhnout to na managera a v proskleném
boxu krofáním do klávesnice vydělávat desetitisíce.
Pokud je to vaše představa o štěstí a realizaci, směle
do toho. To je v pořádku.
Rukama si moc nevyděláte, což už je v pořádku
méně…
Sám mám za sebou čtvrt století práce rukama na dílně
a dobře znám pohled přes prsty, jak máte na víc, proč
stagnujete a nešplháte výš?
Ač stále více chytrých mašinek, spotřebičů a přístrojů
dnes rozpohybujete a opravíte i od té klávesnice, až
odejde generace našich tatínků a dědečků, co mají
plné kůlny všeho nářadí a pokaždé vědí kam hmátnout
a kde co přitáhnout, umí spravit a vyrobit na koleně
všechno, určitě si toho všimneme...
Chraň vás ruka páně mě vinit z levičáckých pamfletů!
Jen konstatuji.
Práce totiž nesmrdí.
Robert

podpořit rodiče a miminka po před
časném porodu.
V pátek 8. září se ve spolkovém domě
sešlo deset žen, které Monika seznámi
la s filosofií projektu, nabídla ženám
potřebný materiál, manuál pracov
ního postupu a v průběhu dalších tří
hodin se začaly rodit zručské chobot
ničky.
Pokud vás tato aktivita oslovila a rádi
se k nám připojíte – stačí otevřít si
webové stránky www.nedoklubko.cz,
kde jsou k dispozici všechny potřebné
informace, nebo kontaktujte paní Mo
niku Vrzáčkovou – tel.: 777 117 811,
email: monika.vrzackova@atlas.cz.
Háčkované chobotničky můžete
nosit „do mezipřístavu“ ve spolkovém
domě, do kanceláře manažerky. Prv
ní várku budeme odesílat do koor
dinačního centra v Praze první týden
v prosinci, takže prosíme chobotničky
donést do konce listopadu. Bude moc
milé, pokud k chobotničce napíšete
vzkaz od srdce pro miminko a pro
maminku. Chobotničku si miminko
odnáší z porodnice s sebou domů.
Tímto spolu s chobotničkami posílá
me maminkám a miminkům symbo
lický vzkaz: „Nejste na to samy!“

Fotoklub

Z

ručský fotoklub převzal na vyhodno
cení 59. ročníku soutěže osmnácti
českých fotoklubů s názvem Mapový
okruh Vysočina v Hlinsku diplom za de
sáté místo. Zároveň se ujal i pořadatelství
dalšího jubilejního ročníku soutěže, u je
jíhož zrodu před šedesáti lety stál. Zruč
se tedy v září 2018 stane dějištěm setkání
fotografů z celé republiky – těšte se na vý
stavy, přednášky, workshopy... Vysíláme
do světa novou soutěžní kolekci fotogra
fií, tak nám držte palce! Zároveň srdečně
zveme veřejnost na naši říjnovou výstavu
v podkroví zručského zámku.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
V Albánii nejsou lvi

Rozloučení s létem

Antonín Dolejší

Šárka Kohoutová

J

e krásné snít. Zavřít oči a nechat se v mysli ko
lébat představami, co by kdyby… Ale sen jsem
opustil a proměnil jej ve skutečnost. Opět jsem
vyrazil na Balkán na náročné cyklistické putování,
tentokrát Makedonií, Albánií a Řeckem.
Vyjíždíme z Brna a po 21 hodinách jízdy se oci
táme na jihu Makedonie. Tato země se pyšní nád
herným pohořím Šar Planina, které tvoří hranici
s Kosovem a Albánií, či stovkami pravoslavných
chrámů a islámských mešit, což jí vyneslo přezdív
ku „balkánský Jeruzalém,“ kterou sdílí společně
s Bosnou a Hercegovinou. A právě v této nenápad
né a mnohými opomíjené zemi lze nalézt počátky
slovanského písma, které vytvořili nám známí Cyril
a Metoděj. Dnešní Makedonie si taktéž nárokuje
dědictví vojevůdců Filipa a Alexandra, kteří sice
z jejího území vzešli, nicméně se současnými Ma
kedonci nemají zhola nic společného. Zpět však
k naší cestě. První kilometry najíždíme okolo O
hridského jezera a navštěvujeme město Ohrid, kte
ré je mnohými považováno za symbol celé země.
Pokračujeme k chrámu sv. Naum a pramenům řeky
Černý Drin, dále přes pohoří Galičica a dostáváme
se k Prespanskému jezeru. Zde již převládá albán
ský živel na úkor slovanského makedonského, což
značí jediné… blížíme se k hranicím se zemí orlů,
tedy Albánií.
Přívlastků má tato země mnoho a mnoho – ne
známá, divoká, drsná, zapomenutá… Znalcům je
pak známá svými bunkry nebo smutnou minulostí
tuhého stalinistického režimu. Albánie je podobně
jako Bosna a Hercegovina místem, kde se protíná
několik vyznání, konkrétně dominantní sunnitský
islám s významnými menšinami římských katolí
ků, pravoslavných a mystických bektašijů. Avšak
tato zemička je především zemí paradoxů, kdy se
sice po silnicích prohání nespočet mercedesů, ale
zároveň lze spatřit stovky žebrajících dětí a hladově
jících psů. Přes divoké hory se dostáváme do města
Korçë, které je nazýváno albánskou Paříží. Město
je centrem albánských pravoslavných, ale nachází
se zde také mešita z osmanských dob. Po prohlíd
ce orientálního trhu, starého města a moderních
bulvárů dále pokračujeme do horské Voskopojë,
kde je množství zapomenutých kostelů a klášte
rů, a dále do města Erseka. Následně projíždíme
okolo pohraničního pohoří Gramos a skalnatých
štítů Ostrovicë. Pokračujeme divokými horami,

přičemž cestou míjíme
mnoho bunkrů, party
zánských památníků
a zbídačených vesni
ček. Místní obyvatelé
pracují na svých po
líčkách bez jakékoliv
techniky a žijí z toho,
co vypěstují nebo pro
dají na trhu. Postupně
se dostáváme na sa
motný jih Albánie
k městu Leskovik a po
sléze nás čeká nádher
ný sjezd k řece Vjöse.
Překračujeme hranici do Řecka, které je však
na svém severu u hranice s autentickým Balkánem
úplně jiné než turistům známé ostrovy. Otevírá se
nám kouzelný svět národního parku Vikos–Aoös.
Dostáváme se až k jeho srdci, kde jsou staré ves
ničky Aristi, Papigo, Micro Papigo či Vikos. Zde
ochutnáváme místní ouzo, restinu či víno. Násle
duje nejnáročnější etapa nad kaňonem řeky Aoös
do města Konitsa, kde opět ochutnáváme místní
speciality, a pokračujeme po úzké silničce do hor,
kde máme krásné výhledy na vápencové srázy ma
sivu Timfi. Projíždíme několik vesniček s pravými
řeckými tavernami a blížíme se k městu Ioánni
na. Mezitím však ještě stihneme navštívit vesnici
Monodendri či pravoslavný chrám sv. Paraskeva.
Na závěr navštěvujeme antické památky Dodoni
s velkolepým amfiteátrem a užíváme zasloužený
odpočinek na březích Jónského moře. Zbývá už
pouze mnohahodinová cesta trajektem do italské
Ancony a cesta zpět do Brna.
Na putování těmito státy jsem poznal úžasnou
přírodu, nádherné památky nebo obyčejné lidi,
kteří žijí v souladu s přírodou a z toho, co mají. Lidé
jsou zde možná chudí, skromní, modlí se k jinému
Bohu, ale vždy se k nám chovali pokorně a slušně.
Jsem vždy rád, když odjedu z té naší civilizace, kde
mnoho lidí žije ve spirále vydělávání peněz a jejich
utrácení. Nakonec zestárnou a zjistí, že plno věcí
nestihli, protože jsou unavení, a peněz jim nakonec
také mnoho nezbylo, protože je utratili za zbyteč
nosti. Avšak když se vám podaří uniknout do jiných
krajů, tak zažijete nefalšovanou radost a třeba se
i změníte. Já investuji své peníze především do zá
žitků, protože vím, že ty si budu pamatovat navždy.
A to ať budu chudý, nebo bohatý…

P

rotože léto se pomalu, ale jistě loučí, rozhodl se
DS Centrin CZ, s. r. o. uspořádat letní firemní
párty na jeho zakončení, a to v pátek 15. září v od
poledních hodinách. A protože to byla akce přede
vším pro děti zaměstnanců, ze všech tří poboček se
nás sešlo dost a dost, a tak se to „malou droboti
nou“ ve společenském sále jen hemžilo. O zábavu
se postaral nejen pěvecký sbor Centriňáček složený
s babiček a dědečků našeho domova, ale hlavním
aktem celého zahájení bylo slavnostní přestřižení
červené pásky, a tím otevření výtvarné výstavy s ná
zvem Když panenky tančí. O tu se postarali rovněž
svěřenci domova ve Zruči nad Sázavou, kteří na vel
ká plátna vytvořili panenky – tanečnice z rozličných
materiálů, ať už šlo o listí, ořezané pastelky, dřevo
či přírodniny.
A jak už to tak bývá, nejen k poslechu, ale pře
devším k tanci, a to jak s dětmi, tak s dospělými,
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nám zahrála „stará dobrá, osvědčená firma,“ DJ
Jouda, který ty své milované „černé asfalty“ pěk
ně roztáčel, aby si mezi jednotlivá hudební čísla
„střihl“ nějakou tu soutěž s dětmi, třeba na téma
„česká říkadla“ a jazykolamy typu „Posel poslal osla
pro slámu“ a jiné či hod míčem na branku a další
rozličné zábavné disciplíny. Vše samozřejmě odmě
něno nějakou tou laskominou v podobě bonbonu,
lízátka či balonku.
A o tom, že zábava byla vskutku výborná, svědčí
i fakt, že jsme se rozcházeli v pozdních večerních
hodinách, a to jen velmi neradi… Na závěr se také
sluší poděkovat všem zúčastněným za organizaci
a úžasnou spolupráci. Hlavní poděkování pak pa
tří naší věrné opoře a stálici, panu Mgr. Františku
Hromadníkovi, a to nejen za zapůjčení a instalaci
aparatury ke kvalitnímu ozvučení celé akce, ale
i za podnětné náměty, nápady a připomínky a celo
roční kulturní spolupráci s naším domovem. Tak
zase někdy příště…

Život 90 Zruč nad Sázavou, z. ú. a Základní škola ve Zruči nad Sázavou

Pokračovací PC kurz pro seniory
Termín zahájení je 18. 10. 2017
Výuka bude probíhat opět v Základní škole Zruč nad Sázavou vždy ve středu
od 14.00 do 15.45 hodin v šesti lekcích.

Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit kurzovné 300,- Kč v kanceláři Života 90
ve spolkovém domě nejpozději do 4. 10. 2017, tel.: 723 179 201.
Výuka bude probíhat pod odborným vedením učitelů
Základní školy Zruč nad Sázavou.

Ve sportovním areálu se představilo sedm oddílů TJ se svými disciplínami
Josef Tůma
Sportovní den s Jiskrou – První zářijovou neděli
připravili zástupci oddílů TJ Jiskra Zruč nad Sáza
vou odpoledne plné soutěží. Akce se uskutečnila
ve sportovním areálu za Základní školou ve Zruči
nad Sázavou. Své pohybové dovednosti si vyzkou
šeli účastníci z řad dětí i dospělých. Rychlost a dy
namická síla se testovala v běhu na čas a skoku
dalekém v sektoru atletiky, měřená rychlost míče
kopem na bránu byla připravena oddílem fotbalu
na fotbalovém hřišti, na umělém tenisovém kurtu

FOTA: J. TŮMA

bylo možné vyzkoušet techniku tenisových úderů
s trenéry tenisu, souboj s protihráčem a slalom.
Ohebnost a rychlost byla důležitá na oblíbené opičí
dráze v písku připravené házenkáři, oddíl volejbalu
nabídl výuku odbití na přesnost, pro menší hrá
če vhození volejbalového míče do koše. Přesnost
se uplatnila při překonávání fiktivního brankáře
ve florbalové brance nebo při práci s ping‐pongo
vým míčkem s vedením profesionálního hráče stol
ního tenisu. Celá akce byla doprovázena hudbou
a hlasem moderátora, který komentoval aktuální

dění na všech stanovištích, připraven byl i bufet
s nabídkou jídla i pití po celý den. Třetího roční
ku se zúčastnilo přes stovku soutěžících ve věku
od tří do padesáti let. Při startu každý obdržel ba
revné tričko s logem TJ dle své věkové kategorie.
Ti nejlepší byli na závěr akce oceněni hodnotnými
sportovními cenami. Pro nejmenší účastníky byl
připraven skákací hrad.
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Události řešené městskou policií
v srpnu 2017
• 9. 8. 2017 – V odpoledních hodinách byla hlídka MěP požádána hlídkou
Policie ČR (PČR) o asistenci. Policii bylo nahlášeno podezření na vloupání
do bytové jednotky domu na náměstí Míru. Policisté na místě zjistili, že se ne
jedná o násilné vniknutí do bytu, ale pouze o špatně uzavřené vchodové dveře.
• 19. 8. 2017 – V odpoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení ob
čanů o podnapilém muži, který lezl po skalách nad cyklostezkou. Na místě
strážník zjistil, že se jedná o místního jednatřicetiletého občana, který se
nacházel na skále u vyhlídky na stadion. Hlídka MěP na místo přivolala
jednotky IZS (Integrovaný záchranný systém), muž byl poté zajištěn a pře
vezen do nemocničního zařízení v Havlíčkově Brodě.
• 22. 8. 2017 – V odpoledních hodinách hlídka MěP zaregistrovala do
pravní nehodu v ulici 1. máje. Na místě bylo zjištěno, že u přechodu pro
chodce k OD Tesco došlo ke střetu chodce s motorovým vozidlem. Po pří
jezdu hlídky MěP byla již poraněná žena v péči zdravotníků. Strážníci
na místě asistovali hlídce PČR při usměrňování provozu až do prošetření
události dopravní policií.
• 24. 8. 2017 – V 10.27 hodin byla hlídka MěP požádána o pomoc pra
covnicí pečovatelské služby města. Ta při návštěvě klientů v ulici Okružní
zjistila, že žena je zraněná a nemůže otevřít byt. Hlídka MěP sjednala výjezd
místní jednotky HZS (Hasičský záchranný sbor), která byt otevřela. Po
raněná žena byla poté převezena lékařskou záchrannou službou k dalšímu
ošetření do nemocničního zařízení.

Večerníčkova Hradozámecká noc ve Zruči
Lucie Vadinská

H

radozámecká noc se letos uskuteč
nila 26. srpna na více než osmi de
sítkách památek po celé České republice
a zručský zámek byl již tradičně součás
tí. Po páté hodině odpolední se dětem
otevřel zámecký příkop se zábavnými
soutěžemi, který je zařízen v duchu vý
chovy mladých rytířů. Děti si zde mohly
vyzkoušet například lukostřelbu, kuželky,
lov rybiček nebo hod sekyrou na cíl.
Hlavním bodem programu se staly
pohádkové prohlídky zámku. Tentokrát
interiéry osídlily postavy ze známých ve
černíčků, a prohlídky se tak nesly v du
chu Večerníčkova vyprávění. Pohromadě
se jich tu sešlo hned několik: Včelí med
vídci, Broučci, Bob a Bobek, Víla Amálka
nebo Křemílek a Vochomůrka z pařezové
chaloupky pod mechem a kapradím. Při
pomněli jsme si oblíbeného Krtečka a díl,
ve kterém si šije kalhotky, jsme si dokon
ce promítli. Nesmíme zapomenout ani
na Krkonošské pohádky či Povídání
o pejskovi a kočičce. V jedné z místností
se objevila také Maková panenka a motýl

FOTA: ARCHIV MĚSTA

• 25. 8. 2017 – Krátce po půlnoci byla hlídka MěP kontaktována operá
torkou Humanitárního sdružení Život 90. Ta požádala o výjezd ke klientce,
která hlásila zdravotní problémy. Na místě strážníci poskytli třiaosmdesáti
leté ženě první pomoc, její zdravotní stav nevyžadoval další odbornou lé
kařskou pomoc.
• 29. 8. 2017 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána o spolu
práci hlídkou PČR. Policisté přijali oznámení o útěku chovanců z dětského
domova – dvou chlapců ve věku 15 let. Strážníci ve spolupráci s policisty
po nich pátrali v katastru města a v jeho blízkém okolí, později je hlídka
PČR nalezla v lese nedaleko osady Domahoř.
• 30. 8. 2017 – Cizí pes v bazénu byl důvodem oznámení hlídce MěP.
Na strážníky se s žádostí o pomoc obrátil ve večerních hodinách místní
občan, který zjistil, že mu spadl do vypuštěného bazénu. Hlídkou MěP
byl pes vyproštěn a umístěn do záchytného kotce. Po vyhlášení případu
v místním rozhlase bylo porušení obecně závazné vyhlášky města následně
projednáno s majiteli blokovou pokutou.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v srpnu a září 2017

Emanuel, nechybělo ani krátké loutkové
divadlo této nerozlučné dvojice.
Že Vás zajímá, jak byl večer zakončen?
No přece letním kinem a animovaným
filmem Trollové. Kino doslova praskalo
ve švech a nutno podotknout, že ani krát
ká sprška návštěvníky neodradila. Celá
akce se opravdu vydařila, soutěží, prohlí
dek i letního kina se zúčastnilo přibližně
450 návštěvníků.
Děkujeme všem průvodkyním, které
s námi akci připravovaly, a samozřejmě
všem zúčastněným. Program byl při
praven především pro děti, abychom
jim zpříjemnili konec letních prázdnin,
ale ani dospěláci smutnit nemusí. Již
na 28. října připravujeme akci s názvem
Strašidelný zámek. Pokud se tedy rádi
bojíte, neváhejte a přijeďte do Zruče
na zámek.

• 19. 8. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k záchraně muže stojícího na ská
le nad kolejištěm ve Zruči nad Sázavou. Na místě již byla městská policie,
která muže jednotce ukázala. Několika dotazy bylo zjištěno, že leze nahoru
po skále a naši pomoc nepotřebuje. Muž vypadal zmateně, ale přesto vylezl
až nahoru. ZZS si muže za asistence PČR přebrala do péče.
• 24.8.2017 – Jednotka byla vyslána k otevření bytu ve Zruči nad Sá
zavou. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zamčený byt.
Do bytu jednotka vnikla balkonem. Uvnitř byla nalezena zraněná osoba,
která byla předána k ošetření lékaři a poté naložena do vozidla ZZS.
• 15. 9. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě na silnici
mezi obcemi Zruč nad Sázavou a Nesměřice. Po příjezdu bylo zjištěno,
že tam osobní vozidlo sjelo z vozovky a v příkopu se převrátilo na střechu
a zpět na kola. Ve vozidle byl pouze řidič, který byl poraněn v oblasti hlavy.
Na místo přijela ZZS, do jejíž péče byl řidič předán. K úniku provozních
kapalin z havarovaného vozidla nedošlo.
• 22. 9. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k požáru vraku automobilu
ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu bylo po průzkumu zjištěno, že se jed
ná o požár pěti vraků automobilů připravených na likvidaci uložených
v kontejneru. Byla provedena lokalizaci pomocí dvou proudů C s příměsí
pěnidla. Poté byly vraky z kontejneru postupně vykládány a dohašovány,
a tím byl požár zlikvidován. Na místo se dostavila PČR. Po likvidaci požáru
bylo požářiště po závěrečném průzkumu předáno majiteli. Po skončení
zásahu byla doplněna voda do cisteren a jednotka se vrátila na základnu.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

FOTA: JIŘÍ ŘÍHA

Protagonisté zručského minifestiválku Al Meydan:
zručský DJ Cejn (vlevo nahoře), ledečská Vlastní verze (vpravo nahoře) a naši zručští ChTpč (dole)

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Eva Boumová
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Rekordní závěr sezóny letního kina

letošní sezóně se letnímu kinu
opravdu dařilo. Počasí nám přálo.
Ani jednou jsme nemuseli prchat do Vo
dáckého muzea, kde byla vždy připra
vena suchá varianta. A to je moc dobře,
protože ve dvou případech bychom se
tam ani nevešli.
V letním kině se poprvé letos rozezněl
smích diváků 8. července při komedii
Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Legendár
ní komedie režiséra Oldřicha Lipského
otevřela sezónu, která už od začátku měla
pěkně „našlápnuto.“ Dokument Nechte
zpívat Mišíka 14. července sice nepřilákal
takový počet diváků, jaký by si zasloužil,
zato o týden později kino poprvé pras
kalo ve švech při hudebním animáku
Zpívej, plném známých hitů. Přišlo se
na něj podívat 117 diváků a srdce klu
ků z Fotoklubu i to mé plesalo radostí.
Pro návštěvníky Historických slavností
5. srpna bylo kino v tento den zdarma.
Na pohádku Císařův pekař a pekařův
císař se sem přišlo podívat 46 lidí. Svůj
výjimečný komediální talent předvedla
Iva Janžurová v předposledním filmu
Svatba jako řemen. To nejlepší nás ale

teprve čekalo 26. srpna, o Hradozámec
ké noci, kdy jsme promítali animovanou
hudební pohádku Trollové. S větším
počtem lidí jsme počítali. Zaměstnanci
Technických služeb nám znovu ostříha
li břečťan ze stromu v letním kině, aby
bylo lépe vidět z dalších míst, a dovezli
ještě pár laviček. A jak se ukázalo, bylo
to potřeba. Do kina přišlo 86 dospělých
a 95 dětí. Všech 181 lidiček se nezaleklo
ani krátké spršky, která nás na chvilku
zahnala do úkrytu.
Letní kino tuto sezónu navštívilo 403
lidí, což je stejný počet jako v loňském

roce, přestože bylo o tři promítání méně.
Úderce Fotoklubu směny v letním kině
skončily, ale nebojte, nezaháleli. Připravi
li pro vás se svým týmem výstavu FOTO
klubu v zámecké galerii. A co my z od
boru kultury? Právě připravujeme velkou
akci pro všechny, kdo se rádi bojí. Druhý
ročník velmi úspěšné akce Strašidelný zá
mek je pro vás připraven opět v sobotu
28. října. Jedno rčení říká: „Kdo se bojí,
nesmí do lesa.“ Ve Zruči to ale máme ji
nak: „Kdo se chce bát, musí na zámek“.
Rezervace jako vždy v infocentru nebo
na tel.: 327 531 329. Těšíme se na vás.

Tovární města Baťova koncernu
V předposledním díle našeho seriálu textů z knihy Tovární města Baťova koncernu autorů Martina Jemelky
a Ondřeje Ševečka se dozvíme, jak
bylo při budování baťovské Zruče pamatováno na inženýrské sítě, školské
a zdravotnické budovy, zajištění nákupu základních potřeb a stravování.

Městská infrastruktura
Nejvýznamnějšími objekty společenské
vybavenosti, vzešlými z koncernové pro
jekční kanceláře, byl Společenský dům
a ve své době nejmodernější školní bu
dova v regionu, postavená na půdorysu
přízemí 43,70 x 18,20 m v době od kon
ce října 1939 do konce února 1941
podle projektu M. Drofy (literaturou
je uváděno spoluautorství V. Karfíka).
Pod tělocvičnou podsklepená dvanácti
třídní školní budova s betonovou stře
chou krytou lepenkou byla – podobně
jako budova současné zlínské obchodní
akademie nebo obecní škola v Martfú –
postavena z cihlového zdiva bez použití
standardního železobetonového skeletu.
Po roce 1948 byl školní objekt s členě
nou fasádou, střídající omítané a cihlové
zdivo, sídlem středního odborného uči
liště, po roce 1989 byl modernizován
a po roce 2012 byl jako nejzachovalejší
památka baťovské Zruče adaptován
na spolkový dům.
Předchůdcem školní budovy byl pěti
podlažní Společenský dům, jehož zákla
dy byly položeny 18. 10. 1940 a hrubá
stavba byla již 22. 4. 1941 pod střechou.
Cihlový objekt železobetonové modulo
vé konstrukce 6,15 × 6,15 m byl vyba
ven konstrukcí v alpském stylu, krytou
pálenou krytinou, jejich použití si spo
lu se zmenšením oken vynutil stavební
dozor okupačních úřadů. Plně doho
toven byl tento objekt až v roce 1957,
kdy byla zároveň s rekonstrukcí sálu
dokončena fasáda a stávající okna byla
vyměněna za původně plánovaná větší.

Návrh Společenského domu, ústředního
reprezentačního objektu baťovské Zruče,
vypracovali V. Karfík a M. Drofa, jehož
jménem byla signována dochovaná sta
vební dokumentace. Společenský dům
s biografem (divadelním sálem) byl ote
vřen na jaře 1941, kdy byla ve druhé etáži
zároveň s knihovnou a čítárnou zprovoz
něna i firemní prodejna. Před společen
ským domem, dočasně využívaným

k ubytovacím účelům, bylo zprovozněno
i fotbalové hřiště, které se však postupně
díky výstavbě internátu a obchodního
domu na náměstí v šedesátých letech
proměnilo v asfaltové parkoviště.
Předpokladem úspěšného angažmá
Baťova koncernu ve Zruči nad Sázavou
bylo vybudování kvalitní energetické
infrastruktury. Důležité bylo přede
vším vyřešit problematickou distribuci
pitné vody. Sázavská voda nebyla pitná
a místní studně byly znečištěny, a proto
bylo 15. 11. 1939 započato s výstavbou
vodojemu nad městem, na vrcholu kop
ce Pohoří. V letech 1940 a 1941 byly
postaveny malá a velká kotelna a 10. 7.
1941 bylo započato s výstavbou filtrační
stanice u cementárny, která měla čerpat
vodu ze Sázavy a po přečištění ji čerpa
dly směřovat do vodojemu nad obytnou
čtvrtí. Paralelně s výstavbou malé kotelny
bylo v lednu 1940 přistoupeno k výstav
bě závodní tepelné elektrárny, jejíž pro
dukce měla sloužit k pohonu a osvětlení
závodního zařízení a objektů. Elektrárna
o výkonu 6 000 kW a 16 t páry za ho
dinu byla vybavena nejnovějšími stroji
značky Škoda. O dva roky později byla
vybudována další elektrárna, jež měl
pokrývat energetické nároky továrny
i továrního sídliště. V roce 1949 však již
byly obě elektrárny přetíženy, takže byl
v energeticky nejnáročnějších hodinách
proud často vypínán. Situaci vyřešilo až
dokončení velkých vodních děl na Vlta
vě v polovině padesátých let 20. století.
Dopravní infrastruktura byla v baťov
ské Zruči budována postupně: nejprve

byl postaven dřevěný most přes Sázavu,
který měl sloužit pro přepravu produkce
z firemní cihelny, poté bylo přikročeno
k úpravě stávajících vozovek a výstavbě
nové zručské silnice a nakonec byly vy
betonovány všechny pěší i jízdní komu
nikace ve firemním sídlišti. Železniční
dopravě byla věnována investice v podo
bě výstavby čekárny v železniční stanici
Baťovy závody (17. 4. 1942). Baťovým
koncernem protěžovaná letecká doprava
byla ve Zruči nad Sázavou rozvíjena až
na sklonku čtyřicátých let, kdy byly ná
rodním podnikem Sázavan městu Zruči
nad Sázavou v roce 1948 poskytnuty
pozemky k výstavbě nového letiště, které
mělo současně sloužit jako výcvik pilotů
motorových a bezmotorových letadel,
tak podnikovým potřebám.
Zdravotní péče byla zručským baťov
cům poskytována od roku 1940. Nejprve
v adaptovaném dvojdomku v Okružní
ulici čp. 586, k němuž v říjnu 1942 při
byla zubní ambulance ve vedlejším adap
tovaném obytném objektu čp. 588. Ba
ťovské ambulatorium MUDr. B. Noska
bylo koncentrovanou formou zlínského
firemního zdravotnictví, zahrnovalo totiž
ambulanci první pomoci, sociální ústav,
zdravotní matriku i zárodek nemocnič
ního zařízení. Pozornost byla věnována
i preventině-hygienické a osvětové čin
nosti, jež byla šířena prostřednictvím
firmeního rozhlasu a přednášek BŠP.
Ve firemní režii probíhala ve Zruči
i distribuce základních životních potřeb,
jež byla nejprve realizována v živnosten
ských provozovnách umístěných v adap
tovaných firemních rodinných domech.
Firemní prodejna potravin byla do dru
hého nadzemního podlaží Společenského
domu přestěhována v roce 1942 a potra
viny distribuovala ještě i po druhé světové
válce, kdy bylo v prvním roce dvoulet
ky jejími stálými zákazníky 280 rodin,
ve druhém roce dvouletky 1000 osob,
pro něž bylo navíc otevřeno samostatné
oddělení textilu a postavena benzinová
stanice. Vedle závodních prodejen, v čele
s obchodním domem, byly v podnikové
režii provozovány také prádelna, jídelna,
restaurace, kavárna a rovněž závodní
knihovna s počátečním fondem 600
svazků (1941), jenž byl ovšem během
roku 1942 výrazně rozšířen o německé
tituly. Více než chléb duchovní však bylo
pro namáhavě pracující baťovce ve váleč
ných časech potřebné podnikové stravo
vání, reprezentované nejprve provizorní
jídelnou, s hostinskou a výčepnickou
koncesí pro výdej pokrmů, výčep piva,
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Kalendář kulturních a dalších akcí
Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky přístupný ještě v říjnu
o víkendech od 10.00 do 17.00 hod. (polední pauza v zámecké pokladně: 11.30 – 12.30).
Výstava fotografií – Fotoklub Zruč nad Sázavou – zámecká galerie.
Výstava obrazů – Spolek Do baref – spolkový dům, I. patro, chodba.
Akademie třetího věku: Soumrak monarchie – kurz. Termíny
budou zveřejněny, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.
Kurzy angličtiny pro dospělé a pro děti – přihlášky a informace
na idonea@seznam.cz, tel.: 728 884 807 (10.00 – 12.00 hod. nebo 16.00
– 19.00 hod.).
3. 10. 2017

Tereza Brdečková – Zrcadlo Serafína – autorské čtení a Jiří Dědeček
– hudební vystoupení, pořádá OKŠS – městská knihovna, od 18.00 hod.,
vstupné 30 Kč, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

3., 17., 24.,
31. 10. 2017

Setkání v klubu - pořádá ČSŽ, spolkový dům, klubovna ČSŽ, vždy
ve 14.30 hod.

7. 10. 2017

městská knihovna – otevřeno od 9.00 do 11.30 hod.

10. 10. 2017

Tvoření pro radost – podzimní dekorace z přírodnin, pořádá Český
svaz žen, od 14.30 hod., vstupné 20 Kč, spolkový dům, I. patro, klubovna svazu. Potřeby: tavná pistole a tři náplně, sušené přírodniny.

12. 10. 2017

Zájezd do Polska, pořádá Český svaz žen. Informace na tel.: 606 535 705

14. 10. 2017

Pochod okolo Bohdanče – start: Bohdaneč – sokolovna 6.30 – 14.30
hod., cíl: v místě startu do 18.00 hod. Přes Zruč povedou dvě trasy.
Startovné: mládež do 17 let 15 Kč, dospělí 30 Kč.
Více informací na http://www.pochody.cz/ob/.

18. 10. 2017

Kino – film Divočina, pořádá OKŠS – spolkový dům. Filmová kavárna
od 17.30 hod. před promítáním. Kino od 18.30 hod., spolkový dům,
II. patro, zasedací místnost. Vstupné: 50 Kč, člen klubu 30 Kč. Filmová
nabídka na listopad: 1. film Bezva ženská na krku, 2. film Paterson.

18. 10. 2017

Pokračovací PC kurz pro seniory, pořádá Život 90 Zruč nad Sázavou,
z. ú. a ZŠ ve Zruči nad Sázavou. Od 14.0 do 15.45 hod., celkem 6 lekcí.
Kurzovné 300 Kč. Přihlášky v kanceláři Život 90 ve spolkovém domě
na tel.: 723 179 201 nejpozději do 4. 10. 2017.

21. 10. 2017

Robert Fulghum v ČR!, pořádá OKŠS – Městská knihovna ve Zruči nad
Sázavou. Představení autora knižního bestselleru Všechno, co opravdu
potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Začátek od 16.00
hod., spolkový dům. Vystoupení překládá herec Jiří Ressler. Kapacita
sálu omezena, doporučujeme rezervaci vstupenek na tel.: 327 531 410
nebo 327 531 329. Předprodej v městské knihovně a v infocentru
od 2. 10. 2017. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.

21. 10. 2017

Zájezd do Polska, pořádá Svaz tělesně postižených – odjezd v 6.00
hod. od Hotelu Zruč. Pro členy 200 Kč, ostatní 250 Kč. Přihlášky
u p. Šonky.

26. 10. 2017

Základy křesťanství – pořádá ČCE Zruč nad Sázavou, od 17.00 hod.,
spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

28. 10. 2017

Dušičkové setkání v Zahrádce – pořádá Spolek přátel Zahrádky,
od 14.00 do 16.00 hod. v Zahrádce u Ledče nad Sázavou.

28. 10. 2017

Strašidelný zámek – více informací zveřejníme již brzy na plakátech,
facebookových a webových stránkách města.

28. 10. 2017

Setkání seniorů – pořádá SPOZ MěÚ Zruč nad Sázavou a Život 90,
vinárna hotelu Zruč, od 13.00 hod., kulturní program, hudba a občerstvení zajištěno, svozy viz časové informace na plakátech.
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

vína a ovocného vína, pálených libo
volných nápojů, kávy, čaje, čokolády
a jiných teplých nápojů, včetně držení
dovolených her (1939 – 1941). V roce
1942 byla otevřena závodní restaurace
ve Společenském domě. V závodní kan
týně se jen v roce 1945 denně stravovalo
kolem 900 osob, jímž byla servírována
celodenní strava v hodnotě 18 Kčs.
Stejně jako v jiných baťovských sa
telitech českých zemí opíral se Baťův
koncern v rámci autarkní ekonomické
politiky i ve Zruči nad Sázavou o vlastní
hospodářské zázemí, konkrétně statek,

k němuž náležely vepříny, kravíny, mlé
kárna, lihovar a zahradnictví s rychlírnou
zeleniny. Plánována byla i stavba porážky,
realizovaná ovšem až v roce 1949. Podni
ková jatka s kapacitou 7 000 kusů pora
ženého dobytka ročně byla ovšem posta
vena již v letech 1940 – 1941 a na deset
let pronajata městu, v případě pasivní
bilance zdarma.
Martin Jemelka – Ondřej Ševeček: Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální
expanze, Academia: Praha 2016, s. 288–291.

FOTA: ARCHIV FK
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Projekt EU zanesl učitelku ruštiny do pobaltského Lotyšska
Blanka Olišarová
Markéta Krčmářová

L

etištní hala. Všude cestující s kufry
a dalšími zavazadly, lidský mumraj.
Je neděle 30. 7. a Markéta Krčmářová,
učitelka ruského jazyka na Základní ško
le Zruč nad Sázavou, čeká na start svého
letadla, které ji má dopravit do lotyšské
Rigy – města UNESCO. Právě dnes
pro ni začíná zahraniční dobrodružství
v rámci mobility na podporu učitelů ci
zích jazyků v programu Erasmus+. Délka
letu? Dvě hodiny. „A ptáte se, proč právě
metodický kurz ruštiny? No proto, že
ruský jazyk, jako druhý povinný jazyk
na základní škole, se učí více jak polo
vina našich osmáků a deváťáků. Chtěla
jsem se něco přiučit, aby výuka na naší
škole byla zase o něco kvalitnější a pro
naše žáky zajímavější.“
„V Rize na letišti, v půl jedenácté
v noci, na mě čekala moje bytná s ši
rokým úsměvem na tváři a s cedulkou
v ruce s mým jménem. U ní jsem by
dlela po dobu čtrnácti dnů. Měla jsem
svůj vlastní pěkný pokojík. Paní domácí
mi každý den připravovala snídani i ve
čeři,“ popisuje učitelka ruštiny. Jít bydlet
do neznámé rodiny je vždy tak trochu
risk, protože nikdo nemůže vědět dopře
du, co jsou dotyční zač, případně co ho
zde čeká, ale tady klaplo vše na jedničku.
Markéta Krčmářová rozvíjela své peda
gogické dovednosti v rámci ruského jazy
ka během kurzu na jazykové škole DUR
BE Russian Language Academy přímo
v srdci Rigy. Cesta městskou hromadnou
dopravou zabrala z místa bydliště do ja
zykové školy cca půl hodiny času. „Výuka
probíhala každý den v odpoledních hodi
nách. V naší skupině se nás sešlo celkem

sedm plus náš učitel. Měla jsem zde i tři
kolegy z České republiky. Výuka byla ve
lice prakticky orientovaná – nejprve jsme
obdrželi teoretické informace, ale potom
se vše zkoušelo a procvičovalo prakticky,“
popisuje naše ruštinářka školní prostře
dí. A co byste měli možnost na tomto
kurzu potrénovat a procvičit? „Každý
blok výuky v jednom dnu byl zaměřený
na konkrétní téma – celkem tedy deset
dnů, deset témat. V hodinách jsme se
zaměřili například na Společný evropský
referenční rámec, abychom přesně vědě
li, co má žák na jednotlivých jazykových
úrovních ovládat, dále jsme se učili jak si
osvojit správnou formu písemného pro
jevu, gramatiku a její kreativní formy
osvojování, výslovnost, slovní zásobu...,“
rozvádí Markéta Krčmářová.
Výuka zabere část dne – ale co dál? Úkol
je jasný – když už jsi v cizině, snaž se po
znat z její mentality a kultury co nejvíce.
Sedím v kabinetě a prohlížím si památky
a celkové prostředí Rigy na fotografiích
v počítači. „Riga má vlastně dvě takové
části – je to moderní Riga, městská část
s mrakodrapy, budovami ve stylu mo
derní architektury a potom je tu stará
Riga s historickými budovami,“ vypráví
Markéta Krčmářová. A skutečně – jeden
z vyfotografovaných mostů vypadá jako
ten, který leží v San Franciscu. Naproti

FOTO: ARCHIV MŠ

Jak to bylo o prázdninách
v Mateřské škole Na Pohoří

Jarmila Chalupová

O

prázdninách si děti užívaly volna,
koupání, sluníčka, společných

František Fišer

V

dnešním článku se budeme věnovat
nutrii říční.
Nutrie vypadá jako hodně přerostlý
potkan. Hlavu má velkou a na ní vysoko
postavené oči a uši. Nozdry jsou posu
nuté dopředu a nahoru, aby fungovaly
jako periskop a zároveň jako dýchací
komín, podobně jako u ponorky plující
těsně pod hladinou. Tělo je robustní –
až 70 cm, dlouhý oblý ocas. Zadní nohy
s plovacími blánami jí umožňují rychle
plavat. Žije u nás v rodinných skupinách,
v norách vyhloubených do břehů. Zalo
žila je zvířata uprchlá z farem nebo ta,
která dřívější chovatelé pustili do volné
přírody. Zde se živí dostupnými rostlina
mi a jejich kořeny. Patří mezi hlodavce.
Má hustou, jemnou a dlouhou kaštanově
hnědou srst s matným leskem, jejíž kvali
ta závisí na kvalitě chovu a potravy.

chvil s rodiči na dovolené a v mateřské
škole se pracovalo. Místo nevyhovují
cích, popraskaných bazénů a brouzda
lišť zde vzniklo nové, krásně barevné
multifunkční hřiště s mlhovištěm.
Plocha hřiště je bezpečná, bude sloužit
dětem k různým pohybovým aktivitám,
pro míčové hry i jako venkovní učeb
na s edukativními prvky. V teplejších
dnech roku děti přivítají osvěžení ml
žící sprchou.
Poděkování za realizaci projektu pat
ří našemu zřizovateli, městu Zruč nad
Sázavou.
Po nástupu dětí do mateřské školy
bylo krásné pozorovat jejich překvape
ní a úžas v očích při prohlednutí všech
změn a hrách na novém hřišti.
Z tlamy jí vyčnívají oranžově zbarvené
ostré hlodavé zuby. Zbarvení způsobují
sloučeniny železa, ty zlepšují mechanic
kou a chemickou odolnost skloviny. Při
manipulaci musí chovatelé chytit nutrii
za kořen ocasu a držet od těla, aby jim
neprokousla ruku.
Jejím domovem jsou břehy jiho
amerických veletoků. Jinak jsou nebo
byly chovány i v evropských kožešino
vých farmách.
Dříve se nutrie chovaly hlavně pro kva
litní kožešinu a kvalitní dietní maso, kte
ré odebíraly i nemocnice. Po roce 1990
cena za kožešinu značně klesla a celá řada
chovů skončila.
Dnes se chovají spíše pro maso ve zdě
ných krytých kotcích s přístřeškem a po
destýlkou, kterou je nutné pravidelně
měnit. Vyspádovaný bazén se stálým
přítokem vody musí být zajištěn proti
podhrabání. Nutrie chované výhradně

tomu historické budovy Rigy se vyznaču
jí solidností a poněkud strohostí severské
architektury. Nad jednou z fotografií já
sám dokonce i já, němčinářka. Poznávám
totiž v sousoší zvířata z německé pohádky
Brémští muzikanti. „Říkala jsem si, že vy
to poznáte. Skutečně jsou to Brémští mu
zikanti – osel, pes, kočka a kohout. Riga
má totiž své spřátelené město, kterým
jsou právě německé Brémy,“ vysvětluje
učitelka ruského jazyka a dále vypráví:
„Každý den ráno jsem v poklidu vstala,
nasnídala se a vytyčila si nějaký cíl, co si
chci ten den prohlédnout.“ S překvape
ním zjišťuju, že ačkoliv se jedná o hlavní
město, je Riga městem zeleně. „Všude
tu mají parky. Kdykoliv jimi prochází
te, naleznete tu sedět hodně lidí jen tak
na lavičkách, odpočívat, číst si knížku,
povídat si se známými. A zajímavé je, že
je všude opravdu velmi čisto. Neustále
zde vidíte někoho uklízet, hrabat listí,
sbírat odpadky,“ popisuje. Ptám se, jestli
tam chodí lidi venčit také svoje psy. „No,
chodí, ale tolik pejskařů se psy na vodít
ku jako u nás tam nepotkáte, “ vysvětlu
je Markéta Krčmářová. Městem protéká
řeka Daugava, která v některých místech
vytváří jakási umělá ramena. „Městem se
dá díky tomu proplout na malých loď
kách po kanálech,“ dodává naše rušti
nářka a každému se určitě hned vybaví

Jaroslava Daňková

asociace s Benátkami. Ptám se na obyva
telstvo, protože to konec konců dělá obec
obcí, město městem a stát státem. Podle
jejích slov v celém městě člověk nepotká
zrovna moc mladých dospělých lidí, spí
še seniorů, případně malých dětí. Ptám
se samozřejmě na důvod: „Je to prosté
– ekonomika Lotyšska bohužel na tom
není v rámci evropského měřítka nikte
rak dobře. Mladí se tady učí cizí jazyky
– rozšířená je hlavně angličtina a rušti
na, kterou tu berou za cizí jazyk stejně
jako u nás – mladí pak odjíždějí za prací
do Anglie nebo přes moře do severských
států,“ dozvídám se.
Konec konců – lotyšština jako taková je
jazyk značně nesrozumitelný. „Mladí lidé
raději mluví anglicky než lotyšsky, lotyš
štinou tu mluví hlavně takoví ti zavilí pa
trioti, co jsou na svůj jazyk pyšní. Narazi
la jsem např. na problém na poště, když
jsem chtěla odeslat
pohledy domů.
Všimla jsem si ně
jaké schránky, která
byla nadepsaná lo
tyšsky, chtěla jsem
se raději ujistit,
zda je to skutečně
poštovní schránka
a zeptala jsem se
paní, která právě
čekala ve frontě.
Ta mi ovšem ne
zrovna příjemně
odpověděla, že snad vidím, na co to je,“
vypráví jeden z ne zrovna příjemných
zážitků Markéta Krčmářová. Na podob
ný problém prý narazila ještě při jedné
z prohlídek národopisného muzea, kde
nebyl tzv. audio guide – přístroj, kde je
namluven výklad k prohlídce. „Všude
byly jenom nápisy v lotyšštině, nikde
nebyla ani ruština ani angličtina, kterou

bych v případě památek navštěvovaných
turisty z různých koutů světa očekávala,“
dodává naše ruštinářka.
Kromě procházek po městě se Markéta
Krčmářová zúčastnila i několika výletů.
„Jeli jsme například do národního parku
Gauja NP Latvia, kam jsme se dostali
nejdříve autem a pak lanovkou přes údolí
nad řekou. Dále jsme navštívili přímoř
ské letovisko Jurmala nedaleko Rigy. Jde
o typické lázeňské město s kolonádou
a spousty lehátek na mořském břehu.
Kdysi sem jezdili na dovolenou vyso
ce postavení z východních zemí, proto
na pobřeží člověk narazí na kdysi výstav
ní vily boháčů, politiků a zpěváků,“ líčí.
Mezi dalšími cíli, které vypadají na fot
kách úchvatně, jsou hrad Turaida a ko
nečně svým architektonickým stylem
našinci blízký, barokní zámek Rundale.
Lotyšská Riga a její okolí je určitě mís

tem, které má nejen turistům, ale jak
vidno i učitelům cizích jazyků co nabíd
nout. Naše ruštinářka Markéta Krčmářo
vá se vrátila plná nových dojmů, s plnými
deskami materiálů do hodin ruštiny a na
vázala nová přátelství, což je mimo jiné
dalším cílem těchto jazykových kurzů
v zahraničí.

FOTA: ARCHIV ZŠ

Září v MŠ Malostranská

V

září 2017 zahájilo docházku v MŠ
Malostranská celkem 39 dětí,
z toho deset nováčků. Děti jsou rozděle
ny do dvou tříd. Oddělení předškoláků
připravuje na školu paní ředitelka, kte
ré vypomáhá asistent pedagoga. O děti
dvou až čtyřleté se starají dvě učitelky
s dalším asistentem pedagoga. Paní ku
chařka pečlivě sestavuje jídelníček, aby
děti měly chutnou a vyváženou stravu,
a školnice dbá na čistotu v budově i je
jím okolí. Školka je po celkové rekon
strukci, třídy jsou vkusně a moderně
zařízeny. I školní zahrada se pyšní no
vými herními prvky, altánem, pískovišti
a multifunkčním hřištěm. Dětem i rodi
čům se školka líbí, a to je velká motivace
do další práce pro všechny zaměstnance
mateřinky.

FOTO: ARCHIV MŠ

Vetřelci v přírodě – invazní druhy ve Zruči

pro maso bazén s vodou na koupání
nepotřebují, ale musí mít napáječku.
V zajetí dosahují hmotnosti až 10 kg.
V chladných zimních měsících je třeba
zajistit vhodnou teplotu chovného pro
středí. Invazní populaci nutrií dokáže
zredukovat tuhá zima.
Mláďata se rodí osrstěná, vidí a slyší.
Vzhledem k vodnímu způsobu života
došlo u nutrií k přesunutí mléčných bra
davek na hřbetní stranu těla. Mláďata tak
mohou sát mléko i na plující matce.
Jako potrava slouží zelená píce, seno,
vařené brambory se šrotem, zbytky tvr
dého chleba, řepa, jadrné krmivo a mr
kev, která má vliv na lesk srsti.
Nutrie se vyskytuje v řece Sázavě
ve Zruči, ve Vltavě v Praze, v řece Labi,
na dolním toku Orlice i jinde. Je to milé
zvířátko, ale do volné přírody nepatří.

Do břehů hloubí nory, následně dochází
k jejich narušení, podemílání břehových
porostů až vážným problémům při po
vodních. Uvádí se „kamarádství“ s kry
sami. Je přenašečem některých nemocí
– leptospirózy, tularémie a parazitů, kteří
napadají i člověka. Krmení se nedopo
ručuje.
Ve dvanácti evropských zemích
platí dnes zákaz chovu kožešino
vých zvířat, např. ve Velké Británii,
Rakousku, Slovinsku, Nizozemsku
nebo Německu. V České republi
ce se chystá zákon o zákazu těchto
kožešinových zvířat – lišek stříbr
ných, lišek polárních a norků ame
rických. Nutrie říční je na seznamu
invazních druhů, které ohrožují
přírodu v Evropě. Její chov bude
pravděpodobně zakázán.

Pozn. redakce: Při zpracování textu minulého článku o invazních druzích vznikly
dvě chyby ‒ borovice vejmutovka se vyskytuje (kromě dalších lokalit) v CHKO Kokořínsko a bolševník velkolepý dosahuje
výšek 1 až 5 metrů. Za překlepy se omlouváme.
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Nově příchozí prvňáčci – třída 1. A s paní učitelkou Mgr. Radkou Smutnou...
... a třída 1. B s paní učitelkou Mgr. Alenou Šimkovou

FOTA: ARCHIV ZŠ
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Zprávy z radnice

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 73. zasedání, konaném 7. 8. 2017
schvaluje
• žádost Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou o souhlas s čerpáním
investičního fondu ve výši 68 460, Kč na nákup koncertního akordeonu
„Weltmeister Topas 37/96/IV/11/5 Black“ a odpisový plán na výše uvedený
akordeon;
• návštěvní řád Stezky rytíře Miloty z Kolowrat v zámeckém příkopu;
• nákup drobných zařizovacích předmětů do zámku od paní Renaty Vikár
tové, bytem Novorossijská 4, Praha 10;
• nákup drobných zařizovacích předmětů do zámku od pana JUDr. Miloše
Čermáka, bytem Čiklova 23, 140 00 Praha 4;
• objednat 5 ks laviček Zekon do letního kina od firmy PROFIBA, s. r. o.,
Kaly 54, 594 55 Kaly;
• objednat set pračka – sušička pro pečovatelskou službu od firmy Elektro
TUSY Zruč nad Sázavou;
• uzavření darovací smlouvy s JUDr. Alenou Hajskou na kolébku, která bude
umístěna do regionálního muzea;
• uzavření havarijního pojištění hasičské cisterny pro SDH Zruč nad Sáza
vou u České pojišťovny, a. s.;
• uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky p. č. 1946/3, p. č. 1886/19, p. č.
1884/14, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou;
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Sociální zázemí pro
turisty ve Zruči nad Sázavou“ jako nejvýhodnější pro město nabídku firmy
AGOS stavební, a. s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov;
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Sociální zázemí pro
turisty ve Zruči nad Sázavou – dodávka mobilních toalet“ jako nejvýhodnější
pro město nabídku firmy TOIDESIGN.CZ, s. r. o., 1. máje 4, 285 22 Zruč
nad Sázavou. RMě ukládá s výše uvedenou firmou současně uzavřít smlouvu
o servisních podmínkách;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2017 s firmou RA
ISA, spol. s r. o., se sídlem Havlíčkova 822, 280 02 Kolín na akci: „Veřejné
osvětlení – etapa 2017“;
• na základě zveřejněného výběrového řízení na projekt „Profesní rozvoj za
městnanců Městského úřadu Zruč nad Sázavou“ schvaluje uzavření smlouvy
s firmou ACCON human resources management, s. r. o., Šmeralova 170/31,
170 00 Praha7, IČ: 27208371 na část 2 – vybrané profesní vzdělávání a Část
4 – kybernetická bezpečnost; s firmou BNV Consulting, s.r.o., Melantrichova
970/17b. 110 00 Praha1, IČ: 2710241 na část 1 – legislativní oblast; s firmou
ACTIVCONZULT, s. r. o., Tečovská 257,763 02 Zlín – Malenovice, IČ:
28349342 na část 3 – zlepšení komunikace s veřejností;

Starosta města Zruče nad Sázavou podle § 15 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 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místo konání voleb

Okrsek č. 1: Nesměřice – kulturní místnost – pro voliče z Nesměřic
Okrsek č. 2: Dubina – kulturní místnost – pro voliče z Dubiny
Okrsek č. 3: Želivec čp. 43 – bývalá škola – pro voliče ze Želivce
Okrsek č. 4: 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, nám. 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

Okrsek č. 5: 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

Okrsek č. 6: Zruč n. S. čp. 510 – spolkový dům – pro voliče ze Zruče n. S. z ulic:

Polní, Topolová, Krátká, Školní, Mládeže, Lipová, nám. Míru, Poštovní, Sad Míru, Tomáše Bati,
Slunný Vrch 783, 5. května 487, 510, 526, Okružní 480, 481, 498–501, 513–516, 536
573, 577–585, 598, 602–627, 641, 699–705

Okrsek č. 7: Zruč n. S. čp. 510 – spolkový dům – pro voliče ze Zruče n. S. z ulic: Revoluč-

ukládá
• předložit do jednání ZMě návrh 5. úpravy rozpočtu města pro rok 2017;
• předložit do návrhu úpravy rozpočtu města finanční částku na rozšíření
orientačního dopravního značení turistického cíle – zámek Zruč nad Sázavou.
Pokud bude schváleno na jednání ZMě, RMě schvaluje objednat dopravní
značení u firmy Dopravní značení K. H., s. r. o.;
• předložit do jednání ZMě přijetí dotací z Ministerstva zemědělství ČR
na akce „Oprava kapliček Zruč nad Sázavou“, „Oprava části hřbitovní zdi –
Zruč nad Sázavou“ a „Pomník Panny Marie Zruč nad Sázavou“;
• předložit do jednání ZMě podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR dotační program 133530 Podpora materiálně tech
nické základny sportu Podprogram 133D531 Podpora materiálně technické
základny sportu – ÚSC, SK a TJ na akci: „Modernizace osvětlení sportovní
haly“;
souhlasí
• s pronájmem pozemku, p. č. 1232 v k. ú. Zruč nad Sázavou dne 1. 9. 2017
na soukromou akci (svatební hostinu) panu Ing. M. Kolenu, Masarykova
599, Kutná Hora 284 01.
Zastupitelstvo města na svém 23. zasedání, konaném 7. 8. 2017
schvaluje
• podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
dotační program 133530 Podpora materiálně technické základny sportu Pod
program 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC,
SK a TJ na akci: „Modernizace osvětlení sportovní haly“;
• zajištění vlastních nutných finančních prostředků z rozpočtu města Zruč
nad Sázavou k dofinancování akce: „Modernizace osvětlení sportovní haly“,
na kterou je podána žádost o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělový
chovy ČR dotační program 133530 Podpora materiálně technické základny
sportu Podprogram 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu
– ÚSC, SK a TJ;
• poskytnutí vlastních finančních prostředků z rozpočtu města Zruč nad
Sázavou ve výši 14 % z celkových nákladů projektu k dofinancování akce TJ
Jiskra Zruč nad Sázavou, z. s. „Výstavba tenisové haly“, na kterou bude podána
žádost o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dotační
program 133530 Podpora materiálně technické základny sportu, Podprogram
133D531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ;
• 5. úpravu rozpočtu města na rok 2017 navýšením příjmů a výdajů
o 1 353 500, Kč;
• úpravu zadání změny č. 3 územního plánu Zruče nad Sázavou“, která
spočívá: ve změně funkčního využití části pozemku parc. č. 1946/3 a při
lehlých pozemků parc. č. 1884/14 a 1884/19 z „Plochy pro výrobu a sklado
vání“ na „Plochu občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení“;
Ve změně funkčního využití části pozemku parc. č. 1886/1, která je nyní
plochou pro výrobu a skladování dle požadavků Krajského úřadu Středočes
kého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a v souladu se „Zásadami

ní, Dvouletky, Na Výsluní, Spojovací, Průběžná, Družstevní, Chabeřická, Slunný Vrch 782,
Okružní 628–639, 643–654, 677–682, 717, 718, 1024, Na Vekendech.
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR
nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 1 den před dnem voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle
§ 55 zákona).
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 5. 9. 2017

!

Firma TELSIG oznamuje,
že v ulici Nábřežní v době od 15. října zahájí stavební práce na tlakové kanalizaci.
Z tohoto důvodu bude ulice Nábřežní postupně uzavřena.
Objízdné trasy povedou přes ulici 1. Máje a Na Úvoze.

!

Moderní mobilní toaleta od zručského výrobce
Martin Hujer

N

a naší cyklostezce si můžete prohlédnout či v případě
potřeby použít novou mobilní toaletu. Smart designová
toaleta není jen moderní název, ale především vkusná toaleta
zapadající do prostředí s vnitřním luxusním vybavením pro
každodenní potřebu. Kromě základních dávkovačů na mýdlo
a toaletní papír zde najdeme papírové ručníky s dostatečnou
zásobou, papírové ubrousky na sedací prkénko, ale i desinfek
ci záchodového prkénka sladěného s venkovním designem.
Samozřejmostí je mokré splachování, dřez na mytí rukou se
zásobníkem čisté vody a odpadkový koš.
Je též pamatováno i na současné požadavky společnosti.
Mezi ně patří možnost rychlého dobití většiny moderních
telefonů a smarthphone jak uvnitř toalety, tak i zvenčí pomocí
USB kabelu různých typů doplněných stylovým držákem,
což především ocení naše mládež a vodáci, kteří se plaví v pár
metrů vzdálené řece Sázavě. Tato služba je zdarma.
Vše je monitorováno snímači, čidly a elektronikou, která
online poskytuje informace o provozu toalety. Servis tak má
potřebné údaje s dostatečným časovým předstihem.
Toaleta je v nočních hodinách osvětlená uvnitř i z venčí mo

derním LED osvětlením vybaveným soumrakovými a pohy
bovými čidly. Vše je napájeno solárními panely, a tak si můžete
svůj telefon dobít. Porovnejte s mobilními záchodky, které
běžně potkáváte na kulturních akcích…
Smart toaleta je za použití zpoplatněna v ceně 10 Kč odeslá
ním SMS či QR kódu z Vašeho mobilního telefonu s oprávně
ním platby pomocí SMS. Návod je umístěn na dveřích toalety.
Město objednalo tu samou toaletu na dětské hřiště a k roz
hledně. Nechte se překvapit jejich designem. Ve Zručském
dvoře vyrostou v objektu pod stavebninami nové veřejné
záchody pro zámecký areál a kulturní akce. Město získalo
na obojí dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na podporu
cestovního ruchu. Stavbu provede firma AGOS z Pelhřimova.
Mobilní toalety dodá Luboš Tvrdík a jeho firma Toidesign.
Jedná se o skutečně jedinečný projekt v rámci České re
publiky, který zapadá do současného projektu Smart cities,
a tento technologický unikát již za první měsíc provozu na cy
klostezce navštívilo přes 80 platících návštěvníků! Pro město
s počtem zhruba 5 000 obyvatel vnímáme jako velký úspěch,
že poskytovaná služba lidem má smysl a lidé se naučili použí
vat moderní technologie.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Dobrá zpráva všem, kteří se chystají v roce
2018 pracovat s dětmi nebo pořádat akce
Martina Fialová

N

aše město opětovně vyhlásilo
program pro poskytování dotací
na akci s dětmi a pro děti, tzv. „4 pro
děti.“ Lhůta pro podávání žádostí
je od 19. října 2017 do 20. listopadu
2017 do 11.00 hodin. Na webových
stránkách města najdete vyhlášení
programu, zásady, formulář žádosti
i formulář pro závěrečné vyhodnocení
akce. Odkaz: http://www.mesto-zruc.
cz/radnice-1/organizacni-struktura/
odbor-kultury-skolstvi-a-sportu-1/formular-ke-stazeni/ nebo vám formuláře

poskytneme na odboru kultury. Prvním
krokem bude vyplnění a odevzdání vaší
žádosti. Zda byla úspěšná, rozhodne
Rada města a její stanovisko Vám bude
tlumočit ekonomický odbor.
Dále samozřejmě město poskytuje též
individuální dotace, které mohou být
podávány v průběhu celého roku, ale
z důvodu správného nastavení aloko
vané částky v rozpočtu města pro daný
rok je též doporučeno odevzdat žádosti
do 1. prosince 2017, 11.00 hodin. Účel
dotace určuje sám žadatel tím, že jej
uvede ve své žádosti o poskytnutí dota

ce. Individuální žádosti do 50 000,- Kč
schvaluje Rada města a nad 50 000,- Kč
pak celé zastupitelstvo města. Tyto žá
dosti budou i nadále poskytovány na zá
kladě již zveřejněného formuláře, včetně
všech povinných příloh. Po schválení
poskytnutí dotace bude ekonomickým
odborem s žadatelem uzavřena veřejno
právní smlouva.
Pokud budete potřebovat poradit
nebo pomoci s vyplněním žádosti, ne
váhejte se obrátit na odbor kultury.
Těšíme se na vaše akce v kalendářním
roce 2018.



Vánoční strom
Možná Vám bude připadat divné, že již nyní myslíme
Proto chceme oslovit všechny, kteří mají na svých
devším jedle, smrky či borovice. Nevíte si rady,
nemovitost? Máte příležitost tyto problémy
svěcení městského stromu. Nebudete muset
nejsou malé. Váš krasavec udělá plno radosní, zavolejte na čísla Technických služeb:
příp. nás můžete kontaktovat i emaiTechnických služeb si domluví schůzk výše uvedenému účelu. Poděkování
ve Zručských novinách.

na Vánoce. Ovšem čas letí a budou ťukat na dveře.
zahradách již přerostlé jehličnaté stromy, přejak je pokácet? Jsou příliš vysoké? Ohrožují Vaši
vyřešit. Darujte tento strom na vánoční rozvynaložit žádné náklady na kácení, které
ti všem. Jestli chcete zdarma vyřešit káce327 531 406, 604 871 064, 603 861 004,
lem: ts@mesto-zruc.cz. Pracovník
ku a posoudí, zda strom je vhodný
vlastníkům stromu bude uveřejněno

Děkujeme všem, kteří nás osloví.

Technické služby

Gratulujeme a děkujeme…

GRATULACE

Paní Milena Lhotková pracuje v srpnu 2017
ve zručské knihovně rovných 40 let!

Dne 16. 9. 2017 oslavila
paní Emilie Přenosilová
80. narozeniny.

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou a všem přátelům
za přání k narozeninám.
Lidmila Karasová

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped
s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Pronajmu byt 4 + 1, ulice Dvouletky.
Tel.: 604 211 002.
◆ Pronajmu obchodní prostory – velikost 150 m2,
dvě velké výlohy, v zadní části dvě samostatné místnosti a příslušenství. Možno využít jako prodejnu,
sklad, nebo kancelář. Umístění: 1. máje č. p. 66.
Kontakt: Michal Šindler, tel.: 776 072 859.

Zprávy z radnice
územního rozvoje Středočeského kraje“;
• u níže uvedených investičních akcí zahájit výběrová řízení na zhotovitele
stavby s realizací v roce 2018 a pověřuje starostu města zajištěním všech po
třebných úkonů k realizaci těchto výběrových řízení. Jedná se o tato výběrová
řízení: Silnice Na Úvoze, Parkoviště Na Pohoří nad sportovní halou, Parko
viště Poštovní ulice, Spodní parkoviště u starého hřbitova, Škola v Želivci I.
etapa (výměna oken a rekonstrukce střechy);
• u níže uvedených investičních akcí zahájit výběrová řízení na zhotovitele
stavby s realizací v roce 2018 za podmínky získání dotace na realizaci a po
věřuje starostu města zajištěním všech potřebných úkonů k realizaci těchto
výběrových řízení. Jedná se o tyto akce: Zateplení smuteční síně, Zateplení
městských bytů v Průběžné a Spojovací ulici, Páteřní komunikace, chodníky
a parkoviště v areálu Sázavanu;
• přijetí dotace z Ministerstva zemědělství ČR, dotační program 12966
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci: „Oprava části
hřbitovní zdi – Zruč nad Sázavou“;
• přijetí dotace z Ministerstva zemědělství ČR, dotační program 12966
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci: „Pomník Panny
Marie Zruč nad Sázavou“;
• přijetí dotace z Ministerstva zemědělství ČR, dotační program 12966
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci: „Oprava kapliček
Zruč nad Sázavou“;
souhlasí
• se záměrem TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, z. s. s výstavbou tenisové haly
na části pozemků p. č. 1946/3, p. č. 1884/14 a p. č. 1886/19 v k. ú. Zruč
nad Sázavou, jež je majetkem města Zruč nad Sázavou a v současné době je
předmětem výpůjčky dle Smlouvy o výpůjčce mezi městem Zruč nad Sázavou
a TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, z. s.
Zastupitelstvo města na svém 24. zasedání, konaném 4. 9. 2017
ruší
• usnesení ZMě č. 36/2017 ze dne 15. 5. 2017 (prodej pozemku p. č. 2538/5
v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví: Zora Rendlová, Křejpského 1525-11,
149 00 Praha 4 – Chodov za cenu 750,- Kč/m2);
• své usnesení č. 46/2017 ze dne 19. 6. 2017, kterým schválilo „prodej
domu čp. 602 v ulici Poštovní, na pozemku parcelní č. 2125 (o výměře 265
m2), okolního pozemku č. 2127 (915 m2) a přilehlého pozemku parc. č.
2126 (723 m2), vše k. ú. Zruč n. S., za celkovou kupní cenu 2 200 157,- Kč,
takto: dům čp. 602 vč. zast. pozemku č. parc. 2125 a pozemek č. parc. 2127
do podílového spoluvlastnictví Mgr. Pavla Pinsnera, Na Pohoří 799, Zruč n.
S. (60%) a MUDr. Jitky Klemanové, Nad Vodojemem 3247, Mělník (40%)
a pozemek č. parc. 2126 do vlastnictví Andrey Pinsnerové, Na Pohoří 799,
Zruč n. S., a to včetně souhlasu města se stavbou nového rodinného domku
na tomto pozemku, při dodržení všech platných stavebních předpisů, smluvní
zajištění přístupových cest k nemovitým věcem a pověřuje starostu města pod
pisem kupní smlouvy“ a kterým pověřilo místostarostku města JUDr. Alenu
Hajskou zapracováním smluvní závazné podmínky: MUDr. Jitka Klemanová
se zavazuje nejpozději do 31. 12. 2018 otevřít ve Zruči nad Sázavou ordinaci
praktického lékaře. V případě nedodržení této podmínky se MUDr. Jitka
Klemanová zavazuje zaplatit městu do 31. 1. 2019 smluvní pokutu ve výši
300 000,- Kč.“;
schvaluje
• uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného
práva předkupního, uzavřené dne 24. 7. 2017 mezi městem Zruč nad Sázavou
a Mgr. Pavlem Pinsnerem, Andreou Pinsnerovou a MUDr. Jitkou Klema
novou, a zpět vzetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického
a věcného práva vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Ka
tastrální pracoviště Kutná Hora, pod spisovou značkou V-4947/2017-205.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou za dárek
a milé blahopřání k mým narozeninám.
Marie Zárubová

ZÁŘÍ
2017

Milá maminko, babičko a prababičko,
dovol nám touto cestou maličko
popřát Ti pevné zdravíčko.
Štěstí a lásku, jak dále se praví,
ať Tě to tu s námi stále baví.
Synové s manželkami,
vnoučata a pravnoučata

Rada města na svém 74. zasedání, konaném 15. 8. 2017
schvaluje
• udělení plné moci JUDr. Zdeňku Hrabovi pro zastupování v řízení vede
ném Okresním soudem v Kutné Hoře pod spisovou značkou 7 C 202/2017.
RMě schvaluje uzavření smlouvy o právní službě na toto řízení s firmou HRA
BA & CONSORTES, v. o. s., Kamlerova 795/9, 251 01 Říčany;
• uzavření příkazních smluv s firmou Stavební poradna, spol. s r. o., Prů
běžná 48, 370 04 České Budějovice na zpracování výběrových řízení na tyto
akce: „Stroj do TS – čelní nakladač včetně nářadí,“ „Stavební úpravy č. p. 43
v Želivci – I. etapa“;
• uzavření příkazní smlouvy s firmou MA projekt, spol. s r. o., Patočkova
1638/67, 169 00 Praha 6 na akci „Komunikace a parkoviště 2018“;
• objednat obnovení vodorovného dopravního značení na komunikacích
od firmy ASIG, s. r. o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice;
• objednat od firmy AF-CITYPLAN, s. r. o., Magistrů 1275/13, 142 0 Pra
ha 4 statické posouzení stability svahu a návrh pažení na akci „Rekonstrukce
hasičské zbrojnice,“ včetně inženýrsko-geologického průzkumu;
souhlasí
• s rekonstrukcí limnigrafické stanice dle předložené projektové dokumen
tace na pozemcích p. č. 1162 a 1155/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou (vlastník
město) a p. č. 2829/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou (vlastník Povodí Vltavy) z hle
diska obce, na jejímž území má být stavba uskutečněna, i z hlediska vlastníka
dotčených pozemků.
Rada města na svém 75. zasedání, konaném 23. 8. 2017
schvaluje
• objednat dvě PC pro městskou knihovnu od firmy Filip Šádek, Příkrá
150, 280 02 Kolín 6;
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Zprávy z radnice
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „II/336 Zruč nad Sáza
vou, Dubinská ulice vč. Křižovatky III/3369“ se zhotovitelem Konstrukce
a dopravní stavby, s. r. o., 285 21 Zbraslavice;
• uzavření nájemní smlouvy o umístění reklamní tabule na městských ob
jektech a pozemcích s politickým hnutím Starostové a nezávislí, V Rovinách
40, 140 00 Praha 4, která bude umístěna na plotě školní jídelny po dobu
jednoho měsíce;

Nová urnová místa

ukládá
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku p. č. 1609/1
v k. ú. Zruč nad Sázavou.
Práce na prodloužení cyklostezky

Aktuality z radnice

roku. Pokud si zhotovitel pospíší,
mohli bychom dostat cyklostezku
pod stromeček.

Jiří Klatovský

Výběrka na rok 2018 zahájena
Zastupitelé schválili zahájení vý
běrových řízení na investiční akce
v roce 2018. Budeme vybírat firmy
na zhotovení silnice Na Úvoze, spod
ního parkoviště u starého hřbitova,
parkoviště Na Pohoří, parkoviště
v Poštovní ulici a I. etapu opravy
školy v Želivci.

Nová cisterna již parkuje ve Zruči
Město převzalo novou cisternu pro
dobrovolné hasiče. Výrobcem je firma
KOBIT  THZ, s. r. o. ze Slatiňan.
Jedná se o moderní automobilovou
stříkačku na podvozku Tatra s nádrží
na vodu pro 9 m³. Zaplatili jsme 7, 6
mil. korun. Dotace je ve výši 90 %.
Jiřická ulice před asfaltováním

Vybavení v zadní části cisterny

Jiřická ulice v průběhu finálních úprav

Jitka Trojanová napsala
úspěšnou žádost o dotaci
Rekonstrukce Dubinské ulice, Jiřické ulice a ulice 1. máje dokončena
Středočeský kraj dokončil rekon
strukci tří páteřních ulic v našem
městě. Díky všem za trpělivost s do
pravními komplikacemi o letošních
prázdninách. Máme nejen nový as
faltový povrch ve dvou ulicích, ale
i přeskládané žulové kostky.

dy až po zmíněnou křižovatku. Byl
vynechán úsek pod hřbitovem, který
se realizoval v roce 2011. I zde došlo
na opravy kanalizace a několik maji
telů využilo příležitosti a vybudovali
si kanalizační přípojky. Ve spodní
části náměstí se vybudovaly tři nové
kanalizační vpusti na dešťovou vodu.
Upravil se přechod pro chodce v hor
ní části náměstí. V měsíci září pro
běhne odstranění vad a nedostatků.
Ještě jednou všem díky za trpělivost
a Středočeskému kraji za opravu, kte
rá vyšla na 16,6 mil. korun.

Začátek prací na náměstí

Asfaltování Dubinské ulice
Celá rekonstrukce započala výmě
nou starého vodovodu v Dubinské
a Jiřické ulici. Komplikovaná byla ze
jména výstavba v úseku u hasičů, kde
je skála. Zároveň se vybudovaly nové
vodovodní přípojky k přilehlým ne
movitostem. Současně se vybudovalo
nové odvodnění komunikace a opra
vila část stávající dešťová kanalizace,
která odvádí vodu z přilehlých střech
domů. Novou podobu má křižovatka
u zámeckého parku. Je celá asfaltová
s dvěma novými nasvícenými přecho
dy. Při obnově chodníku k lékárně
došlo k jeho rozšíření o 20 cm.
Parta dlaždičů, která pro nás již pra
covala ve Zručském dvoře, pak během
30 dnů přeskládala žulové kostky
od mostu na náměstí MUDr. Svobo

Hotová dlažba na náměstí
Nový chodník v Dubinské ulici
Po skončení rekonstrukce Dubin
ské ulice bude probíhat výstavba
chodníku po levé straně. Tím bude
ukončena kompletní rekonstrukce
inženýrských sítí a komunikací v této
lokalitě. Chodník pro nás postaví
firma Silmex v ceně 350 tis. korun
během 8 týdnů.
Cyklostezka
Práce na II. etapě Zručské cyklo
stezky byly zahájeny. Délka budova
né etapy je 1 600 m a dokončena by
měla být v první polovině příštího

Aktuální info z města
Zručská knihovna postoupila do fi
nále soutěže Knihovna roku 2017.
Zda získá titul knihovna roku, se
dozvíme 5. 10. 2017, kdy bude vy
hlášení v Klementinu v Praze.
Pokud jste neuhradili poplatek
za svoz odpadů, máte ještě šanci za
platit bez navýšení.
Do našeho města se v letošním roce
přistěhovalo 80 obyvatel a 69 se od
stěhovalo. Počet uzavřených sňatků je
zatím 58, což je rekordní číslo za po
sledních 20 let. Pečovatelská služba
uzavřela 24 nových smluv s klienty.
Parlament schválil novelu staveb
ního zákona, který bude v platnosti
od 1. 3. 2018.
Naše městská policie prošla kontro
lou na zbraně bez ztráty kytičky.
V letním kině se letos promítalo
6krát a přišlo 403 diváků. V infocen
tru nově zakoupíte nápoje a nanuky.
O prázdninách proběhly ve spol
kovém domě dva turnusy příměst
ského tábora a v červnu se oslavilo
5 let od zahájení provozu zručského
spolkového domu.
V současné době se realizuje deset
dotačních projektů, dva se připravují
a jedenáct projektů se nachází v době
udržitelnosti.
Naše technické služby za sezónu
celkem čtrnáctkrát postavily podi
um na různé kulturní akce a napří
klad cyklostezka byla zametaná 8krát.
Správa majetku zajistila 100 zakázek
na městských bytech a 172 zásahů
na nebytových prostorech. O prázd
ninách proběhly stavební úpravy
ve vestibulu sportovní haly.
Elektrofiltr do biokotelny
Vzhledem ke změně legislativy
a přísnějším normám je do naší bio
kotelny instalován elektrofiltr. Sníží
vypouštěné tuhé látky z komínu
na jednu osminu a zlepší tak ovzduší
v topné sezóně. Investorem akce je
nájemce kotelny Čezenergo. Práce
provádí firma Polata v ceně 12 mil.
korun. Na elektrofiltr byla získána
dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Práce jsou již v závěrečné
fázi. Po loňské rekonstrukci plynové
kotelny Na Výsluní bude zmoderni
zována i biokotelna.
Kapličky v novém kabátě
Firma Jan Jelínek dokončila opravu
kapličky v Říční ulici a dále i kapličky
v Nesměřicích. Byla tím zakončena
oprava drobných církevních staveb
v majetku města.

Opravy na novém hřbitově
Na novém hřbitově došlo k rozšíře
ní urnových míst. Dále se připravuje
projektová dokumentace na rekon
strukci smuteční síně a nedalekého
technického objektu. V letošním
roce ještě dojde k rozšíření blízkého
parkoviště.
Mlhoviště ve školce Na Pohoří
O prázdninách 2017 bylo zhoto
veno hřiště – mlhoviště na zahradě
mateřské školy Na Pohoří. Děti si
na něm nejen pohrají, ale i osvěží
v době teplého počasí (je na něm spr
cha, která mlží). Realizaci provedla
firma 4soft, s.r.o. za 574 tis. korun.
Nové nádoby na tříděný odpad
V měsíci srpnu proběhla výměna
nádob na separovaný odpad. Po jed
nání s firmou Ekokom, a. s. bylo
konstatováno, že je velmi žádoucí
zvýšit objem nádob na stanovištích
separovaného odpadu, protože jsou
často zaplněny již v polovině doby
vývozu, a proto je třeba všude, kde
to je možné, provést výměnu z nádob
o objemu 240 l na kontejnery 1 100 l.
Město proto i v souladu s plánem
odpadového hospodářství na další
léta požádalo firmu Ekokom, a. s.
o rozšíření smlouvy na zápůjčku ná
dob o 15 ks kontejnerů 1100 l na pa
pír, 14 ks kontejnerů 1 100 l na plasty
a 33 ks kontejnerů 1 100 l na směsné
sklo. Naší žádosti bylo beze zbytku
vyhověno a v současné době probíhá
výměna nádob. V této akci jde rov
něž o zvýšení výtěžnosti separova
ného odpadu na jednoho obyvatele,

kde jsme se sice za poslední 4 roky
zlepšili na z 30 na 35 kg, ale nedosa
hujeme zdaleka krajského průměru.
V neposlední řadě čím více vytřídí
me, tím větší bude odměna pro měs
to za odevzdané tuny od společnosti
Ekokom, a. s. Náklady za svoz tří
děného odpadu nese město – v roce
2016 zaplatilo 830 tis. korun. V roce
2016 byla odměna pro nás 514 361
korun. Podstatným zvýšením objemu
nádob na separovaný odpad lze oče
kávat, že tato odměna ještě poroste
a doplatek bude menší.
FOTA: ARCHIV MĚSTA

Kaplička v Říční ulici

Kaplička v Nesměřicích

Nové mlhoviště v mateřské škole

Elektrofiltr na střeše biokotelny
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TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – oddíl karambolu

Zručský kulečník v první polovině roku 2017
Jan Foltýn
Karambol – V roce 2017 má oddíl ka
rambolu 10 dospělých členů a 1 žačku
a nadále je otevřen dalším zájemcům
o tuto hru z řad dospělých, ale hlavně
mládeže. Pro nové zájemce je veškeré vy
bavení pro hru v herně k dispozici. Noví
zájemci, částečně znalí hry nebo úplní
začátečníci, si mohou přijít po domluvě
prohlédnout prostředí herny a vyzkoušet
tuto velmi zajímavou hru. U nových zá
jemců z řad dětí je nutný první kontakt
s rodičem. Oddíl je i nadále řízen vý
borem ve složení: Jan Foltýn (předseda)
– kontaktní telefon: 608 981 729, Ol
dřich Šubrt (místopředseda) a Vlastimil
Dvořák (člen).
Činnosti oddílu:
Herna je vybavena:
~ dvěma hracími stoly 210 x 105 cm po
taženými zeleným suknem Samba Pro 3
~ nástěnným stojanem s 12 hracími tágy
~ osvětlením, které svými parametry od

povídá soutěžnímu řádu
~ skříní na uložení potřebných věcí pro
hru a údržbu herny
~ kancelářským stolem na umístění po
čítače pro stahování výukových videí
a vedení agendy spojené s činností oddílu
~ internetovým připojením
~ vysavačem a speciální kartáčovou hubi
cí na vysávání hracích stolů. Další nářadí
na udržování čistoty v herně.
Herní aktivity
Hráči se dle časových možností scháze
jí v herně a tréninkem a hrou zlepšují
svoje herní dovednosti a baví se touto
velmi zajímavou hrou. Po odehrání tří
soutěžních utkání sezóny 2016/17 jsme
pro zdravotní problémy některých hráčů
museli ze soutěže odstoupit.
Po dočasném ukončení soutěžní čin
nosti jsme navázali kontakt s kuleční
kovým klubem „SOJČÁK“ v Táboře,
kde se scházejí hráči z části jižních Čech.
V březnu jsme s nimi sehráli první přátel

Diváci viděli šest gólů ve hře, navíc pokutové kopy

Fotbalisté vybojovali vítězství
po penaltách
Josef Tůma
Fotbal – Áčko Jiskry odehrálo v domá
cím prostředí 3. kolo soutěže PRODI
ET I. B třídy, přivítalo na fotbalovém
stadionu mužstvo Průhonic.

Po pravé straně hrací plochy před pokutovým územím sváděl Kamil Petrů (vlevo)
časté souboje s obráncem Průhonic Janem Veverkou.
Jiskra Zruč nad Sáz. – Spartak Průhonice 4:3
PP 3:3 (1:1)
Úvod střetnutí začal v rychlém tempu
z obou stran, útok střídal útok. Do ve
dení se dostali jako první ve 13. minutě
hráči Jiskry, kdy Marcelo z poloviny
hřiště poslal do brejku Zemana, který
si míč potáhl do vápna a přesně trefil
k pravé tyči – 1:0. Šest minut před polo
časovým hvizdem sudího Šmejkala hos
té vyrovnali. Domácí, „vyrobili“ na půl
ce hřiště chybu, Bereš prodloužil na J.
Dobiáše, který si se šancí poradil a poslal
míč nekompromisně po zemi podle gól
mana Cudlína do branky – 1:1.
Jiskře vyšel tak jako v minulém do

ské utkání na jejich stolech a těsně jsme
prohráli.
V dubnu jsme se zúčastnili Velikonoční
ho turnaje v Táboře, hraného se čtyřmi
koulemi, v němž se B. Pešout umístil
na pěkném 4. místě.
Na našich stolech jsme je poprvé uvítali
17. 5. 2017 a v přátelském utkání hra
ném systémem každý s každým jsme zví
tězili 22:10. Hráli a bodovali: L. Horváth
– 8 bodů, J. Foltýn – 8 bodů, O. Šubrt –
4 body, M. Šteffek – 2 body a B. Pešout.
Hernu je mimo středy (kdy je celá
místnost k dispozici Svazu tělesně po
stižených) možno každodenně využívat
v dopoledních, odpoledních i večerních
hodinách ke hře a tréninku.
Od začátku školního roku 2016/17 po
kračovala jedna žačka pravidelným tré
ninkem, každou středu od 15 do 17 hod.
(doba tréninku se přizpůsobuje rozvrhu
vyučovacích hodin ve škole). Trenérem
žákovské skupiny je Jan Foltýn.
Se souhlasem vedení ZŠ ve Zruči nad
Zruč n. Sáz.: Cudlín – Z. Louda, Vikto
ra, Hájek, Kotek (90. Hirnyk) – Kovář,
Marcelo, Šindelář, Martinák – Petrů
(80. Havel), Zeman. Trenér: Michal
Váňa.

mácím střetnutí proti Mnichovicím
nástup do druhého poločasu. Ve 47.
minutě skóroval po dlouhé příhře
Hájka do prostoru velkého vápna opět
Zeman a dostal Jiskru do vedení – 2:1.
Třetí branka do branky Průhonic pad
la po dalekonosném výkopu brankáře
Cudlína, který našel Zemana, jenž
vyhrál hlavičkový souboj s obráncem
hostů. Poslal tak míč doprava na Ková
ře a na ukazateli skóre svítil stav 3:1.
V 77. minutě vsítily Průhonice po trmě
vrmě v malém vápně, teči domácího
Hájka a nastřeleném břevnu kontakt
ní gól – 3:2. Zručskému týmu začaly
docházet poté síly, nestíhal a soupeř se
dostával do brejkových šancí. Ty však
s přehledem likvidoval gólman Cudlín.
V 84. minutě hosté se štěstím vyrovnali.
Po skrumáži a několika tečích před zruč
skou brankou nejprve Cudlín míč vy
razil nohama, poté ho vyboxoval z brá
ny. Rozhodčí Šmejkal však po dohodě
s asistentem ukázal na střed hřiště – 3:3.
Hosté byli „na koni“, vytvořili si další
příležitosti. Jiskra nakonec nerozhod
ný výsledek ubránila a šlo se do penalt,
ze kterých získala dva body do tabulky.

Ve finále mezi Horkou a Rangers bojoval
o vítězství hostů Zdeněk Jelínek (vpravo).

Branky Jiskry: 13., 47. Zeman, 67.
Kovář

Na výhře Rangers nad týmem Horky 1:0,
se podílel i Luboš Měšťánek (vpravo).

 FOTO: ARCHIV ODDÍLU
Sázavou, materiální podporou ČMBS
a pod záštitou oddílu karambolu TJ Jis
kra byla škola zapojena do projektu „Ku
lečník do škol.“ Každou středu se scházeli
zájemci o hru v karambolovém kroužku,
vždy od 13.30 hod do 15.00 hod.
Herní podporu kroužku za oddíl karam
bolu zajišťoval Jan Foltýn.
V průběhu školního roku 2016/17 však

V turnaji padlo osmnáct branek

Pátý ročník Ortéza cup 2017
vyhrál opět celek Horky
Josef Tůma



byla činnost kroužku pro nezájem žáků
školy ukončena.
Doufám, že od začátku nového školního
roku 2017/18 využije vedení ZŠ kuleční
kový stůl a nabídku oddílu ke spoluprá
ci a doporučí učitelům tělesné výchovy
zařadit kulečník jako netradiční sport
do hodin tělesné výchovy.
Autor je předsedou oddílu.

Malá kopaná – Ve sportovním areálu
za sportovní halou se na umělém povr
chu uskutečnil 5. ročník turnaje v malé
kopané hráčů nad 40 let, Police cup
revival – Ortéza cup 2017. Turnaj se
odehrál za účasti čtyř družstev. Týmy se
utkaly systémem každý s každým, při
čemž hrací doba jednoho utkání byla 20
minut. Poté se podle pořadí uskutečnilo
semifinále (1 – 4, 2 – 3), finále a 3. – 4.
místo. Na řádný průběh utkání a disci
plínu všech účastníků dohlížel rozhodčí
Jiří Staněk.
Výsledkový servis:
Internacionálové – AC Hasiči 0:1
(Dolejší 1)
Internacionálové – FC Horka nad Sáz. 0:4
(Pristaš 2, Studecký 2)
Rangers Zruč nad Sáz. – Internacionálové 2:0
(Melcr 2)
FC Horka nad Sáz. – Rangers Zruč nad Sáz. 0:1
(Dubják 1)
FC Horka nad Sáz. – AC Hasiči 2:1
(Studecký 2 – Nekvinda 1)
Rangers Zruč nad Sáz. – AC Hasiči 2:0
(Kruntorád 2)
Pořadí po základní skupině:
1. Rangers Zruč nad Sáz. 3 3 0 0 5:0 9
2. FC Horka nad Sáz. 3 2 0 1 6:2 6
3. AC Hasiči 3 1 0 2 2:4 3
4. Internacionálové 3 0 0 3 0:7 0

PK 5:4 (rozhodující penaltu Pristaš)
Semifinále 2: Internacionálové – Rangers
Zruč nad Sáz. 0:2 (Zd. Jelínek 1, Dubják 1)
O 3. – 4. místo: AC Hasiči – Interna
cionálové 1:2 (Nekvinda 1 – Kozel 1,
Beneš 1)
Finále: FC Horka nad Sáz. – Rangers Zruč nad
Sáz. 0:0,
PK 5:4 (rozhodující penaltu Nezmar)
Celkové pořadí: 1. FC Horka nad Sáz.,
2. Rangers Zruč nad Sáz., 3. Internacio
nálové, 4. AC Hasiči
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč: Milan Kozel (Internaci
onálové)
Nejlepší brankář: Martin Vaněček
(Rangers Zruč nad Sáz.)
Nejlepší střelec: Josef Studecký (FC
Horka nad Sáz. – 4 branky)
Vítěz soutěže slušnosti: AC Hasiči
Speciální cena Honzy Vladyky st.
– špílmachr turnaje: Jiří Žemla (AC
Hasiči)
Sestavy:
Rangers Zruč nad Sázavou: Vaněček –
Melcr, Zd. Jelínek, Dubják, Kruntorád,
Měšťánek.
FC Horka nad Sázavou: Štecher –
Kořínek, Studecký, Kostiha, Pristaš,
Nezmar .
Internacionálové: Kozel – Černý, Be
neš, Stejskal, Havlíček, Lejnar.
AC Hasiči: Žemla – Nekvinda, Kraus,
Dolejší, Kučera.

Semifinále 1: FC Horka nad Sáz. – AC Hasiči
0:0,

Sportovní akce
1. 10. 2017

VOLEJBAL Zručská amatérská volejbalová liga, od 8.30 hod., SH.

7. 10. 2017

FLORBAL

Florbal A – FBC Kutná Hora, 14.30 – 17.30 hod., SH.

7. 10. 2017

HÁZENÁ

Zruč nad Sázavou – Žďár nad Sáz., 18.00 – 20.00 hod., SH.

8. 10. 2017

FLORBAL

Florbal A – FBC Kutná Hora, 14.30 – 17.30 hod., SH.

14. 10. 2017 VOLEJBAL ženy, TJ Jiskra Zruč – Benátky nad Jiz., 9.00 a 13.00 hod., SH.
14. 10. 2017 VOLEJBAL muži, TJ Jiskra Zruč n. S. – Kolín A, 11.00 a 15.00 hod., SH.
15. 10. 2017 VOLEJBAL ml. žákyně, 8.00 – 16.00 hod., SH.

Kamil Petrů (vlevo) se vrátil po zranění
opět do sestavy, spolu s Jáchymem Zemanem tvoří současné útočné duo.

Ladislav Kovář (uprostřed) zvýšil v 67. minutě v utkání s Průhonicemi na 3:1, akci

FOTA: J. TŮMA
přihlíží Kamil Petrů (vlevo).

21. 10. 2017 FLORBAL

Florbal A – FBC Kutná Hora, 16.30 – 19.30 hod., SH.

22. 10. 2017 FLORBAL

Florbal A – FBC Kutná Hora – 14.30 – 17.30 hod., SH.

28. 10. 2017 HÁZENÁ

Kutná Hora – Náchod, 16.00 – 18.00 hod., SH.

28. 10. 2017 HÁZENÁ

Zruč nad Sázavou – Praha 4, 18.00 – 20.00 hod., SH.
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Házenkáři Jiskry oslavili 75. výročí trvání oddílu

Putovní pohár 63. ročníku turnaje získaly České Budějovice
Josef Tůma
Házená – Od
díl házené TJ
Jiskra Zruč nad
Sázavou uspo
řádal na házen
kářském hřišti
za Spolkovým
domem ve Zru
či nad Sázavou
Gábina Klementová vstřelila sou- 6 3 . r o č n í k
peřkám z Radlic dva góly.
turnaje mužů
O putovní pohár firmy Wikov Sázavan, s. r. o.
Za slunečného srpnového počasí se odehrálo šest
utkání. Hrací doba byla 2x20 minut, každý s ka
ždým. V nabité konkurenci druholigových celků
neobhájili házenkáři domácí Jiskry Zruč nad Sáza

vou předloňské vítězství, pohár přenechali Českým
Budějovicím. Současně se uskutečnil i dvoukolový
turnaj žen, v němž prvenství patřilo hráčkám HC
Praha Háje.
Účastníci turnaje mužů: TJ Jiskra Zruč nad Sáza
vou, Lokomotiva České Budějovice, Tatran Brno
– Bohunice, HK FCC Město Lovosice B
Výsledky Jiskry:
Zruč nad Sázavou – České Budějovice 10:20, branky
Jiskry: Felis 2, Kovařík 2, M. Vrzáček 2, Hejl 1, D.
Korel 1, Roub 1, Drápela 1
Zruč nad Sázavou – Lovosice B 18:18, branky Jiskry:
Lefner 4, Kovařík 4, Jeřábek 3, Hejl 2, D. Korel 2,
Felis 1, Koubský 1, Roub 1
Zruč nad Sázavou – Brno Bohunice 13:16, branky Jis
kry: Lefner 3, Kovařík 3, Havránek 2, Felis 2, M.
Vrzáček 1, D. Korel 1, Jeřábek 1
Pořadí: 1. České Budějovice 6 bodů, skóre 64:40,

Zručské házenkářky prohrály na turnaji s celkem Praha – Háje 2:10 a 5:11, při obranné činnosti (zleva s dívčími
jmény) – J. Roubová (č. 6) , P. Tlachová (16), I. Nosková (2) a G. Klementová (8), v brance Vaněčková (26).

2. Lovosice B 3 body, skóre 54:57, 3. Brno Bohuni
ce 2 body, skóre 42:50, 4. Jiskra Zruč nad Sázavou
1 bod, skóre 41:54
Celkové umístění: 1. Loko České Budějovice, 2.
Město Lovosice B, 3. Tatran Brno Bohunice, 4.
Jiskra Zruč nad Sázavou
Účastníci turnaje žen: TJ Jiskra Zruč nad Sáza
vou, HC Praha Háje, TJ Praha Radlice
Výsledky Jiskry:
Zruč nad Sázavou – Praha Háje 2:10, branky Jiskry:
Ištoková 1, Tlachová 1
Zruč nad Sázavou – Praha Radlice 4:11, branky Jiskry:
G. Klementová 2, Roubová 1, Nosková 1
Zruč nad Sázavou – Praha Háje 5:11, branky Jiskry:
Ištoková 3, Roubová 1, Nosková 1
Zruč nad Sázavou – Praha Radlice 3:12, branky Jiskry:
Sedláčková 2, Ištoková 1

Pořadí: 1. TJ Praha Radlice 6 bodů, skóre 43:27
(+16), 2. HC Praha Háje 4 body, skóre 41:27
(+14), 3. Jiskra Zruč nad Sázavou 0 bodů skóre
14:44
Celkové umístění: 1. TJ Praha Radlice, 2. HC
Praha Háje, 3. Jiskra Zruč nad Sázavou
Sestava a branky mužů Jiskry (41 branek):
Vodrážka, Vinc – Kovařík 9, Lefner 7, Felis 5, Je
řábek 4, D. Korel 4, M. Vrzáček 3, Hejl 3, Roub
2, Havránek 2, Drápela 1, Koubský 1, Červinka,
Brož. Trenér: Pavel Vrzáček
Sestava a branky bývalých žen Jiskry (14 branek):
Vaněčková – Ištoková 5, G. Klementová 2, Rou
bová 2, Sedláčková 2, Nosková 2, Tlachová 1, M.
Klementová, Šramotová, Rozkošná. Trenér: Pavel
Vrzáček.

 FOTA: J. TŮMA

INTERNET
až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

za

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ
SERVISNÍ
TÝM

Muži Jiskry se střetli na turnaji s celkem Lovosice B, Martin Kovařík (uprostřed ve výskoku) skóroval čtyřikrát a stal se nejlepším domácím střelcem s devíti brankami.

