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Směr Zruč!
Z Podkrkonoší
do našeho města
přichází nový
praktický lékař
MUDr. Tomáš Jiran.

viz článek na str.12

Na výletě…

čtěte rozhovor na str. 2

v Malém muzeu techniky
pomohla jeho partnerka, profesionální
grafička.
Letmé nahlédnutí zvenku přes dveře
dává tušit jen omezený vnitřní prostor,
těch metrů čtverečních výstavní plochy
je však nakonec dvě stě, místností cel
kem pět a v nich na stovky předmětů.
Vstupní místnost je věnována cestov
ním motocyklům značky Jawa vyrobe
ným od 40. do 70. let a průmyslníkovi,
konstruktérovi a zakladateli zbrojovky,
později továrny na motocykly značky
Jawa, Ing. Františku Janečkovi (1878
až 1941). Pozornost zde na sebe strhává
tajemná vitrína schovaná pod tmavým
krytem, Vojta Pražák jej pomalu zvedá
a my se dostáváme k prohlídce nejcen
nějšího a nejvzácnějšího exponátu, jímž

Už jste tam byli? Poznejte lépe kraj
kolem řeky Sázavy a hory Blaníku. Skýtá
bezpočet turistických cílů, míst známých
i těch méně známých, neméně zajímavých, vhodných k výletu nejen pro rodiny
s dětmi. Tak tedy... nastartujte auto, sedněte na kolo, sbalte si batůžky – vyrážíme…
Kácov – častý a velmi lákavý a vyhle
dávaný cíl turistů, vodáků a trampů.
Vyhlášené místo pro milovníky výbor
ného piva i jídla a během krátké doby,
od roku 2015, také pevný bod na mapě
českých muzeí. Zájemci o motorky,
motorismus a techniku zde navštěvují
Malé muzeum techniky – Jawy od Sá
zavy, které byste i Vy rozhodně neměli
minout. Zastavte se, až tudy pojedete
po hlavní silnici nahoru, najdete ho
přímo proti kostelu. A nezapomeňte
vzít i děti!
Možná se zeptáte, proč technika
a motorky zrovna v Kácově? Myslím,
že to není tak úplně od věci, vždyť
po železnici sem každoročně výletníci
přijíždějí při nostalgických historic
kých jízdách vlaky taženými parními
lokomotivami. Občas se tu koná něja
ká ta přehlídka veteránů anebo si zde
dávají srazy motorkáři při svých spani
lých vyjížďkách.
„Hele, Pepo, když přijedeš, provedu
Tě klidně i o půlnoci,“ prohlásil vesele
v telefonu původce, duše a zřizovatel ká
covského muzea Vojta Pražák z Chabe
řic, když jsme si domlouvali schůzku.
A tak jsem se začal těšit. Tohle muzeum,

cca 10 km (v podstatě jediná
trasa ze Zruče nad Sázavou)
cca 50 minut (pojedete-li klidnější lesní cestou přes Jordán)

které je „malé“, jak sami poznáte, oprav
du jen podle názvu, mohlo vzniknout
díky jeho entuziasmu a neskutečnému
nadšení pro technické vymoženosti
a jednostopé dopravní prostředky čes
koslovenské výroby.
Co ukrývá tajemná vitrína?
„Motorky jsem sbíral už od roku
2000, neprodával jsem je, jezdil
na nich, spravoval je, měl jsem je tady
a část doma na půdě, v garáži, jednu
vedle druhý. Já jsem se tam už nemohl
ani hnout,“ vzpomíná Vojta na počátky

své sběratelské činnosti. „No, a když už
jsem viděl, že jich mám tolik, že ten vý
řez z poválečné výroby je tak velký a že
by bylo škoda ho nedoplnit o nejběž
nější věci, tak jsem už nepustil z hlavy
myšlenku otevřít muzeum. A taky jsem
chtěl udržet motorky v dobrém stavu.“
Za několik let jich nashromáždil více
než sedmdesát a dalších deset jich ještě
čeká „v depozitáři“ na svoji renovaci.
Muzeum se nakonec otevíralo v roce
2015. Je obdivuhodné, že to Vojta zvlá
dl téměř sám, bez jakéhokoliv finanč
ního přispění nebo dotací, hlavně díky

své pracovitosti, šikovnosti a znalosti
všemožných řemesl. Největší boj prý
sváděl s přílišnou vlhkostí staré budovy,
bývalého obchodu s textilem pocháze
jícího z počátku minulého století, kte
rou se mu důmyslným systémem daří
zvládnout. K instalaci motorek na horní
podesty si vymyslel své vlastní technické
zařízení – jeřáb, který jezdil po traver
zách na stropě.
Dlouho předtím rozmýšlel i kon
cepci muzea, rozmístění exponátů,
jejich nasvícení, s designem a propa
gací na webových stránkách mu velmi

vstupné 50 Kč, senioři 40 Kč, děti
do 8 let zdarma, nad 8 let 30 Kč
o letních prázdninách:
po–út: zavřeno
st–ne: 10.00 až 19.00 hod.
Kromě návštěvy muzea můžete
absolvovat prohlídku pivovaru
Hubertus Kácov a občerstvit
se ve vyhlášené pivovarské
restauraci.
Malé muzeum techniky Jawy
od Sázavy
Jirsíkova 30, 285 09 Kácov
www.jawyodsazavy.cz
e-mail: wojtaprazak@seznam.cz
tel. 608 40 40 17
... pokračování na straně 3

Po dvou letech opět kytarový svátek ve Zruči
Lenka Říhová
Patrick Vacík

T

radici kvalitní výuky hry na kla
sickou kytaru založil na zručské

základní umělecké škole (dříve lidové
škole umění) její nynější ředitel Jiří

fota: Archiv zuŠ

Freml. Dnes do jeho hodin docháze
jí již děti jeho prvních absolventů. Ti
nejlepší reprezentují školu na českých
kytarových soutěžích a opakovaně vy
jíždějí sbírat zkušenosti i na Slovensko
a setkávají se s mezinárodní konkuren
cí. Ambiciózní nápad založit tradici
mezinárodní kytarové soutěže přímo
v našem malém městě vypadal před
lety v roce 2005 zprvu skoro šíleně.
Ovšem díky nadšení ředitele a plné
mu nasazení celého kolektivu školy se
krůček za krůčkem dařilo v průběhu
let lépe zvládat náročnou organiza
ci a postupně dolaďovat nedostatky.
Soutěž se časem dostala do povědomí
kytarových pedagogů, získala pod
poru mnohých sponzorů a dárců,
poroty jednotlivých ročníků zdobila
stále zvučnější jména českých i zahra
ničních uměleckých a pedagogických
kapacit. Z pouhé soutěže se stal malý
zručský kytarový festival s kvalitními
koncerty pro veřejnost.
Nyní máme zdárně za sebou již sed

mý takový hektický červnový kytarový
týden. A jaké to bylo tentokrát? Vše
začalo jako vždy rok předem distribucí
pozvánek, a to nejen na soutěžích, kde
zručští kytaristé sami hráli. V tomto
ročníku se pak sešlo celkem 85 přihlá
šek od soutěžících z České republiky,
Slovenska, Polska, Ruska, Chorvatska
a Bosny a Hercegoviny. Novinkou
tohoto ročníku bylo rozšíření spektra
účastníků nejstarší V. kategorie o stu
denty středních hudebních škol a kon
zervatoří. Výkony mladých kytaristů
hodnotila šestičlenná mezinárodní
porota: předseda Claudio Pio Liviero
z Itálie, Miriam Rodriguez Brüllová
ze Slovenska, náročný Neno Munitić
z Chorvatska, Michal Svoboda, který
v současnosti působí v Rakousku, a ka
pacity doslova domácí – Patrick Vacík
a Matěj Freml.
Po dvoudenních přípravách nastal
ve čtvrtek 14. června den „D“, kdy
se do Zruče začali sjíždět účastníci
... pokračování na straně 5
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Společenská kronika
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
v měsíci červnu oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Zdeňce Buchalové, Marii Černé,
Martě Císařovské, Jaroslavě
Touškové, Zdeňce Fraňkové, Libuši
Olišarové, Stanislavě Procházkové,
Josefu Svobodovi, Martě
Štecherové, Janu Krausovi,
Stanislavu Benešovi, Zdeňce
Brábníkové, Jaroslavu Křečkovi,
Marii Ščepkové, Jiřině Hudíkové,
Josefu Hrbkovi, Miluši Kubánové,
Marii Michalové, Marii Zárubové,
Ladislavu Jelínkovi, Zlatě
Pelánové, Květoslavě Matyášové,
Boženě Dismanové, Boženě
Bílkové, Jaroslavě Hálové,
Julii Literové, Zdence Tvarohové,
Marii Lebedové, Ludmile Hořtové
a Pavlíně Koblihové.

Léto a prázdniny
Alena Zemanová
Jiřina Janatová

P

řed časem jsme informovaly o tom, že se při
pravuje další, v pořadí již třetí Pohádkové
prázdninové putování. Jedná se o hru, při které
je úkolem najít na turisticky zajímavých místech
pohádkové skřítky, elfy a víly a jejich jméno zapsat
do soutěžních kartiček. Každé místo má svou po
stavičku a u nás ve Zruči máme hned dvě. Víla se
ukrývá v Království panenek a skřítek v obuvnic
kém muzeu. Tak pokud se chcete zapojit do hry,
neváhejte, protože hra už byla 26. května slavnostně
zahájena. A kde dále můžete hledat? Ve Spolkovém
domě v Trhovém Štěpánově, na hradě v Ledči nad
Sázavou, v muzeu v Uhlířských Janovicích, v galerii
ve Vlašimi a v zámku Rataje nad Sázavou. Vyplňte

do kartiček co nejvíce jmen a 15. září na Pohád
kovém plese budete moci vyhrát pěkné ceny.
Hra má také charitativní podtext, protože
na všech místech jsou k dispozici střihy na šití
panenek pro UNICEF. V rámci jejich projektu
„Panenky pomáhají“ se chceme letos opět při
pojit. Budeme rádi, když se k nám přidáte i vy
a společným šitím pomůžeme dobré věci.
Nezapomínáme ani na stoleté výročí naší
republiky. Společně se Spolkem rodáků při
pravujeme výstavu. Máme spoustu dobových
exponátů a zajímavých materiálů. Výstava
bude zahájena vernisáží 14. července a potrvá
do 28. října, kdy by měla být zakončena malým
pietním aktem u památníku na Malostranském
náměstí.
Těšíme se, že nás podpoříte svojí účastí.
Autorky textu jsou členkami Klubu panenek ČR.

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

fota: Archiv zuŠ

ZUŠ se rozloučila s absolventy...

Nahoře: absolventi hudebního oboru
po skončení absolventského koncertu
28. 5. 2018 – zleva: Marie Vilimovská,
Anežka Pažoutová, Kateřina Langrová,
Emma Gregorová, Tereza Tůmová, Vojtěch
Scholze a Jan Brzoň s ředitelem ZUŠ Jiřím
Fremlem.
Dole: absolventi výtvarného oboru po dernisáži absolventské výstavy 25. 6. 2018
se svými učiteli – nahoře zleva: Kateřina
Langrová, Barbora Pokorná, Veronika
Janečková, Soňa Kmochová, Aneta Kamarýtová, Anna Dufková, Marie Vilimovská,
Aneta Čarková, Klára Měšťánková, Aneta
Zemanová, Pavla Jelínková, Mgr. Lenka
Říhová; dole zleva: Mgr. Jan Kopřiva, Jan
Uránek, Jaroslav Novotný, Václav Novotný,
Jakub Třeský, Filip Šafler.

Rozhovor Zručských novin s MUDr. Tomášem Jiranem
Blanka Olišarová

P

ečují o naše zdraví, a jakmile ude
ří první mrazíky nebo nepříznivé
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počasí, hned jsou jejich čekárny plné
těch, kteří čekají na vyléčení a na to,
že jim pomůžou být zase fit. Řeč je
o našich praktických lékařích, kam se
chtě nechtě jednou za čas každý z nás
vypraví.
Jedním z nich je i MUDr. Tomáš Ji
ran, nový praktický lékař ve Zruči nad
Sázavou, který přebral pacienty a ordi
naci po MUDr. Josefu Nádvorníkovi.
V současné době tak Dr. Jiran pečuje
o zdraví přibližně 1 500 evidovaných pa
cientů. V tomto rozhovoru bychom jej
rádi blíže představili našim čtenářům.
Chtěl jste být vždycky doktorem,
nebo jste měl i jiné sny?
Vzpomínám si na svůj obrázek z dět
ství, kde jsem se nakreslil jako popelář.
Jinak dále jsem chtěl být například vete
rinářem, a nakonec jsem se rozhodl vě
novat medicíně. Na střední škole jsem
měl už jasno.
Jak vzpomínáte na dobu studií? Co
pro ni bylo typické? Ležel jste celé dny
(někdy i noci) v anatomických atlasech, nebo bylo studium i zábavné?
Vystudoval jsem fakultu v Hradci
Králové a celé studium bych asi nej
lépe definoval větou, kterou pronesla
naše profesorka na anatomii. Ta říkala:
„Pokud jste s učením nezačali včera,
už je pozdě.“ První rok studia byl dost
náročný, dopoledne jsme absolvovali
praktika, odpoledne přednášky, mezi
tím menší pauza na oběd. Až později při
studiu jsem zařadil trochu i klidový re

žim. Celkově bylo studium dost náročné
a času na zábavu minimum. Další větu,
která vystihuje podle mě pěkně nejen
studium medicíny, ale i celou podstatu
mé profese, pronesl jeden můj kamarád.
Ten ji totiž přirovnal k fárání v dole při
hledání diamantů. Právě tyto diaman
ty – ty pěkné zážitky – by si měl člověk
uchovat.
Když už mluvíme o lékařském povolání, nemůžu si nevzpomenout
na populární a oblíbené díly o Básnících. Patří mezi Vaše oblíbené filmy?
Musím přiznat, že tyto filmy jsem ne
viděl, i když jsem už o nich slyšel. Jako
lékař jsem nějak necítil potřebu se dívat
na filmy o lékařích. Ale mám motivaci
se na tyto filmy někdy podívat (smích).
Nyní jste se stal praktickým lékařem ve Zruči nad Sázavou. Chtěl jste
vždy dělat praktického lékaře? Netoužil jste být např. chirurgem jako
řada mladých studentů medicíny?
Praktický lékař se mi v průběhu stu
dia postupně jevil jako nejlepší možnost.
Oceňuji, že jako praktický lékař mám
pořád ještě možnost s lidmi komuniko
vat, přijde mi tento obor do určité míry
takový lidový. Čím více do oborů pro
nikají moderní technologie, tím je vztah
mezi pacientem a lékařem odosobněný.
Je nějaké odvětví medicíny, kterému
byste se věnovat nechtěl?
Určitě jsem věděl, že se nechci věno
vat soudnímu lékařství. To už jsou dost
náročné případy a ne každý je zvládne
ustát. Soudní lékařství shromažďuje

Zavařenina vzpomínek
Zaslechl jsem tuhle ve vlaku slečnu do telefonu
upozorňovat ségru, že jí veze od babičky třešně
a králíka.
Hned mi to vnuklo téma babiček i maminek naší
generace, od kterých chodíme nafutrovaní proviantem a kde čím, a zda tenhle fenomén přetrvá
i po další generace.
Odmítáme ze slušnosti –„neblázni, fakt ne, nech
si to tady, to sníš", ale je jedno, jak výřeční jste
a že vám není dvacet, ale dvakrát tolik i víc, nakonec kastrůlky a tácy a misky poslušně poberete
a jste rádi, že ještě zítra se nemusí vařit. Buchty,
štrůdly, rizota, guláše, knedla, zela, páč „co já
s tim, já už to nebudu, přeci to nedám slepicím.“
Je to takový příjemný folklór, stejně jako odpovídat kolik si dáte knedlíků nebo čehokoliv. Na číslu
nezáleží, dostanete pěkně navršený talíř, co je jak
pro regiment a ne jednoho člověka, ale bezbolestně se překonáte, vylíznete i sósík a „dík, bylo
to vynikající.“ A máte pravdu, páč od babičky
a od maminky chutná nejlíp i kvůliva té historii,
kdy vám bylo osm a trávívali jste tam prázdniny.
Zajíte pověstnou třešňovou bublaninou, drobenkovou se švestkama nebo štrůdlem a zbytek
nohavice dostanete k vejslužce. Za nás babičky
mívaly ještě v bubákovském, vlhkém, temném
sklepě hafa sklenic zavařenin z mnohých předcházejících sklizní a takové švestky nebo blumy
staré deset let, to byla patlanda! Nebo houby
s octem, dělá je ještě někdo? Amen.

Robert

fakta pro soudce.
Například objeví
člověka s průstře
lem hlavy a úkolem soudního lékaře je
třeba zjistit, z jaké vzdálenosti bylo vy
střeleno atd.
V ordinaci se musíte setkávat s lidmi
různého věku a s různými problémy.
Máte nějakou zajímavou, veselou
nebo netradiční příhodu z ordinace?
Nechtěl bych být vyloženě konkrét
ní. Ale jedním z mých rozhodně za
jímavých případů byl pacient, který
za mnou přišel do ordinace v rámci zá
vodní péče. Už jeho vizáž byla nezvyklá
– vypadal jako skřítek. A vyprávěl mi,
jak chtěl kdysi být malířem, ale na přá
ní tatínka se nakonec stal elektrikářem.
Tento muž utrpěl zásah bleskem, který
přežil. Přesto dál pokračuje ve svém
povolání elektrikáře a dokonce mi ří
kal, že už podle brnění pozná, jak silný
proud kabely prochází. To je podle mě
po dost traumatickém zážitku s bles
kem nevšední.
Je místo praktického lékaře tady
ve Zruči Vaše první praxe, nebo jste
již jako lékař působil někde jinde?
Nejprve jsem působil na interně, kde
jsem měl příležitost seznámit se s ne
mocničním režimem, dále jsem rok pů
sobil jako sekundář v Praze, takže toto
je už mé třetí místo. Obvod, který jsem
přebral, čítá cca 1 500 pacientů, což je
počet tak akorát na začátek.
Pocházíte z okolí Zruče, nebo jste se
sem cíleně přestěhoval za prací?

Pocházím z Podk rkonoší a sem
do Zruče jsem šel za prací, protože mi
vyhovovala místní nabídka zaměstnání.
Jak hodnotíte místní pacienty? Dodržují pečlivě Vaše pokyny při léčbě?
Všeobecně pacienty lze rozdělit na tři
třetiny. První třetinu tvoří pacienti, kte
ří skutečně dodržují zásady léčby, které
jim doporučím. Druhou třetinu tvoří
pacienti, kteří doporučené léčebné po
stupy v zásadě respektují, ale mírně si je
upravují dle svého. A třetí třetinu tvoří
pacienti, kteří zkrátka zásady léčby ne
dodržují. Říkám si, že každý člověk, se
kterým pracuji, je dospělý a má právo
o svém zdraví sám rozhodnout.
Jak se Vám líbí Zruč nad Sázavou
jako město? Co zde nejvíce oceňujete
nejen jako lékař, ale i jako obyvatel
města?
Zruč se mi jako město líbila už na prv
ní pohled, když jsem sem přijel. Nejvíce
oceňuji, že město působí uklizeně, je
zde výborné sportovní zázemí. Vnímám
město jako dvě části – horní a dolní Zruč
– a každá tato část má svou atmosféru.
Horní Zruč působí průmyslovým doj
mem, zatímco dolní Zruč v podzámčí
je taková malebná.
Máte nějaké přání do budoucna,
které by se týkalo Vaší profese?
Momentálně bych si nejvíce přál mít
více času a klidu na novou práci a uvidí
me, co budoucnost přinese.

aktuality kultura školství město sport

i díky funkčnosti a názornosti někte
rých exponátů. V příšeří probleskuje vý
boj indukčního proudu Van de Graaff
ova generátoru, pozorujeme hučící
aerodynamický tunel sloužící k měření
odporu vzduchu, do pohybu se dává
model parního stroje. „Mně se líbilo,
jak se to hejbalo, třeba parní stroj. Až
když jsem s tím točil, tak jsem na tom
vlastně poprvé pochopil jeho princip.
„Ideální místo pro obohacení hodin fy
ziky na základních školách,“ říkám si.
A Vojta přikyvuje, má už prý domluve
nou spolupráci s jednou školní třídou

a jejich fyzikářkou z Uhlířských Janovic.
Vynález od mimozemšťanů
„Hele, mně přijede třeba banda s har
leyema a oni řeknou: ‚My jsme se přijeli
podívat na motorky a půl hodiny tady
koukáme na ten nejstarší pletací stroj
na světě…‘, fakt půl hodiny!“ vykládá
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Kalendář kulturních a dalších akcí

pokračování článku „Na výletě... v Malém muzeu techniky“ ze str. 1
by se mohlo pyšnit i takové Národní
technické muzeum a se kterým je spojen
dramatický příběh o jeho získání do sbí
rek toho kácovského. Je to totiž…, ale
neprozrazujme snad největší vzácnost
muzea. Zajděte tam na návštěvu a uvi
díte sami!
S fotografem postupně zjišťujeme, že
v žádném případě nejde jen o muzeum
motocyklů a o Jawy od Sázavy. Ty tvoří
jen jednu část koncepce světa techni
ky. Vedle cestovních motorek různých
sérií, mopedů a skútrů se tu navíc
objevují i historická jízdní kola. Jsme
překvapeni, že Malé muzeum techniky
je doslova nabité bezpočtem různo
rodých exponátů, od miniaturních až
po ty velké. Ve vitrínách další místnosti
jsou nejstarší rádia na světě – krystalové
radiopřijímače, voltmetry, ampérmetry,
dilatometr, induktory, optické a další
měřicí přístroje.
Ocitáme se tak najednou v jakémsi
kabinetu fyzikálních přístrojů a mode
lů z dob minulých, který jistě vzbudí
největší zájem u dětských návštěvníků

čErvEn
2018

Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál
přístupný každý den od 9.00 do 17.00 hod. (polední pauza v zámecké
pokladně: 11.30–12.30 hod.).

o jednom z dalších divů světa techniky
vystavených v tomto „kabinetu“, kte
rý prý pracoval 130 let, a přesto nemá
žádné opotřebení. „Ten stroj by dokázal
pracovat snad čtyři tisíce let, to je pro
stě neuvěřitelná věc!“ vyzdvihuje jeho
výjimečnost Vojta Pražák. „Kdyby tady
letěli mimozemšťani, tak by se tu zasta
vili, vzali by to a řekli by, tak tady jsme
to ztratili…“
V následující mistnosti s názornými
ukázkami základních principů techniky,
jako například klikové ústrojí, kompre
sor, brzdový systém, řezy motorů, kar
burátoru, modely čerpadel, spojek, pře
vody a další, si vzpomenu na svoji fyziku
z 8. třídy základky a tehdejší nezáživ
nou učebnici s jakýmisi nepřitažlivými
schématy motorů. Tady si totiž můžete
s takovým motorem nebo diferenciálem
zatočit. Zaujme nás tu i sbírka starých
rádií. „To tu máme proto, aby děti vědě
ly, že to není pouhá mobilní aplikace,“
komentuje tuto sbírku majitel muzea.
Celá expozice je doplněna originál
ními plakáty technických principů
a reklamními a propagačními letáky
z padesátých let minulého století.
Vojta má v muzeu i skutečně unikátní
kusy. „To třeba přišel odborník a řekl, že
to jsou všechno běžný věci, ale tohleto
že je věc!“ ukazuje Vojta Pražák na další
motocykl – závodní speciál postavený
pro závody, při nichž vyvedl cyklistu
na speciální nakloněnou oválnou drá
hu, aby se pokusil zajet světový rekord.
A ten se podařil. Za vodicí motorkou

cyklista ujel 500 km v rekordním čase
osm a půl hodin. Mezi cenné exponáty
patří i další zajímavý stroj – Jawa 350
z roku 1970 ve vojenské verzi, která byla
určena pro případný výsadek padákem
z letadla.
Asi nikdo by nečekal, že součástní
muzea budou i dva automobily. Tedy,

Nebližší akce
návštěvu muzea můžete spojit i s tradiční kácovskou poutí ke sv. Liberátu konanou 19. srpna. pouť je spojena s lidovou zábavou, různými atrakcemi, množstvím prodejních stánků,
houpačkami, kolotoči, marcipánovými srdci a praženými mandlemi. v posledních letech je
s ní spojen i sobotní příjezd historického parního vlaku.
Tip redakce ZN – Čertova vyhlídka
po prohlídce doporučujeme také krátkou procházku spojenou s výstupem po 198 schodech
na překrásnou čertovu vyhlídku v kácově. výstup na ni začíná za starým mostem a přejezdem u nádraží.

pokud mezi ně můžeme vůbec počítat
slavný Velorex, lidově zvaný „hadrák“
či „prchající stan,“ kterého si Vojta do
slova sám ušil. „Koupil jsem ho v zu
boženém stavu, vyměnil shnilé trubky,
svařil je, natřel, sundal jsem potahy,
podle nich jsem udělal papírový střihy
a ušil vozidlu nový potah. Jediný, co
jsem nemusel šít, je sedačka, ta je tam
původní,“ vysvětluje Vojta Pražák.
Je evidentní, že ví jak muzeum udělat
co nejvíce atraktivním. Popisky píše jed
noduše, stručně. Nezatěžuje množstvím
zbytečně podrobných technických úda
jů, naopak – vyzdvihuje unikátnost vy
stavených exponátů. Některé texty jsou
přístupné i dětem, kterým na popiskách
věnuje samostatné řádky a na něž myslí
s různými zajímavostmi.
Vyptávám se na počty návštěvníků,
zda chodí školy z okolí, přímo z Ká
cova, ze Zruče… „No, budeš se divit,
z Austrálie a z New Yorku jich bylo snad
víc než z Kácova nebo ze Zruče!“ od
povídá Vojta položertem. O zájmu za
hraničních návštěvníků z těchto míst,
ale i z Německa, Ruska, nebo dokon
ce i z Egypta svědčí zápisy v návštěvní
knize. „Místní chodí hlavně o pouti,“
dodává, „to jich tu bylo na sto třicet a to
tady možná nějaký Zručák byl. To tu
nešlo ani projít, to jsem se sem málem
ani nedostal… Na druhou stranu jsou
mezi místními i tací, kteří nás svou náv
štěvou podporují opakovaně.“
Za rostoucí zájem o Malé muzeum
techniky v Kácově může jednoznačně
osobnost majitele, který zasvěceným
výkladem věci nehybné oživuje a dává
svému muzeu duši. Každá věc má
v jeho podání svůj jedinečný příběh,
mnohé z nich totiž prošly jeho vlast
níma rukama při citlivé rekonstrukci.
Složitější technické exponáty a modely
náhle přestávají být nesrozumitelné pro
netechnické typy, stávají se navýsost za
jímavými artefakty, svědky bývalé slávy,
technické zručnosti a vyspělosti našich
předků.
A že se mu jeho úsilí velmi daří, o tom
svědčí pochvalné recenze na internetu.
Jedna z nich praví: „Úžasný a empatic
ký majitel, který vás provede a seznámí
se všemi zajímavostmi. Muzeum stojí
za výlet a návštěvu s celou rodinou.“

9.–27. 7.
2018

Příměstský tábor – pořádá město Zruč nad sázavou – okŠs – spolkový dům – informace u p. černé, tel.: 730 514 040.

14. 7. 2018

Keks – rockový koncert – od 21.00 hod., Zručský dvůr. předprodej
vstupenek v infocentru ve Zruči nad sázavou. vstupné v předprodeji:
180 kč.

14. 7. 2018

Vernisáž k výstavě „Zavřete oči, odcházím …“, zámecká galerie.

od 15. 7.
2018

Výstava – „Zavřete oči, odcházím …“ – pořádá spolek rodáků
a přátel Zruče nad sázavou a okolí ve spolupráci s klubem panenky
čr a za podpory města Zruč nad sázavou. výstava bude umístěna
v zámecké galerii.

4. 8. 2018

XVIII. historické slavnosti – „Casanova na Zruči“ – tradiční akce
v zámeckém parku s historickým průvodem z náměstí MUDr. J. svobody.
těšit se můžete na divadelně-šermířský příběh Giacoma casanovy,
dobový jarmark, ukázky historických zbraní, vystoupení alchymistů,
soutěže pro děti, závěrečnou bitvu, ale také na prohlídky zámku
za zvýhodněné vstupné. třešničkou na dortu bude vystoupení zpěváka
petra koláře.

25. 8. 2018

Hradozámecká noc – pohádkové prohlídky zámku, zábavné soutěže
pro děti, letní kino – animovaný film „coco“. více informací viz plakát.

o letních prázdninách se můžete těšit na promítání v letním
kině ve Zruči nad sázavou. sledujte nástěnky, facebookové
a webové stránky, kde se dozvíte více informací.
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

Xviii. historické slavnosti...
...aneb Casanova na Zruči
4. 8. od 10 hodin v zámeckém areálu
Zveme vás na netradiční pojetí tradiční akce zručské
kultury Historické slavnosti.
Uvidíte divadelně‐šermířský příběh
Giacoma casanovy, alchymisté vás pobaví
svými netradičními lektvary, poučíte se u prohlídky
historických zbraní, vaše děti si vyzkouší, zda by byly
platnými členy rytířské družiny, svůj žaludek více
než uspokojíte vybranou pečení z dobových stánků
a na závěr si spokojeně poslechnete populárního
zpěváka petra koláře.
tak přijďte, určitě budete spokojeni!

Základní umělecká škola Zruč nad sázavou

zve nové zájemce
o literárně-dramatický, taneční, hudební a výtvarný obor
na přijímací talentové zkoušky
ve středu 29.srpna 2018 od 14 do 16 hodin.
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Alena Heroutová

V

e školním roce 2017/2018 praco
valy na Základní škole ve Zruči
nad Sázavou čtyři taneční kroužky.
Poupata (1. a 2. tř.) a Sluníčka (3. a 2.
tř.) trénovala jednou týdně pod školní
družinou a A. L. A. (4. až 6. tř.) a Alen
ky (7. až 9. tř.) byly kroužky ZŠ a schá
zely se dvakrát týdně.
Od září do února jsme pilně trénovaly
choreografie s náčiním POM (střapce).
V březnu se A. L. A. a Alenky zúčast
nily první soutěže ve Slaném. V dubnu
následovala kvalifikace MČR v mažo
retkovém sportu v Chotěboři, okresní
kolo Středočeského tanečního poháru
v Kutné Hoře, Ledečský taneční pohár

a Majorettes Chodov v Praze, v květnu
finále MČR v mažoretkovém sportu
v Náchodě, krajské kolo STP v Mladé
Boleslavi a Čáslavský pohár mažoretek.
Alenky si ze čtyř soutěží přivezly „zla
to“ a v Náchodě skončily na 5. místě
a vybojovaly si postup na Mistrovství
světa v mažoretkovém sportu, které se
koná koncem srpna v Praze. Děvčata ze
skupiny A. L. A. si také vytančila umís
tění „na bedně“ (1. místo ve Slaném, 2.
a 3. místa na ostatních soutěžích). Vel
ký úspěch je i 6. místo z Mladé Bolesla
vi, které získala v konkurenci osmnácti
týmů, a 9. místo z MČR z Náchoda.
Letos si velice dobře vedlo duo Deni
sa Filipová a Natálie Voslářová (Alen
ky), které zvítězilo v Praze, v Ledči si
vytančilo 3. místo a v Čáslavi druhé.
V okresním kole STP v Kutné Hoře
děvčata skončila na 2. místě a v kraji
obsadila 3. místo.
Poupata si vyzkoušela soutěžní atmo
sféru v Ledči nad Sázavou (5. místo)
a v Čáslavi (2. místo). Sluníčka repre
zentovala školu v Kutné Hoře na STP
(3. místo), v Ledči nad Sázavou (3.
místo) a v Čáslavi (1. místo).
Naše letošní tancování jsme zakon
čili 31. května tanečním vystoupením
ve sportovní hale.
Přeji všem krásné léto.

Vzrostlé stromy
pro pocit domova
Tereza Viktorová

M

ám svoji vnitřní zahradu, která se
zelená spoustou stromů a keřů,
rozkvétá a voní růžemi a levandulí, osl
ňuje rozmanitostí života, vábí motýly,
žáby a ještěrky, osvěžuje nazelenalým
stínem a protékajícím potůčkem. V mé
představě nechybí ani vysoké staré stro
my, v jejichž větvích se kolébám v hou
pací síti…
Na každé zahradě by se měly na
cházet vzrostlé stromy, velké košaté
a zdravé. Díky nim se budete cítit jaksi
více zakořenění, více doma, více v bez
pečí. Právě proto je nanejvýš vhodné
v případě, že vysazujete nové stromy,
volit stromy s širokým stabilním ko
řenovým systémem, které nejen
nebudou ohrožovat vaše obydlí
při vichřici, ale také a možná
hlavně podpoří vaši vnitřní
stabilitu a psychickou vyrov
nanost. Častou chybou řady
nově vznikajících zahrad,
které často vyrůstají na ze
lené louce (většinou spíš
na bývalém poli), je pře

Hana Příkopová
Celník hojílek, Myší ouško, Volský ja
zyk, Babí list… Víte, o kom bude dnes
řeč? Já bych nevěděla. Když slyším „cel
ník“ – vybaví se mi hranice, když „myší“
– tak kožíšek, když „volský“ – tak povoz
a když „babí“ – tak léto. Mně pomohl až
název ranocel. Vybavila se mi povídka,
ve které si vojáci zastavovali krvácení
a pomáhali hojení svých ran pomocí
listů byliny. Tou bylinou byl jitrocel.
Kdybych se zeptala svých synů, co se
jim vybaví, když se řekne jitrocel, můžu
se klidně vsadit o nůši jitrocele, že odpo
ví: „Slaďoučký jitrocelový sirup!”
Na kašel je jitrocel všeobecně známý
přeborník. Je jím díky vysokému obsa
hu slizu, který chrání sliznice a usnad
ňuje vykašlávání. Obsahuje však také
další látky, díky nimž výborně detoxiku
je plíce, žaludek, čistí krev a blahodárně
působí na ekzémy a jako již zmíněný ra
nocel skvěle hojí rány.

míra smrků a tújí. Smrky sice rychle
rostou a zahrada se tak brzy zazelená,
ale právě díky tomu vysávají poměrně
dost energie ze svého okolí. Navíc mají
velmi mělký kořenový systém. Poměr
ně dosti oblíbené špičaté túje odvádějí
energii vzhůru ještě mnohem rychle
ji. Tohoto účinku lze efektně využít
na hřbitově, ale nikoli u domu. Zda
leka nejlepší volbou mezi okrasnými
jehličnany jsou borovice, symbolizující
dlouhověkost respektive nesmrtelnost.
Jedna borovice přináší štěstí a příjemně
provoní letní vzduch, ale tři borovice
rostoucí v jihovýchodním koutě vaší
zahrady podpoří vaši vnitřní hojnost,
pocit spokojenosti a zajistí vám štěs
tí a zdraví. A nakonec rozhodně
nezapomeňte na ořech, který by
rozhodně neměl chybět všude
tam, kde žije pohromadě větší
počet lidí, kteří chtějí vytvářet
společenství, rodinu. V jeho
blízkosti umístěte stůl a žid
le nebo alespoň lavičku. Ale
nejdřív zavřete oči a projděte
se po své vlastní vnitř
ní zahradě…

Zdroje uvádí, že obsahuje 2 % glykosi
du aukubinu, který působí protizánětli
vě a tlumí centrální nervovou soustavu,
dále draselné soli, hořčiny, enzymy, vi
tamin C a další.
Představme si ho celým jménem:
Jitrocel kopinatý (úzké dlouhé listy)
a bráškové Jitrocel větší a Jitrocel střed
ní (kratší okrouhlé listy). Listy všech
tří sourozenců můžeme sbírat. Ideální
doba pro sběr je červen až srpen.
Na sběr je dobré vypravit se za su
cha, s úsměvem a proutěným košíkem,
ve kterém se bylina nezapaří. Bezpro
středně poté ji pak rozložíme v tenké
vrstvě na síto. Osobně suším zprvu
chvíli na sluníčku, dosušuji v polostínu
v proudícím vzduchu. V žádném pří
padě nesmí při sušení jitrocel zčernat,
jeho účinné látky by byly znehodnoce
ny. Správně usušený jitrocel má zelenou
barvu. Uložíme ho v suchu a temnu
a můžeme se tetelit blahem, že bude
me mít na podzim případně kam sáh

Taneční sezóna zručských roztleskávaček

Účast žáků ZUŠ
na soutěžích
Jan Kopřiva

L

Představujeme jednotlivé taneční kroužky: shora – Alenky
a A. L. A. (soutěž Majorettes na Chodově), Alenky (MČR v Náchodě), Sluníčka (soutěž v Ledči n. Sáz.), Poupata (soutěž
v Ledči n. Sáz.), zcela vlevo nahoře – Natálka Voslářová a Denisa Filipová (soutěž v Mladé Boleslavi).
fota: L. BrUZLová, a. HEroUtová, M. ŠŤáHLová

etos se našim žákům mimořádně dařilo na výtvar
ných soutěžích. Nejzajímavější pro nás byla soutěž
baťovských měst „Budování baťovských továren a měst“
u příležitosti oslav 120. výročí Jana Antonína Bati. Naše
město ale bohužel svou baťovskou tvář velmi rychle ztrácí.
Zaměřili jsme se tedy raději na továrny a jejich nejbližší
okolí. Velmi čitelné tvarosloví továren se dobře převádělo
do grafiky ‒ monotypu.
Konkurence mladých výtvarníků z baťovských měst byla
velká, přesto skvělé třetí místo vybojoval Milan Dlouhý
z odloučeného pracoviště naší ZUŠ ve Zbraslavicích (gra
fika „Ulice Tomáše Bati“). Ceny se udělovaly i v kategorii
v rámci města Zruč nad Sázavou. Na druhém místě se
za Zruč umístila Petra Pišanová s kresbou „Indiáni staví
továrnu v džungli“ . Za třetí místo obdržela ceny Ema
Gregorová. Ocenění jsme slavnostně předávali na akci
ZUŠ OPEN při večerním koncertu. Vzhledem k důleži
tosti soutěže jsme k bohatým cenám od pořadatele žákům
přidali ještě umělecký skicák od spolku rodičů a přátel
ZUŠ a drobné dárky od města Zruč nad Sázavou.
Vzhledem k velikosti soutěže nám udělalo velkou ra
dost umístění naší žákyně v soutěži galerie GASK v Kutné
hoře. Ve výtvarné soutěži „Cesta zpět o sto let“ jsme se
vraceli v čase a představovali si sami sebe v době první
republiky. V kategorii 1. stupeň ZUŠ ‒ prostorová práce
se na prvním místě umístila Tereza Staňková.
V tomto školním roce jsme se také účastnili soutěže
„Požární ochrana očima dětí“ ‒ téma „Vodní zdroje pro
hašení požárů“. Nejvíce zazářila kresba fixami žáka Adama
Běliny, který se umístil na druhém místě v kraji (1. místo
v kategorii ZUŠ 1 v okresním kole). Na druhém místě
v okresním kole zabodovala Anna Boumová, kategorie
ZUŠ 1. Dále se umístily: Magdaléna Sovjáková, 1. místo
v kategorii ZUŠ 2, okresní kolo; Ema Káninská, 2. místo
v kategorii ZUŠ 2, okresní kolo; Klára Tulachová (Čech
tice), 3. místo v kategorii ZUŠ 2, okresní kolo.
Gratulujeme umístěným i ostatním žákům, kteří se sou
těží účastnili. S výjimkou soutěže v GASKu se výtvarné
práce nevracejí. Pro žáky je velmi těžké se svojí prací se
rozloučit a risknout soutěž...

Bylinkování – Jitrocel kopinatý

nout. A dost možná nám pak při kašli
a zamračeném podzimním dnu zvedne
náladu vzpomínka na krásný den, kdy
jsme si jitrocel trhali. Už víte, proč ho
trhat s úsměvem?
Obvykle se uvádí na přípravu čaje jed
na čajová lžička rozdrceného sušeného
jitrocele na 250 ml vroucí vody, 10 až 15
minut vyluhovat pod pokličkou. Osob
ně se řídím při dávkování svým momen
tálním pocitem. Méně je někdy více
a u všech bylinek je na místě opatrnost
také u miminek v bříšku. Však ony si
jitrocelového sirupu ještě v životě užijí!
Mým sítem od jara prošlo už hodně
bylin – kopřivy, sedmikrásky, pampeliš
ky, květy černého bezu, listy maliníku,
aktuálně se suší ranocel, a kdyby mne ze
zahrady nevyhnala bouřka, byly by tam
ještě listy lesních jahod.
Vraťme se ale ještě k hojení ran pomo
cí listů jitrocele. Věřím, že příroda nám
dává opravdu vše, co potřebujeme. Ne
budu proto kroutit hlavou nad tím, že

některé prameny uvádějí, že čerstvě
rozdrcené listy jitrocele dokáží zahojit
i několik let se nehojící rány, např. bér
cové vředy.
A protože se zrovna učím na zkoušku
a před sebou mám výpisky o psycho
somatice, neodpustím si poznámku.
Zkusme být k sobě milí a tolerantní,
dělejme vše, jak nejlépe umíme, odpo
čívejme, radujme se s přáteli i bez nich,
vyrazme do přírody, připomeňme si
slova: děkuji, mýlil jsem se, prosím, po
mohl bys mi, potřebuješ pomoci, to jsi
udělal skvěle!
Dost možná pak nebudeme potřebo
vat tolik bylinek, protože naše psýché
bude zdravější a veselejší. Nebude potře
ba nemoci, aby nás upozornila, že je tře
ba se zastavit, přehodnotit, odpočinout
si, omluvit se, udělat si hranice, nechat
si pomoci, pustit křivdy… Osobně si
myslím, že nemoc by také ráda dělala
něco zábavnějšího.
Báječné léto, milí čtenáři!
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Hoboj a fagot – dva rozdílné a zároveň propojené hudební světy
do skupiny dvouplátkových dřevěných vysoké umělecké školy. Zdalipak bude vec, T. Františ, M. Petrák, O. Šindelář
Víte, jaký je mezi nimi rozdíl? patří
dechových nástrojů, pozn. autora). Pokud te i vědět, že podle hobojového "a" ladí – fagoty). Hned další příležitost máte
Kateřina Kmínková

D

va příbuzné hudební nástroje
hoboj a fagot rozvíří v červenci
vzduch v Ratajích nad Sázavou. Víte,
jaký je rozdíl mezi fagotem a hobojem?
Říkáte si, že žádný, protože obojí dobře
hoří? Ale oni nejen nehoří, ale přede
vším krásně hrají! Přesvědčit se o tom
můžete na hudebních koncertech Letní
fagotové a hobojové akademie v Ra
tajích nad Sázavou v termínu od 7.
do 14. července.
Bavíme-li se o hudbě ve Zruči, vládne
zde slovo kytara. Říká se, že je to díky
nekonečné energii nynějšího ředitele
ZUŠ Jiřího Fremla, který ve Zruči roz
vinul vekou kytarovou tradici. I kdybych

se vás však zeptala na dechové nástroje,
jistě se mezi vámi nenajde nikdo, kdo
by neznal a nevěděl, jak vypadá klarinet
nebo flétna. Určitě se vám vybaví i je
jich melodický zvuk. Co si však, milí
čtenáři, představíte pod názvem hoboj
nebo fagot? Napadne vás ihned, že se
jedná o hudební nástroje, nebo vám
spíš na mysl přijde kletba „hergot fa
got“? Pokud po přečtení předchozích
řádků saháte po mobilním telefonu či
jiné „zastaralejší“ technologii (např. en
cyklopedii) abyste si zjistili, co se vlastně
pod pojmem hoboj a fagot skrývá, jistě
nebudete jediní.
Dovolila bych si vás rozřadit do tří sku
pin, podle kterých vás známe my, hráči
na dvouplátkové nástroje (hoboj a fagot

nevíte, co to hoboj a fagot je, patříte
do rodové skupiny „douplátkově nepo
líbených“ – to znamená, že jste v životě
zatím pravděpodobně nepotkali živoči
cha „hoboj sapiens“ ani „fagot sapiens“,
jak bychom mohli vědecky označit hráče
na dvouplátkové nástroje. Jiní z vás zase
budou znát oba nástroje (minimálně
budete vědět, že se jedná o hudební ná
stroje), ale nejste schopni zmíněné dva
nástroje od sebe odlišit. Tyto z vás řadíme
do rodu „hobojovitých“ – to proto, že
ať už víte nebo nevíte, jak hoboj a fagot
vypadají, vždy jakýkoli z těchto dvou ná
strojů označíte slovem „hoboj“. Patříte-li
do třetí skupiny lidí, kteří dokáží hoboj
a fagot od sebe rozeznat a správně ozna
čit, můžete si pogratulovat. Jste většinou
znalci, anebo možná rovnou absolventi

celý symfonický orchestr, nebo že fagot
je nejen basový, ale i melodický nástroj?
Letní hobojová a fagotová akademie
se v Ratajích koná již pošesté. Rok co
rok do Ratají přijíždějí mladí hráči
na dvouplátkové nástroje z celé repub
liky (dokonce jsme měli účast až z Jižní
Korey či Kalifornie), aby se školili u těch
nejlepších z oboru u nás – u hráčů Čes
ké filharmonie. A my vás srdečně zve
me: Přijeďte nás podpořit a přijďte si
osvěžit, jak hoboj a fagot vypadají a jak
znějí. První příležitost máte v sobotu
7. 7. od 18.00 hodin, kdy se na zámku
v Ratajích nad Sázavou koná Slavnostní
zahajovací koncert, na kterém vystoupí
hráči České filharmonie na dvouplátko
vé nástroje a jejich hosté (J. Brožková, V.
Borovka, J. Zelba – hoboje, O. Rosko

ve čtvrtek 12. 7. od 19.00 hodin v koste
le sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře,
kde zahraje více než 40 účastníků Letní
fagotové akademie a přednesou skladby
od doby J. S. Bacha až po kompozice
H. Zimmera. V pátek 13. 7. od 19.00
hodin pořádáme na jinak nepřístupném
středověkém hradě Pirkštejně v Ratajích
nad Sázavou povídání o hoboji a fagotu.
To je určeno především těm, kteří rádi
poslech hudby spojí se vzděláváním.
A snad největší oblíbenosti u publika se
těší Závěrečný koncert Letní fagotové
a hobojové akademie, který se koná v so
botu 14. 7. v 17.00 na zámku v Ratajích
nad Sázavou a na němž vystoupí všichni
akademisté letošního ročníku!
Přijďte náš hobojovo-fagotový svět
poznat z blízka! Budeme se na vás těšit!

foto: archiv Autorky

pokračování článku „Po dvou letech opět kytarový svátek ve Zruči“ ze str. 1
tří nejstarších kategorií. Soutěž byla
slavnostně zahájena v Zrcadlovém
sále zámku, kde porotu a účastníky
soutěže milým proslovem uvítal sta
rosta města Mgr. Martin Hujer – jeho
připodobnění řeky Sázavy ke struně,
která nejvýrazněji zní na kytarovém
těle našeho města, bylo jistě inspirativ
ní nejen pro zručské kytaristy. První,
kdo si v tomto ročníku soutěže zahrál,
ale nebyl nikdo ze soutěžících. Zahajo
vací koncert na zámku patřil Karolíně
Kawulokové – laureátce minulé soutě
že z roku 2016. Hned poté následoval
další hudební zážitek – úžasný večer
ní koncert Michala Svobody v kostele
Povýšení sv. Kříže. Ten se stal spolu
s ostatními členy poroty po koncertu
svědkem toho, že ředitel soutěže Jiří
Freml dovede nejen skvěle organizo
vat takto náročnou mezinárodní akci,
ale také uvařit vynikající guláš, který
obzvlášť porotci z ciziny ocenili jako
„nejlepší guláš v jejich životě!“
V pátek ráno se již Michal Svoboda
proměnil z koncertního mistra v čle
na přísné poroty, která sledovala v sále
ZUŠ výkony třinácti- až čtrnáctiletých
účastníků třetí soutěžní kategorie. Hra
zde soutěžících účastníků již naznači
la, že úroveň soutěže bude letos mimo
řádně vysoká! Některé výkony těchto
náctiletých spíše připomínaly výkony
mladých profesionálů nežli hru žáků
ZUŠ… V odpoledních hodinách pak
proběhlo první kolo soutěže pro čtvr
tou a poté pro pátou kategorii. Zde si
rovněž mohla porota vyslechnout ce
lou řadu mimořádných výkonů, ať už
účastníků českých, či zahraničních.
První chvíle napětí nastala v kostele
před zahájením večerního koncertu,
kdy se nejstarší soutěžící dozvěděli,
komu Štěstěna dopřála pokračovat
v soutěži ve druhém kole. Pro něko
ho chvíle příjemná, pro někoho vel
ké zklamání – z celkem jednadvaceti
účastníků těchto dvou kategorií jich

postoupilo pět ve IV. a čtyři v V. ka
tegorii do finále. Nepříjemné pocity
se potom možná trochu podařilo pře
vrstvit zážitky z nezapomenutelného
koncertu. Prostor zručského koste
líku totiž bezezbytku ovládla kytara
v rukou Miriam Rodriguez Brüllové
a hlavně violoncello jejího spoluhráče
Petra Nouzovského. Úchvatná smršť
pozitivní energie. Kdo se ten večer
do zručského kostela nedostal, může
litovat.

V sobotu 16. 6. měly starší kategorie
oddechový čas. Atmosféra v základní
umělecké škole se úplně proměnila –
provoz na chodbách se zahustil, sou
těžící se výrazně omladili, jejich počet
se zvýšil. Dopoledne proběhla soutěž
první kategorie, v níž soutěžily děti
od devíti do deseti let, a odpoledne
porota hodnotila výkony dětí jedenác
ti- až dvanáctiletých z druhé kategorie.
Zní to možná jako klišé, ale i druhý
soutěžní den přinesl celou řadu zcela
ojedinělých hráčských výkonů, které
porota i obecenstvo v sále kvitovali čas
to mohutným potleskem, což na sou
těžích nebývá vždy pravidlem. Pak už
„jen“ posčítat body, napsat diplomy
se jmény těch nejlepších, připravit
trofeje… A to vše do 18. hodiny, kdy
začínal v malém sále Hotelu Zruč po

slední z veřejných koncertů – nejsladší
bonbónek nakonec: ochutnávka z žán
rově velmi pestrého projektu „4+2“,
v němž si společně zahrál smyčcový
Epoque Quartet s duem Siempre Nue
vo. Na pódiu se tak ocitli v roli kon
certujících další dva z porotců: Matěj
Freml a Patrick Vacík. Skvělý koncert
byl lákavou výzvou pro zručskou veřej
nost. Ale to, že byl sál zaplněn do po
sledního místa, bylo dáno také tím,
že po koncertě přišla rozhodná chvíle
udílení diplomů za účast a cen pro ty
nejlepší z první, druhé a třetí kategorie.
Na úvod promluvil na žádost ředitele
Jiřího Fremla předseda poroty Claudio
Pio Liviero. Ten nejprve vlídnými slo
vy ocenil všechny dosavadní výkony
soutěžících, v zápětí pak vyzdvihl svůj
obdiv a respekt ke všem, kteří se podí
lejí již celou řadu let na organizaci ky
tarové soutěže ve Zruči nad Sázavou.
Nyní bylo na řadě udílení diplomů.
Také zručská „želízka v ohni“ – Gab
riela Sochůrková, Dominika Rývová
a Ondřej Pekárek netrpělivě čekali, jak
to dopadne. Gabriela a Ondřej získali
ve svých kategoriích čestné uznání.
Dominika jistě zkusí zabodovat v dal
ším už 8. ročníku soutěže za dva roky.
Porota rozhodně neměla lehkou práci
při udílení bodů za soutěžní výkony,
které byly mnohdy vyrovnané. V první
kategorii například byly předány dvě
první ceny: jednu získala Olga Zda
novskaya z Ruska, která se zároveň
stala i držitelkou zvláštního ocenění
za mimořádný výkon, a další si odvezla
Rozárie Černá. Obě dívky, ač odlišné
ho muzikantského naturelu, dokázaly
přesvědčit všechny porotce o svém vý
jimečném talentu. Druhá cena patřila
Martě Pešut z Chorvatska. Dvě třetí
ceny získali: Nicol Pleyrová a Lukáš
Svoboda. Dvě první ceny byly uděle
ny také ve druhé kategorii – a to Marii
Balcarové a Luciji Žulj z Chorvatska.
Obzvlášť výkon mladé české uchazeč

ky dal porotcům jasně najevo, že se
česká kytarová hra pomalu ale jistě za
číná rovnat té v zemích, jako je Polsko
či Chorvatsko a další balkánské země.
V této kategorii bylo uděleno ještě dal
ších dvanáct cen a čestných uznání.
Ve třetí kategorii nejvíce porotu zaujal
Aleksander Anioł z Polska a stal se dr
žitelem první ceny. Na druhém místě
skončila Markéta Hejdová a na třetím
Johana Kubátová, dvě velmi nadějné
české kytaristky, které za polským
kytaristou zaostaly o pouhých něko
lik desetinek bodů. Dále byla udělena
tři čestná uznání. Diplomy a mnoho
hodnotných cen včetně kytar pro ví
těze skončily zaslouženě v rukou těch
nejlepších. Ti, kteří v sobotu odcházeli
jenom s diplomem za účast v soutěži,
jistě napnou úsilí ke zlepšení svých do
vedností, aby při další příležitosti třeba
dosáhli zase o kousek výše…
V nedělní dopoledne svolával zvon
Zručany o půl deváté do kostela, ale
v ten čas už nikdo z kytaristů do kos
tela nezamířil. Pro účastníky čtvrté
a páté kategorie v tu dobu začala roz
hodující soutěž druhého kola. Kdo
mohl být přítomen v sále, měl možnost
užít si vlastně další krásný koncert. Po
rotci pečlivě naslouchali, neboť vědě
li, že ve finále už opravdu o něco jde!
O to cennějším poznatkem bylo, že se
až na drobné rozdíly takřka ve všech
případech co do počtu bodů shodova
li všichni členové poroty. Kolem po
ledního soutěž skončila. V pavilonu
s občerstvením a prodejem notového
materiálu se začalo uklízet. Poslední
sčítání bodů, přiřazování cen a psaní
diplomů…
Ve dvě hodiny odpoledne začalo
v sále základní umělecké školy udílení
posledních nejvzácnějších cen a násle
dovalo slavnostní zakončení soutěže.
Předseda poroty Claudio Pio Liviero
za asistence Patricka Vacíka a ředitele
soutěže Jiřího Fremla předal nejprve

ceny za soutěž ve čtvrté kategorii. Prv
ní místo získala Marta Papierz, druhé
místo Kamil Anioł a čestné uznání
Jan Parzyk. Třetí cena udělena nebyla.
Všechna ocenění v této kategorii pu
tovala do Polska, ačkoli zde soutěžili
i dva čeští kytaristé. Tíha okamžiku
jim však jaksi „svázala“ ruce, čímž
pádem se jim bohužel nepodařilo po
tvrdit skvělou formu z kola prvního.
Soutěžící v páté kategorii předved
li opravdu hodnotné výkony a bylo
téměř jisté, že laureát soutěže vzejde
právě z této kategorie. Vítězkou páté
soutěžní kategorie a také absolutní ví
tězkou celé soutěže s nejvyšším mož
ným bodovým ohodnocením 25,0
bodů se zaslouženě stala skvělá Žel
jana Jerić z Chorvatska, žákyně Nena
Munitiće. Převzala z rukou kytaráře
Petra Matouška jeho mistrovskou ky
taru. Mateusz Sołtysek z Polska zůstal
na druhém a Terézia Hulková ze Slo
venska na třetím místě. I tito dva mu
zikanti předvedli nadstandardní výko
ny a zaslouženě si odvezli řadu darů
a mohutný aplaus obecenstva i poroty.
Čestné uznání za čtvrté místo obdržel
Václav Hřebec. V obou kategoriích
byly uděleny také ceny za výtečné pro
vedení povinných skladeb. Krásnou
tečkou za závěrečným ceremoniálem
byla osobní iniciativa porotců Patricka
Vacíka a Miriam Rodriguez Brüllové
věnovat vybranému účastníkovi soutě
že svůj mistrovský kurz. A pak už jen
fotografování laureátky s porotou a ce
lým organizačním týmem. Poslední
uvolněné hovory nadějných mladých
kytaristů s porotci, neboť již zmizela
bariéra mezi pódiem a hledištěm, mezi
posuzovaným a posuzovateli. ZUŠ se
vylidnila a na chodbách zůstali už
jenom kytaristé, které nakreslili žáci
výtvarného oboru, a vyzdobili jimi
školu...
Tak zase za dva roky!
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Události řešené městskou policií
v květnu 2018
• 7. 5. 2018 – Ve večerních hodinách požádala operátorka Humanitár
ního sdružení Život 90 hlídku MěP o výjezd. Přijala totiž tísňové volání
od sedmaosmdesátileté klientky sdružení, přičemž na zpětné volání již
nikdo nereagoval. Hlídka na místě zjistila, že žena v bytě upadla a nemůže
vstát. Z důvodu poranění hlavy byla následně na místo přivolána RZLS,
která ženu transportovala k dalšímu ošetření do nemocnice.
• 8. 5. 2018 – V odpoledních hodinách se na hlídku MěP s žádostí o po
moc obrátil jeden z návštěvníků dětského hřiště. Ten strážníkům oznámil
poškození toalety, u níž nešly otevřít vchodové dveře. Dále oznamovatel
uvedl, že uvnitř toalety se právě nachází jeho manželka. Strážníkům se
na místě podařilo dveře otevřít a ženu z toalety osvobodit. Provozovatel
mobilních toalet byl na závadu upozorněn.
• 15. 5. 2018 – V 13.30 hodin kontaktovali hlídku MěP občané ulice
Lesní, kde se měl po veřejném prostranství pohybovat nedostatečně oděný
muž. Na místě byl spatřen jednašedesátiletý místní občan, který se po ulici
pohyboval jen tak v županu. Strážníci ho upozornili na nevhodné oblečení
k procházkám po veřejném prostranství a odvedli ho k místu jeho bydliště.
• 23. 5. 2018 – V dopoledních hodinách byla hlídka MěP požádána
o pomoc personálem úřadu práce. Místní provozovnu navštívil devěta
dvacetiletý místní občan, který se dožadoval vyplacení dávek na místě,
v hotovosti. Za přítomnosti hlídky MěP mu bylo opětovně vysvětleno, že
to nelze provést. Zklamaný muž následně provozovnu opustil.
• 26. 5. 2018 – V nočních hodinách přijala hlídka MěP stížnost občanů
na rušení nočního klidu v nové části Zruče. Hlídka MěP zjistila, že se
jedná o reprodukovanou hudbu ozývající se od rodinného domu v ulici
Lipová. Na místě byl kontaktován majitel domu, upozorněn na rušení
nočního klidu a vyzván ke ztlumení hudby.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v květnu 2018
• 3. 5. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě na dálnici
D1 ve směru na Brno. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná
o dopravní nehodu pěti osobních a jednoho nákladního vozidla. Zraněna
byla jedna osoba, která byla převezena do nemocnice k ošetření. K úniku
provozních náplní naštěstí nedošlo. Na místě společně s naší jednotkou
zasahovala i jednotka z Humpolce. Provoz na dálnici byl přerušen, ha
varovaná vozidla byla přesunuta do pravého jízdního pruhu a vozovka
uklizena. Po obnovení provozu byla postupně havarovaná vozidla odve
zena mimo dálnici.
• 11. 5. 2018 – Jednotka byla povolána k otevření bytu ve Zruči nad
Sázavou, ve kterém se měla nacházet osoba, která nereagovala na výzvy
příbuzných. Na místo se dostavila PČR. Poté, co jednotka začala otevírat
bytu pomocí speciálního nářadí byt otevírat, majitel dveře zevnitř sám
otevřel. Místo události bylo předáno Policii ČR.
• 14. 5. 2018 – Jednotka byla povolána k čerpání vody po přívalovém
dešti z rodinného domu u rybníka v obci Dubějovice a Sedmpány. Po pří
jezdu bylo zjištěno, že se jednalo o proud vody po přívalovém dešti, který
ale před příjezdem jednotek odtekl, a čerpání vody ze zasažených domů
tak již nebylo nutné. Na místa vyplavených domů se dostavily jednotky
z Vlašimi, Trhového Štěpánova a Zdislavic.
• 29. 5. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku k zajištění těla utonulého muže
na řece Sázavě u Zruče nad Sázavou. Během jízdy k zásahu bylo upřesněno
místo nálezu těla. Na řeku byl spuštěn nafukovací člun s potřebným vyba
vením. Jednotka doplula k místu nálezu a dle pokynů PČR tělo zajistila.
Poté pomohla PČR s vyzvednutím a transportem těla mimo řeku Sázavu.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Dokončení z minulého čísla

Vladimír Radil

P

řed domem 3/4 v dnešní Hybernské
ulici na Novém Městě pražském za
stavil formanský vůz. Plachta nadouva
la povoz, že vypadal jako obrovská šedi
vá housenka. Letargický vozka uklidnil
koně, z místa hned za kozlíkem vykou
kl nejdříve širák se splihlým perem,
po něm brada bílá jako sníh a v tu ránu
najednou stál na chodníku celý mužský.
Byl dusný letní podvečer jednoho dne
roku 1637.
Dům měl otevřena všechna okna
do ulice. Nad zeleným kudrnatým Vít
kovem pohasínaly dva pásy červánků
uprostřed rozdělené někde zlatým a jin
de modrým praporcem mraků. Město
se potápělo do ticha. Takové večery prý
rozlomí duši člověka a do trhliny pak za
sadí intimní pocity čehosi promarněné
ho, nenávratně ztraceného. Pasažér se
skočil, rozhlédl se nejdřív napravo, pak
nalevo a z úst začaly pršet německé na
dávky. Kupodivu jejich proud neslábl,
jak se muž uklidňoval, ale přecházely
v plačtivé lamentování: „Proč mě Bůh
potrestal takovouhle končinou? Každý
se bojí vystrčit nos za městské hradby.
Když seženu v Čáslavi konečně povoz,
tak dva dny strávím ve společnosti hňu
pa, co jenom mlčí a smrdí močůvkou“.
Kočí mlčel i teď, práskl bičem a vůz se
rozjel směrem k Poříčské bráně.
Muž zůstal na chodníku sám. Na sobě
měl prodřené jezdecké kalhoty a vysoké
boty pokrývala vrstva rezavého prachu.
Byl bez rukavic. Pravice stiskla želez
ný kruh na vratech a opuštěnou ulicí
se na všechny strany rozstříkly kovové
údery. Někdo otevřel malá boční vrát
ka, muž sklonil hlavu a vstoupil. Byl
to plukovník Walter Deveroux. Právě
v těch letech, uprostřed třicetileté vál
ky, začala zvláštní historie domu. Za
čalo se tam říkat U Hybernů. Zrušený
luteránský kostel svatého Ambrože ob
sadili bosí řeholníci v sutanách barvy
myších kožíšků. Přišli až z dalekého
Irska. Kostel strhli a místo něho vybu
dovali klášter. Pojmenovali jej podle své
vlasti. Irsko se latinsky řekne Hybernia.
Valdštejnův vrah zde pobýval každou
volnou chvilku.
V refektáři čekali na hosta dva mniši.
Opat Lucas Vadding a páter Francis
O'Kennedy. Seděli za stolem, které
mu vévodila obrovská skleněná karafa
s mahagonovou tekutinou. Sklenice
vypadaly jak popraskané. Čeští skláři
se zatím bez úspěchu pokoušeli napo
dobit výrobky benátských mistrů. Ho
vor probíhal podle zavedeného scéná
ře. Nadávalo se na válku a na drahotu,
tři debatéři nakonec nevynechali ani
otázky náboženské. Večer pokračoval,
páleného vína v karafě ubývalo. Stůl
z pevného dubu byl celý pobryndaný,
což jistě muselo rozzlobit kuchaře i če
leď. V duších Deverouxe a obou fran
tiškánů vykvetly pořádné květy sen
timentálních nálad. Alkohol všechny
rozesmutnil. Proč?
Tehdejší Irsko trpělo pod hrůzovládou
vévody z Essexu. Katoličtí mniši byli
odtud vyhnáni. Po ztraceném domově
nepřestávali tesknit a lord Essex byl pro
ně ďáblem s lidskou tváří. V modlitbách
vždy pamatovali na jeho smrt. Katolic
ký pánbůh je vyslyšel. Karel Stuart ne
chal pod nátlakem parlamentu Essexe
setnout mečem. K popravčímu lešení se
krutý stařec dobelhal o dvou holích, ale
trest prý přijal s chladným klidem seve
řanů. Venku na Staroměstském rynku
obě ručičky pražského orloje přikryly
římskou dvanáctku. Walter Deveroux
nečekaně změnil téma rozhovoru. „Ta
šelma proklatá frýdlantská mě nepře
stane strašit“. Tváře obou páterů se

Irská husa chodí s halapartnou
(příběh z třicetileté války)
protáhly údivem. Téma Valdštejnovy
smrti za ta léta nikdo neotevřel. Oba
zpozorněli. Z venku proudil horký
vzduch, alkohol přestal na chvilku
účinkovat. „Amici, vždyť jste odstranil
nepřítele císaře a největšího škůdce zemí
domu habsburského“, prohlásil Wad
ding. „Navíc, kdo je větším ochránce
víry svatého Patrika než španělský král
a rakouský císař,“ připojil se Francis
O'Kennedy. „Jedině obecné vítězství
rakouských zbraní a svatá panna Marie
nám umožní vrátit se. Valdštejn by vál
ku určitě prohrál.“ Františkán smíchal
do podivného koktejlu rakouské kanó
ny a panenku Marii.
Deverouxe to viditelně rozladilo.
„Vrátíme se někdy. Uvidíme bílé skály
a moře. Jako kluk jsem seděl navečer
na terase u hřbitova a poslouchal zvon
ky ovcí, když je ženou z pastvy. Už si
ani nedokážu vybavit tvář vlastní ženy.“
Nelítostného válečníka, který hleděl
mnohokrát smrti z očí do očí, zasáhl
divný pocit, jako by se něco už nikdy
nemuselo opakovat. Atmosféra večera
toto ladění umocňovala na druhou.
„Co jsme? – Jen toulavé husy. Vydě
děnci, na kterých nikomu nezáleží. Je
jedno, jestli nosíš sutanu, anebo máváš
kordem pro toho, kdo zrovna platí.“
„Boháči jsou vždycky zrádci. Dokážou
se ze všeho vykroutit. Dobře, že jsem
ho zabil. Maxmilián Valdštejn už hledá
právníky na proces proti konfiskacím
z čtyřiatřicátého,“ Deveroux byl stá
le vzteklejší. „Zdá se, že mu ten ma
lostranský palác je málo. Ale není třeba
se bát, Vaše milosti, pane plukovníku.
Počkejte rok, dva a po Valdštejnovi ni
kdo ani nevzdechne,“ páter Kennedy
rázně ukončil debatu. Klidně se napil
páleného vína. Kus dál za Horskou
bránou byla krajina po bitvách, válečná
poušť. Ze svých brlohů právě vylézali
vyděšení tvorové podobní spíš opicím
než lidem, někteří byli bezrucí, jiní zlo
mení v pase a všichni měli černé, nikdy
nemyté nohy. A v ten samý okamžik
přinesli sloužící v klášteře U Hybernů
na stůl úhoře sázavského a husičku jar
ní. Mniši a žoldák začali jíst.
Přenesme se do časů, kdy spiklenci
proti Valdštejnovi začali teprve vystrko
vat růžky. V rakouské hymně se zpívalo:
„Když se ruka k ruce vine, tak se dílo
podaří“. Stejně tak to bylo i se spiknu
tím proti Valdštejnovi. Čí že se to vinula
ruka, aby se dílo podařilo?
Rozhodující roli sehrál trojlístek
ve složení Ottavio Piccolomini, Jan
Matyáš Gallas a Balthazar Marradas.
Albert Camus by řekl, že se na cestě
z Chebu do Plzně střetla středozemní
politika dvojí tváře s přímočarostí ger
mánského severu. Jak to? Všichni tři
byli příslušníky románských národů.
Piccolomini a Gallas byli Italové a Mar
radas Španěl. Ottavio Piccolomini po
cházel ze Sieny. Město, celé postavené
z červeného kamení, se rozkládá v hrbo
laté toskánské krajině. Piccolominiové
zasáhli do našich dějin hnedle dvakrát.
Předek Ottavia Enea Sylvio Piccolomini
bojoval perem i slovem proti husitům.
Když se nakonec stal papežem, tak zru
šil basilejská
k omp a k t á t a
a vyhlásil kří
žovou výpravu
proti Jiřímu
z Po d ě br a d .
Pod Valdštej
nov ým vele
ním to Otta
vio dotáhl až
na velitele vše
ho armádního
jezdectva. Byl
rozený intri

kán, jako by se vyučil u jiného slavného
Toskánce Nicoly Macchiaveliho. V ra
kouské armádě působil jako papežský
špion. Spiknutí proti Valdštejnovi
vlastně odstaroval sérií udavačských
dopisů. Ze staré mědirytiny nás pozo
ruje nevýrazná tvář. Jan Matyáš Gallas.
Narodil se do zchudlé vojenské rodiny
v severoitalském Tridentsku. V době
spiknutí, to už měl hodnost maršálka,
objížděl Valdštejnovy pluky. Hrozbami
a úplatky paralyzoval velitelský sbor.
Po Valdštejnově smrti se stal vrchním
velitelem císařských.
Nejstarší ze spiklenecké trojky byl čty
řiasedmdesátiletý don Balthasar Mar
radas. Moc rozumu nepobral. Do Čech
přišel dávno před třicetiletou válkou
ještě za císaře Rudolfa II. Že se kdysi
narodil ve španělské Valencii, nevěděl
možná ani on sám. Když přišel do Pra
hy, měl jen roztrhanou kazajku. Brzo
se stal příslušníkem českého panstva.
Na začátku stavovské rebelie velel pluku
císařských. Zúčastnil se bitvy u Lomni
ce nad Lužnicí. Jeho vojáci na bitevním
poli nikterak nevynikli. Proslavilo je
až rabování selských stodol a chlévů.
Tehdy se prý v donu Balthasarovi hnu
lo svědomí a po unavené a zamyšlené
jihočeské krajině rozptýlil boží muka
zvaná maradasky.
Pár let po bělohorské ostudě přišly
tragické konfiskace. Balthazar Marra
das získal zámek Hluboká. Právě odtud
se v zimě roku 1634 rozbíhaly a sem se
zase sbíhaly nitky velkého spiknutí.
Ferdinand II. nakonec překonal svoji
pověstnou nerozhodnost a Valdštejna
odvolal. Generalissimus měl být zatčen
a přivezen do Vídně v řetězech. Útěk
z Plzně do Chebu to však změnil. Spik
lenci museli do celé akce zahrnout další
lidi. Ze spiknutí generálů se rázem stalo
spiknutí plukovníků. Dopisy Ottavia
Piccolominiho měly asi velkou váhu.
Přesvědčil Gordona, Leslieho a Butle
ra k zorganizování a posléze vlastně
i k provedení chebské akce.
Svět na Valdštejna nezapomněl. Bra
tr O'Kennedy byl se svojí prognózou
zcela vedle. Na všech poutích, co jich
v českomoravském prostoru bylo, uka
zovali knihkupci velké nástěnné tabule,
kde smutnou postavu v bílém rouchu
propichuje mušketýr halapartnou. Le
dečský kantor Václav František Koc
mánek vydal „Spisek krátký o žalost
ném a nenadálém zahynutí léta 1634“
a kardinál Richelieu, skutečný vládce
tehdejší Francie, se valdštejnskou otáz
kou zabývá na sedmadvaceti stránkách
svých pamětí. Valdštejn se stal legen
dou a skutečného Valdštejna nahradil
Valdštejn mýtický. Romantický básník
Schiller udělal z Valdštejna nadčlověka,
který zahyne ve střetu s duševní malos
tí doby. Co jeho vrah? Co víme o jeho
dalších osudech?
Štěstí v jeho případě stálo někde jinde.
Walter Deveroux se jako drobný šlech
tic v Posázaví neuchytil. Panství v čás
lavském kraji ho brzo přestalo zajímat.
Většinou přebýval v Praze a tam se roku
1639 stal bezejmennou obětí morové
epidemie.

jak vidno ze snímků stanislava tomáška.

aktuality kultura školství město sport
TRW Autoelektronika, s.r.o. má od konce dubna nového vlastníka
TRW Autoelektronika, s. r. o., je výrobcem plastových
a kovových spínačů a elektronických modulů
pro automobilový průmysl.Již od roku 1993 sídlí a
vyrábí komponenty pro automobilový průmysl
v Benešově u Prahy a od roku 2000 také ve Zruči nad
Sázavou. Od konce dubna 2018 má tato společnost
nového vlastníka.

O společnosti TRW Autoelektronika, s.r.o.

má zastoupení ve 14 zemích světa s více
než 5 500 zaměstnanci a ředitelstvím v německém
Radolfzellu. BCS Automotive Interface Solutions
v sobě spojuje zkušenosti dlouholetého dodavatele
pro automobilový průmysl, který má téměř
sedmdesátiletou historii,s nadšením nově založené
společnosti.

Spojení se společností Luxshare je pro společnost
BCS Automotive Interface Solutions výhodné v tom,
že bude moci spotřební technologie nabídnout také
svým zákazníkům v oblasti automobilového průmyslu.
Společnost Luxshare se zavázala, že pomůže rozšířit
a realizovat strategii společnosti BCS Automotive
Interface Solutions tak, aby se stala globálním lídrem
v oblasti řešení automobilového rozhraní. Poskytne
jí přístup k novým zákazníkům a spotřebitelským
technologiím pro automobilové aplikace a podpoří
další růst společnosti tím, že poskytne potřebné
Jednou z dceřiných společností Luxshare Hongkong zdroje.
Limited je společnost Luxshare ICT, která je silným
hráčem na trhu v oblasti spotřebitelského 11. května 2018 proběhl ve všech lokalitách
a telekomunikačního průmyslu, neboť má vysoce BCS Automotive Interface Solutions ceremoniál
vyvinuté technologie připojení a bezdrátového k příležitosti oficiálního prvního dne pod novou
nabíjení. Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává značkou, tzv. DAY ONE. Během ceremoniálu byli
elektronické komponenty. Ve svém portfoliu zaměstnanci seznámeni s vizí a strategií, kterou
má konektory, napájecí šňůry, antény, vodiče, mikro se společnost bude ubírat a také bylo odhaleno nové
koaxiální kabely, flexibilní ploché kabely, přesné logo, pod kterým budou jednotlivé entity vystupovat.
kovové a plastové součásti a komponenty, které nabízí
a dodává zákazníkům po celém světě.
Společnost ZF, která se v roce 2015 spojila
se společností TRW, prodala ze své divize
Active & Passive Safety Technology část Body Control
Systems čínské miliardářce Grace Wang. Paní Wang je
jedním z vlastníků společnosti Luxshare Hongkong
Limited, což je multiindustriální společnost, která
působí v telekomunikačním, počítačovém, lékařském
a automobilovém průmyslu. V roce 2016 dosáhla
společnost Luxshare obratu více než 2,1 miliardy USD
a zaměstnává okolo 35 000 lidí po celém světě.

čErvEn
2018

TRW Autoelektronika, s.r.o. vyrábí a dodává na
automobilový trh jednoduché a komplexní
spínače, senzory, integrované elektronické
kontrolní panely, ovládání klimatizace, oken a
zrcátek. V benešovském závodě a jeho provozu ve
Zruči nad Sázavou pracuje v současné době okolo
700 zaměstnanců. Společnost je certifikovaným
dodavatelem největších automobilek a splňuje
náročné normy nejen při produkci výrobků, ale i v
rámci ochrany životního prostředí. Mezi největší
zákazníky patří Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes,
Daimler, Fiat a další.
Společnost svým zaměstnancům a uchazečům o
zaměstnání nabízí stabilitu velké mezinárodní
společnosti, čisté prostředí, možnost rozvoje,
propracovaný systém odměňování a také širokou
škálu zaměstnaneckých benefitů. Zaměstnanci
mohou využít např. příspěvek na penzijní
připojištění, na závodní stravování a dopravu do
zaměstnání, cafeterii benefitů či zvýhodněné
mobilní tarify. Společnost též pro své zaměstnance
zpracovává různé aktivity v rámci Programu zdraví
a přispívá jim na společenské, kulturní a sportovní
akce. Z rozvojových aktivit stojí za zmínku také
talentové a rozvojové programy, do kterých jsou
vždy nominováni zaměstnanci, kteří mají zájem na
sobě pracovat a rozvíjet se.

Body Control Systems se po dokončení prodeje stala
nezávislou společností, která na trhu vystupuje
pod značkou BCS Automotive Interface Solutions,

VOLNÁ MÍSTA
Hledáme kolegy/kolegyně na pracovní pozice:

Svářeč
Brusič
 Lisař
 Zámečník

Operátor lakovny
Provozní manipulant
 Skladník
 Montážní pracovník









Kontakt:
renata.chroustova@bokigroup.eu
tel. +420 734 390 266

Podrobné informace naleznete na:

www.bokigroup.eu

INSTALACE
POJĎTE
ZA
LEPŠÍ PRACÍ
ZDARMA

INTERNET
za

až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM

až 45.000 Kč
měsíčně
» profesionální zaškolení
» flexibilní pracovní doba

HLEDÁME NOVÉ
KOLEGY NA POZICI:

TECHNIK
PRO INSTALACE
INTERNETOVÝCH
PŘÍPOJEK
www.starnet.cz/kariera
kariera@starnet.cz
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Děti z mateřinky navštívily Den Země pro MŠ – 19. ročník
ZŠ Okružní
zvířátka a poznávaly okolí Krista Fremlová
Zruče
MŠ Malostranská L

Jaroslava Daňková

V

květnu a v červnu jsme s dětmi
podnikli hned dva výlety. První
nás zavedl do Farmaparku v Soběhr
dech. Děti si prohlédly nejen domá
cí zvířátka, ale i některá cizokrajná,
např. lamu a klokana.
Na Den dět í jsme naplá nova li

druhý výlet. Mladší děti se svezly
vláčkem na Horku. Předškoláci vyra
zili pěšky kolem pískovny a se svými
menšími kamarády setkali v kempu
u řeky Sázavy. Tam si všichni odpo
činuli a pochutnali si na zmrzlině.
Na závěr je čekala už jen cesta vlakem
zpátky do Zruče.

etošní 19. ročník Dne Země pro
mateřské školy ve Zruči nad Sáza
vou dne 24. 4. 2018 připravil Mgr. Petr
Dolenský, koordinátor ekovýchovy
z Prahy. Program začal divadelním
představením o tom, Ja k pejsek
s kočičkou stloukali máslo, vzniklý
na základě objevené hry spisovatele Jo
sefa Čapka a následoval výukový pořad
Máma kráva.
O tom, co se stane, když kočička
najde v lednici máslo a pejsek nechce
snídat suchý rohlík. Situaci zachrání
tajemný recept na výrobu másla a chuť

se něčemu novému naučit. Celý příběh
děti prožívaly, byly aktivní a veselé. Ná
sledovaly vzdělávací aktivity: fotogale
rie plemen tura domácího, zábavná hra
krmení skotu (házení brambor přímo
do tlamy krávy), simulace ručního do
jení a tradiční stloukání másla s ochut
návkou, zápasy s rohatým býkem.
Slunečné a teplé počasí nám přálo,
program probíhal na školní zahradě.
Žáci naší školy ochotně pomohli s pří
pravou a rádi se zapojili spolu s dětmi
z mateřských škol do vzdělávacích ak
tivit. Děkujeme městu Zruč nad Sáza
vou, které poskytlo dotaci na tuto akci.

Školní rok končí
Jolana Keharová
foto: Archiv MŠ

B

ZŠ
Výlet
do středověké Kutné Hory
Aneta Peroutková

D

ne 16. května, za příjemného
počasí, podnikly třídy 7. A a 7. B
společně dějepisnou exkurzi do Kut
né Hory. Po příjezdu navštívili žáci
jako první kostnici. Tam se dozvě
děli, jak byla vybudována, k jakým
účelů sloužila, a rovněž se seznámili
s legendou o slepém mnichu, jenž sám
přeskládal lidské ostatky do pyramid.
Dalším cílem byl Hrádek, kde žáci
poznali nelehký způsob práce a ži
vota havířů v tomto městě. To vše
bylo žákům přiblíženo i prohlídkou
dolu zvaného Osel, kam se žáci vy
dali v pláštích a vybaveni helmami se
světly. Díky občasným úzkým a níz
kým průchodům byla tato prohlídka

pro žáky velmi zajímavá.
Dalším cílem se stal Vlašský dvůr,
ve kterém žáci navštívili dvě expozice
věnované mučicím nástrojům a mý
tickým postavám českých dějin. Obě
expozice vzbudily velké nadšení i díky
interaktivním prvkům. Později jsme
se vydali okolo Kamenného domu,
morového sloupu a Kamenné kašny až
na náměstí, kde žáky čekal zasloužený
rozchod (obědová pauza).
V závěrečné části exkurze se žáci vy
pravili okolo kostela sv. Jakuba k chrá
mu sv. Barbory. Během prohlídky se
nám podařilo vystoupat až na nejvyšší
ochoz a užili jsme si neobvyklý pohled
na tento chrám. Na závěr dne nastou
pili žáci unavení, ale spokojení do au
tobusu a vrátili se zpět do Zruče. Celá
exkurze se opravdu vydařila.

lížící se závěr školního roku bývá
na všech školách i školkách oprav
du bohatý. Je ve znamení výletů, ex
kurzí, sportovních a kulturních akcí,
ale také loučení.
Nejinak to bylo i u nás v MŠ Na Po
hoří.
23.5.
Den, kdy zavlála před školkou olym
pijská vlajka. Malí sportovci si poměřili

Jaro
ve školní
družině

své síly v běhu, v hodu a ve skoku z mís
ta. Protože se všichni opravdu snažili,
neminula nikoho medaile a odměna.
30. 5.
Na školní výlet tentokrát zamířily
starší děti do Prahy. Tam nastoupily
na parník a vypluly na plavbu po Vlta
vě. Ti nejmladší cestovali do Vlašimi.
Navštívili zvířátka v Para Zoo, krásný
zámecký park a na závěr cukrárnu s po
řádnou porcí zmrzliny.
1. 6.
Stalo se již tradicí, že Den dětí oslaví
me karnevalem. Pestrý průvod masek
prochází vždy městem, a tak se mů
žou všichni potěšit pohledem na děti
v krásných převlecích. Vítané občerst
vení bylo připraveno na hřišti házené.
I přes všechny akce se na všech tří
dách pečlivě pilovaly besídky. Proběh
lo závěrečné fotografování, návštěva
u hasičů, slavnostní šerpování před
školáků a diskotéka na hřišti.
Pokud chcete zavzpomínat na náš
uplynulý školní rok, podívejte se
na naši fotogalerii, je opravdu bohatá.
Za děti a celý náš kolektiv přeji všem
čtenářům krásné léto.

fota: Archiv MŠ

Dopoledne
s Policií ČR
Alena Slavíčková

M

álo povídání, o to více zážit
kov ých okamžiků si prožily
děti z MŠ Na Pohoří ve středu 6. 6.
2018 ve společnosti milých policistek
a policistů Oddělení hlídkové služby
Praha IV.
Děti se seznámily s policejními vozy,
výstrojí, ale také s různými zbraněmi.
Společně jsme si povídali o možných
nebezpečích a o tom jak jim předchá
zet. Zopakovali jsme si také důležitá
telefonní čísla pro přivolání pomoci.
Všem se nám tato velmi dobře připra
vená akce líbila. Závěrem bych chtěla
říci, že profese policisty dnes získala
tímto jistě mnoho malých obdivova
telů.
Ve čtvrtek 7. 6. 2018 proběhl na hřiš
ti u základní školy Olympijský trojboj
obou mateřských škol ze Zruče nad
Sázavou, Hulic a Vlastějovic. Jedná
se o první ročník a věříme, že nebude
poslední.

ZŠ

Ilona Táborská

fota: Archiv zŠ

Čarodějnický rej v ŠD
Každý rok ve školní družině vyrábí
me čarodějnici, kterou poté spálíme
u naplánovaného ohně v areálu školy.
Letos se pálení uskutečnilo ve dvou
dnech – 23. a 24. 4. Starší děti si tento
den užily v pondělí a mladší v úterý.
V daný den si donesly buřtíky na opé
kání, které se ráno vybraly a daly
do ledničky.
Odpoledne kolem 12.30 hodin se
rozhořel ohýnek, na kterém si děti
opekly své dobroty a moc si na nich po
chutnaly. Po opečení a snězení buřtí
ků byly děti rozděleny na dvě družstva
a začalo soutěžení s košťaty – házení
do dálky, podávání a přebíhání, létá
ní na koštěti atd. Po soutěžích nastala
očekávaná chvíle, kdy jsme vyháněli
zimu básničkou, spálili vyrobenou ča
rodějnici a přivítali jaro.
Všichni se těšíme na další setkání
a pálení čarodějnic.
Družinová akademie nejen pro
maminky
Dne 17. 5. 2018 se konala dvě vy
stoupení školní družiny. Jedno bylo
dopoledne pro I. stupeň základní ško
ly, mateřské školky a školu praktickou.
Odpoledne od 15.00 hodin začalo vy
stoupení nejen pro maminky, ale i pro
širokou veřejnost.
Secvičování dětí v jednotlivých od

děleních bylo velmi náročné, protože
některé z nich odchází na kroužky,
které mají v různé dny.
Každé oddělení si připravilo taneč
ní vystoupení nebo cvičení na nářadí,
ukázku z jógy, písničky, básničky.
Každý z vystupujících vytvořil srdíčko
pro maminku, které na konci odpoled
ního vystoupení předal své mamince
na písničku Jsi moje máma od skupi
ny Lunetic (nejedné mamince ukápla
slzička). Své představení zde předvedli
i žáci školního dramatického kroužku.
U vstupu mohl každý z diváků ochut
nat ovesné sušenky, které upekli naši
malí kuchtíci.
Moc nás potěšilo i to, že děti byly ši
kovné, snažily se a jejich vystoupení se
jim povedla.
Chtěly bychom poděkovat i pa
ním učitelkám, které nám pomohly
pohlídat děti, protože čekání na to své
vystoupení bylo opravdu pro některé
z nich dlouhé, a děkujeme všem, kdo
nám pomohl s přípravou akademie
a úklidem po jejím skončení.
Den dětí
1. června jsme pro děti ke Dni dětí
ve školní družině přichystaly Družino
vou pouť. Na tuto akci se všichni těší.
Prvňáčci zde byli letos poprvé. Nevě

děli, co je čeká a stále se vyptávali, jak
to bude probíhat.
Na odpoledne byla tělocvična při
pravena s 19 stanovišti, kde děti pl
nily soutěžní úkoly – házení šipkami
na terč, prolézání tunelu, skok v pyt
lích, chůze na dřevěných kostkách,
navlékání korálků, lov ryb, skáká
ní na nafukovacích míčích, kopání
do brány, hod na cíl atd. Za každou
splněnou disciplínu získaly papírové
žetony (penízky), za které si v našem
družinovém stánku mohly koupit po
ukázku na zmrzlinu, notýsek, gelová
pera a různé sladké odměny. Vše se
nám vydařilo, krámek byl vyprodán
a děti odcházely spokojené se svými
nákupy. Tak jsme si i samotný konec
školního roku všichni náležitě užili.
Děkujeme za pomoc žákům základní
školy, praktikantům, kteří byli ve škole
na praxi, a bývalým kolegyním – vy
chovatelkám, které se jako vždy ujaly
našeho krámku.
V červnu se uskutečnily ještě dvě
akce. Jednou jsou Vodní hrátky a dru
hou Diskotéka s klaunem Ferdou
a mimoněm.
Dětem přejeme pěkné prožití letních
prázdnin a spoustu pěkných zážitků.
Autorka je vychovatelkou ŠD.
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Od ledovcové perly Slovinska
ZŠ
Žáci poznávali blíže zásadní
k subtropické laguně Jadranu
milníky české historie
aneb To je jinej vesmír, kámo… Blanka Olišarová

Roman Starý

M

nohokrát navštívené tradiční me
tropole Londýn, Paříž, Řím vy
střídal v letošním školním roce zájezd
do Slovinska a Itálie. Tak jako každý
rok se tedy i letos žáci dočkali studijně
vzdělávacího zájezdu.
Maminky své ratolesti poctivě vybavi
ly domácí stravou, a tak noční přejezd
přes Rakousko a Slovinsko provoněný
řízky účastníkům zájezdu utekl jako
nic. Čtvrtečního rána nás skrz okén
ka autobusu probudil třpyt zasněže
ných vrcholků Alp. Nádherný výhled
na Bledské jezero předznamenal skvělý
výlet. Na stejnojmenný ostrov ležící
uprostřed jezera jsme se dostali tra
dičním člunem, poháněným lidskou
silou, zvaným „pletna“. Někteří z nás si
prohlédli kouzelná zákoutí, jež ostrov
skrývá, a odpočívali ve stínu stromů
po dlouhé noční jízdě autobusem, jiní
navštívili kostel Nanebevzetí Panny
Marie stojící majestátně uprostřed os
trova. Při zpáteční plavbě jsme si pro
hlédli i nádherný Blejski hrad, který se
tyčil na skále nad jezerem.
Po obědě nás autobus převezl k Po
stojnským jeskyním a my se vydali
prozkoumat skrytá tajemství jednoho
z největších jeskynních systémů v Ev
ropě. Do nitra jeskyní jsme se ale nevy
dali pěšky. Zavezl nás tam na více než
dvoukilometrové trase podzemím elek
trický vláček. Při hodinové procházce
kilometry podzemních chodeb a dómů
s bohatou krápníkovou výzdobou pl
nou stalaktitů, stalagnátů, sintrových

závěsů, sloupů a klenutých průchodů
jsme se cítili, jako by nás obklopovala
gotická architektura. Na konci jeskyn
ních chodeb jsme se dočkali skrytého
tajemství a ve vodní nádrži jsme si
prohlédli „člověčí rybu“ – v podze
mí žijícího obojživelníka, který nemá
pigment a vypadá tak trochu jako had
s nožičkami.
Odpoledne se pomalu chýlilo ke kon
ci, ale soumrak byl ještě daleko. Navští
vili jsme proto téměř nikdy nedobytou
pevnost – Predjamský hrad. Hrad zde
stojí již od 12. století a budí dojem, jako
by byl vytesaný ve skále. Uprostřed
skalního převisu, pod ním jen temný
kaňon, nad ním jen skála a nebe. Bez
ochrany, bez hradeb, které nepotřebo
val, neboť sám byl hradbou.
Zcela vyčerpáni z nabytých dojmů
i věčného šplhání nahoru a dolů jsme
v podvečer dorazili do italského Udine
a ubytovali se. První den byl za námi
a my usínali s očekáváním, co přinese
den druhý.
Ve čtvrt na osm pátečního rána
ve většině hotelových pokojů zazvonil
budík. Několikrát zabouchnuté poko
je s kartou na otevírání uvnitř a složité
dohadování na recepci bylo zapomenu
to. V půl osmé pro nás byla připravená
snídaně a pak už jsme všichni nedo
čkavě očekávali odjezd do města lásky,
do bývalého hlavního města Benátské
republiky a mocenského centra Středo
moří, do kanály propletených Benátek.
Benátky jsou vystavěné na laguně (se
118 malými ostrovy) s nespočtem mos
tů a kanálů, kupolí a zvonů. Hlavní ulici

tam nahrazuje asi sto kanálů, přes něž se
klene přes čtyři sta mostů a patnáct tisíc
domů postavených na dubových kůlech
zaražených do moře.
Z přístavu Punta Sabbioni nás tra
jekt, nazý vaný „vaporetto“, zavezl
přímo na břehy laguny a my se vydali
na prohlídku ulic, uliček, mostů, paláců
a náměstíček. A že se tu dá lehce ztratit
a zabloudit? Tak s tím jsme víceméně
počítali a vůbec nás to nerozhodilo.
Někteří z nás poprvé ochutnali pravou
italskou pizzu, lahodnou chuť italské
zmrzliny a mnozí i poprvé vstoupili
do slané mořské vody.
Po celodenní prohlídce jsme se na zpá
teční cestu vydali plavbou po Canal
Grande, 4 km dlouhou tepnou ve tvaru
písmene „S“ protínající město. A objevo
vat romantická zákoutí kanálů plavbou
tradiční gondolou? Tak na to jsme byli
po celodenní prohlídce opravdu una
veni. Vlastně… za cenu jedné plavby
bychom pořídili 50 kopečků zmrzliny!
S Benátkami jsme se rozloučili výstu
pem na 99 m vysokou zvonici, odkud se
nám naskytl překrásný panoramatický
výhled na celé město, které Napoleon
nazýval „Salónem Evropy“.
A turecký záchod? „Co to proboha je?
Vono něco takovýho ve 21. století ještě
existuje? Tak to je randál… !“
Zbývá snad ještě poděkovat skvělým
řidičům, zkušené paní průvodkyni
a cestovní kanceláři Školní zájezdy
za perfektní uspořádání a průběh zá
jezdu.
A proč vlastně „jinej vesmír, kámo…“?
Zeptejte se na to účastníků zájezdu!

O

smička se v důležitých letopočtech
českých dějin objevuje napříč ce
lou historií. Události v jednotlivých
„osmičkových“ letopočtech byly nejen
náročné, mnohdy s tvrdým dopadem
na život obyvatel českých zemí, ale při
nesly i nový vítr do české historie. V le
tošním roce 2018 tak oslavíme nejen
stoleté výročí od vzniku samostatného
Československého státu, ale i další vý
znamná výročí, jako je např. založení
Karlovy univerzity, počátek třicetileté
války, uzavření Mnichovské dohody
nebo invazi vojsk Varšavské smlouvy.
Právě na tyto a řadu dalších význam
ných letopočtů se zaměřili žáci II. stup
ně naší školy (6. až 9. třída), a to v rámci
dějepisného projektu „Osmičky v čes
kých dějinách.“ Projektový den se usku
tečnil ve čtvrtek 10. 5. a na jeho přípravě
se podíleli učitelé dějepisu z II. stupně.
Každý ročník měl jasně stanovené le
topočty a historické milníky, kterými
se měly skupiny žáků během dopoledne
zaobírat. Přitom se vycházelo z obsahu
probírané látky v jednotlivých ročnících
(zatímco 6. ročníky zpracovávaly starší
historické události, deváťáci se zaměřili
na události poměrně nedávné). Cílem
projektu bylo poznání významných his
torických událostí, které ovlivnily nejen
další vývoj českých zemí, ale i smýšlení
a celkový život tehdejších obyvatel.
Žáci v jednot liv ých skupinách
po třech si rozdělili role (zapisovač,
vyhledávač, hlavní grafik atd.). Výsled
kem jejich dopolední práce měla být
jasná a srozumitelná obrazová prezen
tace, kde ostatní seznámili s hlavními
událostmi a jejich vlivem na historický
vývoj. K tomu mohli využít nejen vlast

ní přinesené materiály (doma vytištěné
články, učebnice, knihy zabývající se
historickými událostmi, ať již vlastní,
nebo např. zapůjčené v městské knihov
ně), ale mohli si je průběžně vyhledávat
na internetu. Žáci se do práce pustili
s vervou sobě vlastní – byli schopni se
společně zamýšlet nad historickými
událostmi, kooperace ve skupinách ne
byla problémem, zároveň posilovali své
sociální role v třídním kolektivu a měli
tak jedinečnou příležitost uplatnit své
silné stránky v průběhu společné tvorby.
Výsledné prezentace žáků byly ná
sledně prezentovány na výstavní ploše
v hlavním vestibulu školy.
A jakými tématy jsme se zabývali?
6. ročník
1158 – Vladislav II. českým králem
1198 – Přemysl Otakar I. českým králem
1348 – založení Karlovy univerzity, založení Nového Města pražského, založení hradu Karlštejn
7. ročník
1378 – smrt Karla IV.
1458 – Jiří z Poděbrad českým králem
1618–1648 – třicetiletá válka (švédská vojska
obsadila Malou Stranu a Hradčany, Vestfálský
mír)
8. ročník
1848 – nástup Františka Josefa I. na trůn, zrušení poddanství a roboty
1868 – položení základního kamene Národního
divadla
1908 – založení Národního technického muzea
1918 – konec 1. světové války
9. ročník
1918 – T. G. Masaryk zvolen prvním československým prezidentem, vznik ČR
1938 – Mnichovská dohoda
1948 – „Vítězný únor“
1968 – invaze vojsk Varšavské smlouvy
1978 – let 1. československého kosmonauta
Vladimíra Remka do vesmíru.

Zručí letouny čs. armády. Simulace ná
letu sice provedena nebyla, ale všechno
obyvatelstvo muselo po celý den dodr
žovat pohotovostní pokyny.
Společenské vrstvy začala ovládat ner
vozita a zprávy, že na západním obzoru
hrozí válka, nebyly už brány za zcela bez
významné. Poté, co v květnu 1938 do
razila do vládních kruhů falešná sdělení
o vzrůstající aktivitě vojsk Wehrmachtu
poblíž československých hranic a v po
hraničí se množily ze strany troufalých
henleinovců národnostní incidenty, vý
zva částečné mobilizace, respektive roz
kaz k mimořádnému vojenskému cviče
ní prohlášený vládou 20. května, povolal
ke svým jednotkám šest zručských zálož
níků. Jak zapsal kronikář Václav Pospíšil,
obyvatelstvo zůstalo klidné a povolaní
záložníci šli s kuráží ke svým praporům.
Zájem místních občanů na obraně státu
byl evidentní i v tom, že z iniciativy zruč
ské inteligence byl v restauraci U Kuklů
založen v květnu 1938 „Branný sbor
československých motoristů“ vedený
MUDr. Aloisem Diasem, a v červenci
1938 provedená občanská sbírka vynes
la nemalou sumu přibližně 20 000 Kč.
K vyhrocení krizové situace ve střed
ní Evropě notně přispěl Hitlerův pro
jev v Norimberku 12. září 1938, který
henleinovce přímo katapultoval k poku
su o protistátní puč. Výsledky britsko
-francouzských jednání s neoblomným
Hitlerem, předané do Prahy 19. září,
nedaly československé vládě prakticky
na výběr. Nebezpečí válečného konfliktu
bylo již na dosah ruky. Pro jeho odvrá
cení vyhlásila vláda 23. září všeobecnou
mobilizaci. Její bezproblémový průběh
byl zaznamenán také mezi zručskými
záložníky, kteří dle Památníku velitel
ství místní četnické stanice nastoupili
„všichni a ihned s nadšením vojenskou
službu a určené dopravní prostředky

byly obyvatelstvem řádně odvedeny
na místa určení.“ Silné vlastenecké
cítění přesto dramaticky narušovaly
otazníky nad dalším vývojem událostí.
Znepokojené spoluobčany se snažil ales
poň místní vyhláškou povzbudit starosta
Jan Říha: „Prožíváme rušné doby. Zpráva
stíhá zprávu. Mezi nimi i mnoho zpráv,
které jsou velmi zneklidňující a pro každého Čechoslováka bolestné. Nepřátelská
propaganda rozhlasová a našeptavačská
bude nyní hleděti vyvolati u nás neklid,
nespokojenost a druhé Španělsko. Nedejte
se zmásti – zachovejte ve všech případech
klid a rozvahu. V klidu a rozvaze musíme
se semknouti v jeden šik poslušný příkazů
vlády. Stůjme pevně za presidentem a vládou, v jejímž čele je voják generál Syrový.“
V noci z 29. na 30. září však padla po
slední kapka do hořkého poháru česko
-německé krize. Na finálním vyjednání
v Mnichově, kam nebyli českoslovenští
zástupci vůbec přizváni, všechny zúčast
něné státy svým podpisem akceptovaly
Hitlerovy nároky a v naivní domněnce
udržení míru v Evropě dohodly odstou
pení československých území obývaných
z více než 50% Němci. Ultimátum
mnichovské konference stálo u zro
du mnoha demonstrativních projevů
nesouhlasu a odporu československé
veřejnosti. V podstatě totéž se týkalo
i zručských obyvatel, kteří byli legalizací
vstupu německých vojsk za hranice naší
republiky deprimováni. Nikdo nemohl
dlouho pochopit příčinu této tragédie
považovanou za zradu světových moc
ností, které v Mnichově rozhodly o dal
ším osudu českého státu. Učitel Václav
Pospíšil označil 1. říjen 1938 za nejhorší
den v naší historii.
V prvních dnech okupace čs. pohrani
čí se ve Zruči zdržovali příslušníci jičín
ského pěšího pluku (snad č. 22), který
část obecné školy přeměnil na skladiště

potravin, úřadovnu a ošetřovnu. Zruč
nad Sázavou se od konce září 1938
z rozhodnutí Zemského úřadu v Praze
stala dalším místem tzv. umísťovacího
prostoru, kam byly postupně evakuová
ny desítky osob z území obsazovaných
německými vojsky. Mnohým občanům
pohled na uprchlíky z ohrožených úze
mí shlukující se před radnicí a v ulicích
města probudil v paměti bdělé vzpo
mínky na poměrně nedávnou imigraci
haličskou a italskou během první světo
vé války. Opět s nimi přišla povinnost
poskytnout ve svých domech ubytování
a zajistit přísun základních životních po
třeb, jejichž rezervy se u místních ob
chodníků v důsledku zvýšené poptávky
prudce tenčily.
Přistěhovalecká vlna se na město vali
la rychlým tempem a už 29. září 1938
obecní úřad registroval 50 rodin o při
bližném počtu 150 osob. Do obou škol
tak rázem přibylo 52 dětí nejen z čes
koslovenského pohraničí, ale i z Prahy
nebo až ukrajinského Mukačeva a poz
ději také dva učitelé, Robert Jedlička
a Václav Šimandl. Děti uprchlíků se
snažila hmotně podporovat alespoň
Okresní péče o mládež v Dolních Kra
lovicích, která je prostřednictvím svého
dozorčího důvěrníka Václava Pospíšila
zásobovala některými potravinami,
především sušeným mlékem, polévkou,
kakaem, čokoládou apod. Vývařovnu
pro vystěhovalce provozovala přímo
ve městě Místní školní rada nebo spolek
Ochrana matek a dětí.
Článek je částí jedné z kapitol připravované knihy o Zruči nad Sázavou.
Autor tohoto textu, Bc. Martin Rebhán,
je i autorem článku „28. říjen 1918.
Konec Velké války ve Zruči nad Sázavou“, který byl otištěn v minulém čísle
Zručských novin. Za chybně uvedené
autorství se omlouváme.

Rok 1938 ve Zruči nad Sázavou
Martin Rebhán

N

etřeba již nikomu zdůrazňovat, že
letošní „osmičkový“ rok je doslova
nabitý oslavami kulatých výročí, jimiž si
opět připomeneme velké osudové udá
losti našich moderních dějin. 30. září
uplyne přesně 80 let od podepsání mni
chovského diktátu, který bezprostředně
vedl ke vzniku Česko-Slovenské republi
ky a o 167 dní později k vyhlášení Pro
tektorátu Čechy a Morava.
Když v březnu 1936 vstoupil Wehr
macht do demilitarizovaného pásma
v Porýní, Československo reagovalo
rozsáhlými úpravami branné legislati
vy. V tuto dobu se na zručském úřadu
množily různé dotazníky – kupříkladu
pod záminkou sdělení informací pro
cestopisné průvodce – jimiž příslušníci
říšskoněmeckých zpravodajských služeb
plnili svou výzvědnou činnost. Do ho
din tělocviku byly zavedeny vojenské
povely.
Modernizace branné moci státu se ne
integrovala jen mezi předměty obecné
a měšťanské školy, ale stala se plnohod
notnou součástí celodenního režimu
obyvatel. Už 11. dubna 1935 Praha
přijala zákon o obraně proti leteckým
útokům, na jehož základě vzniká pod
názvem Civilní protiletecká ochrana
(CPO) instituce snažící se o organi
zovanou ochranu československého
obyvatelstva. Složky CPO byly od října
1935 postupně budovány i ve Zruči.
Pod hlavním vedením učitele Josefa
Chaloupky se do jejich struktury zapo
jilo kolem 140 osob bez rozdílu věku,
vzdělání a společenského postavení. Při
rozenou součást CPO tvořila samaritská
četa. Velitele této jednotky pochopitelně
ztvárňoval obvodní lékař MUDr. Alois
Dias a mezi zdravotníky se zapsala i choť
zámeckého pána Kristina Schebková,

předsedkyně Československého červe
ného kříže pro Zruč a okolí. Velitelství
CPO se nacházelo na radnici a stanice
první pomoci byla provizorně zřízena
v hostinci Karla Kukly. Zvláštní proti
letecké veřejné kryty ve městě nebyly
a v nejbližších letech se s jejich zřizová
ním ani nepočítalo.
Pro případ náhlého nebezpečí orga
nizovaly jednotlivé odbory CPO ne
pravidelná cvičení za účelem udržení
obyvatel obce v „pohotovostním reži
mu“ (zatemňování oken, chování při
poplachu, používání plynových masek,
sanitní cvičení, apod.). Do školení oby
vatelstva se zapojil také zručský Sokol,
který 18. dubna 1937 uspořádal dle
nařízení ČOS branné cvičení s heslem
„Muži v poli, ženy v tělocvičně“. Okres
ní úřad v květnu 1937 stanovil dvaceti
členný pohotovostní oddíl k výkonu
pravidelných lesních a polních hlídek
v okolí města a v červnu 1937 prezen
toval zručské veřejnosti u evangelického
kostela Na Závisti účinky bojových látek
vojenský sbor z Kutné Hory. Mezi desít
kami nových právních norem vešel také
v platnost zákon č. 142/1936 Sb. o půjč
ce na obranu státu. Město na ni chtělo
přispět nečekaně zvláštním způsobem,
a to upsáním nadace Antonína Tučka,
bývalého veterináře a příslušníka obce,
ve výši 11 000 Kč.
Po anšlusu Rakouska 12. března 1938
stoupl vliv a počet členů sudetoněmecké
strany (Sudetendeutsche Partei), která
s Hitlerem v zádech stupňuje na česko
slovenské vládě své požadavky vedoucí
k ukončení „vzájemného“ problému
v hraničním pásmu. Bobtnající sebe
vědomí Německa a jeho způsob řešení
zahraničně-politických cílů se promítl
do místního dění hned o několik dní
později, kdy v rámci dosud největšího
poplachového cvičení přelétávaly nad
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Zastupitelstvo města na svém 30. zasedání, konaném 14. 5. 2018
schvaluje
• 3. úpravu rozpočtu města na rok 2018 zvýšením výdajů a příjmů
o 260 000 Kč;
• přijetí dotace na akci „XVIII. historické slavnosti ve Zruči nad Sá
zavou“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočes
kého kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši
100 000 Kč a závazek spolufinancování akce v minimální výši 20% s DPH
z celkových uznatelných nákladů akce;
• přijetí dotace na akci „Oprava palubové podlahy ve Sportovní hale
ve Zruči nad Sázavou“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z roz
počtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času
a primární prevence ve výši 100 000 Kč a závazek spolufinancování akce
v minimální výši 20 % s DPH z celkových uznatelných nákladů akce;
• přijetí dotace na akci „Jedinečná expozice Příběh řeky Sázavy ve Zruči
nad Sázavou – II. etapa“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z roz
počtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění
následků živelních katastrof ve výši 25 000 Kč a závazek spolufinancování
akce v minimální výši 5 % s DPH z celkových uznatelných nákladů akce;
• prodej vyznačené části pozemku p. č. 2335/139 v k. ú. Zruč nad Sáza
vou do vlastnictví: VARIEL, a. s., za cenu 726 Kč/m2;
• uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě s Vodohospodářskou
společností Vrchlice–Maleč, a. s. na pozemky p. č.: 988/7, 981/1, 982/1,
vše v k. ú. Zruč nad Sázavou. ZMě schvaluje následný prodej pozemku
p. č.: 988/7, 981/1, 982/1 vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, do vlastnictví:
O. J., za cenu 150 Kč/m2;
• nákup pozemků p. č. 420/2, 420/10, 420/41, vše v k. ú. Želivec, a po
zemku p. č. 1109 v k. ú. Zruč nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2;
• prodej pozemků p. č. 1620/2, 1620/5 a 1620/6, vše v k. ú. Zruč nad
Sázavou, do vlastnictví: A. B. Balcarová Alena, Polní 4834, 285 22 Zruč
nad Sázavou, za cenu 150,- Kč/m2;
• prodej pozemků p. č. 1620/3 a 1620/4, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou,
do vlastnictví: S. R. za cenu 150,- Kč/m2;
• prodej pozemku p. č. 1620/7 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví:
A. B. (1/2), S. R. (1/2), za cenu 150,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem
těchto pozemků;
• prodej pozemků p. č. 2125 o výměře 265 m 2, druh pozemku zasta
věná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 602
ve Zruči nad Sázavou (původní baťovská vilka ul. Poštovní); p. č. 2126
o výměře 723 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň;
p. č. 2127 o výměře 915 m 2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob
využití – zeleň, paní P. L., za celkovou kupní cenu 2 200 000 Kč. Vše je
v katastrálním území a obci Zruč nad Sázavou, zapsané na listu vlastnictví
č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, a to jako celek;
• udělit Cenu města v roce 2018 panu Kamilu Neužilovi;
• udělit cenu za sportovní výkon za rok 2017 družstvu v mariáši ve slože
ní: Milan Fertö, Bohuslav Bauštein, Vladimír Bekr, Josef Faktor a družstvu
mölkkařů ve složení: František Matějka, Karel Čapek, Zdeněk Sečka;
• uzavření smlouvy o zajištění reklamy a propagace na akci „Příběh řeky
Sázavy“ s firmou Povodí Vltavy, s. p.;

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
·· všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze
s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku
500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
·· občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může
tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu
a deblokačního osobního kódu (4–10 číslic) – zadání není povinné,
·· aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci
držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
·· dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
·· občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc
budou vydávány pouze z důvodu voleb,
·· lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno
vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
·· občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí
s rozšířenou působností (v hl. m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22),
ale také Ministerstvo vnitra,
·· občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní
číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti
převzetí dokladu,
·· převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze
u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze – pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
– u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22; nelze žádat u Min. vnitra)
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
– u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč (nelze přebírat u Min. vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let

·· ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
·· ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
·· ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

·· ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
·· ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
KDE se platí správní poplatek za vydání
občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz
v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání
občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme
občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen
„MV“), vybírá se část správního poplatku
u ORP a část správního poplatku u MV.

bere na vědomí
• zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26. 3. 2018;
• pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v sa
mostatné a přenesené působnosti města v souladu s nařízením Evropské
ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) – GDPR;
ruší
• své usnesení č. 14/2017 ze dne 20. 03. 2017;
pověřuje
• kontrolní výbor města kontrolou hospodaření Mateřské školy Ma
lostranská, Zruč nad Sázavou a Mateřské školy Na Pohoří, Zruč nad
Sázavou;
• finanční výbor města kontrolou hospodaření Základní školy Zruč
nad Sázavou a Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou.
Rada města na svém 93. zasedání, konaném 14. 5. 2018
schvaluje
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na služebnost na právo
stezky a cesty na pozemky p. č. 245/1 a 247/9, vše v k. ú. Zruč nad
Sázavou, s panem J. K;
• žádost nájemce multifunkčního objektu o rozšíření prodejního pro
storu tohoto objektu na náměstí MUDr. Svobody č. p. 1081 dle návrhu
žadatele;
• přijetí finančních darů na 7. ročník Mezinárodní kytarové soutěže
Zruč nad Sázavou 2018, která se konala ve dnech 14.–17. června 2018;
• uzavření smlouvy o dílo na doplnění atrakcí pro děti do lokalit: sad
Míru, Poštovní a Lesní ulice, Rákosí a mateřské školky od firmy Herold
dětský svět a zahrada;
• podání žádosti o dotaci do dotačního programu „Účelové investiční
dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ a souhlasí s reali

Děkuji firmám za účast, také za finanční podporu
a sportovní nadšení, se kterým šly do soutěží tradičního sportovního klání „Zručské firmy sportují“.
Kolegům z města a dalším sportovním nadšencům
za pomoc s přípravou a uskutečněním akce – Martin
Hujer, Alenka Hajská, Kateřina Vyhnalová, Markéta
Augustovová, Štěpánka Malinová, Petra Menšíková, Lenka Jelínková, Irena Mikynová, Dáša Janatová,
Martina Fialová, Petr Škramovský, Vít Stejskal, Pavel
Antoš, Petr Malý, Milan Růžička, Josef Tůma, Leoš

Fiala, Petra Srbová, Lucka Vadinská, Dáša Jará, Jiřina Janatová, Jarmila Havlíčková, Lucka Stará, Petra
Ježdíková, Eva Melicharová, Eliška Chlumská. Nebylo
jednoduché se postarat o občerstvení a chod soutěží
s téměř jedním stem sportovců a dalšími fanoušky
a o večerní hosty, kteří přišli na zábavu.
Zájemci o účast na firemním sportování v příštím
roce si mohou poznamenat termín do svého kalendáře – 21. 6. 2019.
Za MěÚ Ludmila Vlková

aktuality kultura školství město sport
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji
paní Zdeňce Kolouchové
za ochotu a obětavou pomoc
při péči o mého manžela.
Jana Dragounová

Děkuji
Městskému úřadu
a Sboru pro občanské
záležitosti za blahopřání
k mým narozeninám.
Jana Fialová

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Informace pečovatelské služby

od 1. dubna 2018 poskytuje město Zruč nad sázavou
terénní pečovatelskou službu i v odpoledních hodinách.
službu jsme rozšířili na základě požadavků uživatelů
a za podpory zřizovatele města Zruče nad sázavou.
vyšli jsme tak vstříc těm uživatelům, kteří potřebují zajistit
nezbytné úkony péče o vlastní osobu
i v odpoledních hodinách.
cílem rozšíření služeb je realizace různých
sociálně terapeutických činností, jejichž poskytování vede
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností
a dovedností podporujících např. cvičení jemné motoriky
malováním, výrobou výrobků z papírů,
společenskými hrami, společnou přípravou
pohoštění (pečení bábovky, koláčů…)
pro posezení u kávy, tzv. kavárnička.
scházíme se pravidelně v odpoledních hodinách
v prostorách klubovny v domě s pečovatelskou
službou, ke stadionu 1035 a v domě
s podporovaným bydlením, Mládeže 591.
Dále připravujeme opékání buřtů, návštěvy hradů, zámků,
divadel a jiné výlety.

◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl,
skútr, moped s SPZ i bez, také díly
i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Koupím stavební pozemek
ve Zruči and Sázavou (ne nad městem) nebo vyměním za byt 2 + 1
ve Zruči nad Sázavou.
Tel.: 608 774 208.
◆ Koupím byt 1+1 ve Zruči nad Sázavou. Tel.: 608 982 473.

město Zruč nad sázavou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
praCovník tEChniCkÝCh sluŽEB a správy maJEtku

charakteristika pozice:
práce s technikou dle oprávnění / údržba komunikací a chodníků
údržba veřejné zeleně / svoz odpadkových košů / úklid města


Místo výkonu práce: Město Zruč nad sázavou
(spádové území města Zruč nad sázavou)



pracovní poměr: Hpp





termín nástupu:
po dohodě

pracovní doba 6.00–14.30 hod

 platové zařazení: Dle nařízení vlády č. 341/2017 sb.
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.


požadavky na uchazeče:

• minimální dosažené vzdělání – výuční list
• schopnost samostatného jednání
• pečlivost
• zodpovědnost
• spolehlivost
• týmový duch
• ochota učit se
• další osvědčení např. svářečský průkaz, osvědčení na podkopová zařízení,
osvědčení na nájezdové lžíce, vysokozdvižný vozík jsou vítána

přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou, nebo podejte osobně nejpozději
do pátku 31. 7. 2018, do 10.00 hodin
na adresu: Městský úřad Zruč nad sázavou, Zámek č. p. 1, 285 22 Zruč nad sázavou
(tel.: 327 531 579, e-mail: podatelna @ město-zruc.cz)
 obálku označte nápisem:
vÝBěrovÉ ŘíZEní 2018 – pracovník technických služeb a správy majetku – nEotvírat
Více informací naleznete na úřední desce městského úřadu,
nebo se můžete informovat u vedoucího TSSM Bc. Radka Hampla, tel.: 604 871 065,
nebo u tajemnice MÚ Bc. Kristýny Jirkovské, tel.: 327 532 814.
Kristýna Jirkovská, tajemnice MÚ Zruč nad Sázavou

čErvEn
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zací a financováním akce „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Zruč nad Sázavou“;
• podání žádosti o dotaci do Operačního programu zaměstnanost,
prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, výzvy č. 80 a souhlasí s realizací
a financováním akce „Zvýšení efektivity veřejné správy ve Zruči nad
Sázavou“;
• podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí
2014–2020, prioritní osy 3 Zpracování odpadu a souhlasí s realizací
a financováním akce „Předcházení vzniku BRKO prostřednictvím do
mácích kompostérů ve Zruči nad Sázavou“;
• předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP126013814/1 s firmou ČEZ Distribuce;
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Zruč nad Sázavou
– ulice Dubinská, chodník“ s firmou Silmex;
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akce „Rozšíření parkovišť
Zruč n. S.“ a „Asfaltování komunikace v Želivci“ s firmou Silmex;
• uzavření smluv o zpracování osobních údajů s firmou Galileo Corporation, s. r. o.;
• uzavření smlouvy o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu s firmou Galileo Corporation, s. r. o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov;
• uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci v rámci průvodcovské
služby v expozici Království panenek s Klubem panenky ČR;
• na základě zveřejněné poptávky na akci „Stavební úpravy kotelny
CZT Zruč nad Sázavou“ uzavřít smlouvu o dílo s firmou Realitní a sta
vební společnost;
• objednat u Ing. Lady Kotlaříkové zpracování studie na ubytování
a rozšíření stávajícího občerstvení ve sportovní hale;
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce
hasičské zbrojnice“;
• na základě zveřejněného záměru města na akci „Zateplení bytů
ve Zruči nad Sázavou“ jako nejvýhodnější pro město nabídku firmy
Realitní a stavební společnost, s. r. o.;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce
osvětlení sportovní haly“ s firmou Sunritek, s. r. o.;
• uzavření smlouvy o dílo na sekání trávy s paní J. J.;
ukládá
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku p. č.
1263/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou o výměře 30 m2, pokud se nepřihlásí
jiný zájemce, RMě schvaluje tuto část pozemku pronajmout panu N. K.;
• předložit do jednání ZMě návrh na uzavření smlouvy o zajištění
reklamy a propagace v rámci expozice „Příběh řeky Sázavy“ s firmou
Povodí Vltavy;
neschvaluje
• žádost Linky bezpečí, z. s., o finanční příspěvek na podporu Linky
bezpečí;
bere na vědomí
• zpracovanou analýzu rizik a rozdílovou analýzu současného zpracování osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti města. Analýzy
byly zpracovány v rámci přípravné fáze v souladu s nařízením Evropské
ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) – GDPR.
Rada města na svém 94. zasedání, konaném 28. 5. 2018
schvaluje
• žádost L. F. o povolení vystoupení kapely Motoband na tenisových
dvorcích a zakončení ohňostrojem v sobotu 21. 7. 2018, v době od 19.00
do 23.00 hodin, v rámci VII. mistrovství Evropy ve hře mölkky;
• žádost RC Setkání o výpůjčku prostor u školní jídelny na akci Hřiště
plné her dne 10. 6. 2018 v době od 14.00 do 17.00 hodin a posečení
těchto prostor před konáním akce;
• přijetí finančního daru na 7. ročník Mezinárodní kytarové soutěže
Zruč nad Sázavou 2018, která se konala ve dnech 14.–17. června 2018
od firmy Polysan, s. r. o.;
• přijetí věcného daru od M. A. Mateřské škole Na Pohoří Zruč nad
Sázavou;
• výpůjčku části plotu školní jídelny pro účely vyvěšení banneru na akci
Barevné město, která se uskuteční ve dnech 29.–30. 6. 2018;
• uzavření pachtovní smlouvy s pachtýřem Lesním družstvem obcí
Ledeč nad Sázavou, Hněvkovice;
• prodej použité plošiny na podvozku Avia typ 179 T městu Ledeč
nad Sázavou;
• prodej použitého traktoru Zetor 7745 panu A. V.;
• uzavření dodatku č. 6 poj. smlouvy č. 7720482069 7 s pojistitelem
Kooperativa pojišťovna, a. s.;
• smlouvu o zajištění ochrany osobních údajů a bibliografických záznamů knihovny při automatizovaném zpracování mezi městem Zruč
nad Sázavou a LANius s.r.o.;
• uzavření dodatku č. 1 k obchodní smlouvě a smlouvu o zpracování
osobních údajů s firmou Endered CZ, s. r. o.;
ukládá
• předložit do jednání ZMě žádost firmy Centrin CZ, s. r. o. o individuální dotaci;
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Nováček turnaje zaskočil ostřílené beachvolejbalové harcovníky a bral „zlato“

souhlasí
• se souhrnným plánem sanace a rekultivace ložiska stavebního kamene
Vlastějovice a pověřuje starostu podpisem souhlasu;
pověřuje
• starostu podpisem všech smluv ke stávajícím smluvním vztahům vzta
hujícím se k zabezpečení zpracování ochrany osobních údajů (GDPR)
v rámci města Zruč nad Sázavou v případech, kdy město vystupuje jako
správce nebo zpracovatel osobních údajů.

Zručské mölkkaře čeká horké léto

EUROMÖLKKY 2018 se blíží
Leoš Fiala
Mölkky – Příznivce hry mölkky čeká
o prázdninách opravdu nabitý pro
gram, a to ani nemusí opustit Zruč.
Na VII. mistrovství Evropy EURO
MÖLKKY 2018, které se uskuteční
včetně pátečního přípravného turnaje
ve dnech 20. až 22. července na teni
sových dvorcích, je zatím přihlášena
třicítka týmů ze šesti zemí. Uzávěrka
přihlášek je na konci června. Všichni
domácí příznivci této hry mají ještě
možnost se přihlásit a poměřit svoje
schopnosti třeba s finským celkem
MK Lahti, několikanásobnými mis
try světa v čele s Hary Aspem, nejlep
ším finským hráčem. Že není třeba se
mölek bát, dokázala trojice J. Doubra
va, L. Kružík a P. Janda pod názvem
My to vypijem, která v květnu při V.
jarní zlaté zručské mölce zaskočila té
měř všechny favority a obsadila v silné
konkurenci 40 týmů druhé místo.
Ještě před EM 2018 se konají dva
turnaje Českomoravského poháru
30. 6. v Jablonci nad Jizerou a 14. 7.
ve Stranném. Zde si budou chtít zruč
ská družstva, zejména Lobestar, Dy
namo a SKM ZZV D vylepšit svoje
postavení. Zatím se nejlépe vede druž
stvu Milana Loudy Lobestar, které je
v průběžném pořadí ČMP na 4. místě.
Opravdovou generálkou na EM 2018
bude finále Zručské ZZV ligy möl
kky, kterého se v neděli 15. července

od 14.00 hodin zúčastní 10 týmů.
V rámci přípravy na EM 2018 star
tovalo družstvo SK M ZZV D 16.
a 17. 6. na 11. mistrovství Německa
v bavorském Erlangenu. V konkurenci
77 týmů se družstvo v sestavě Zdeněk
Sečka, Karel Čapek, František Matěj
ka a Leoš Fiala neztratilo. Po druhém
místě ve skupině z bilancí 10 výher a 6
porážek porazili naši hráči v play off
nejdříve domácí Holzrakete Erlangen
3:0 a poté další německý tým Molk
kings 3:2. Tím se probojovali mezi
posledních 16 celků, kde po velkém
boji podlehli o jeden hod 2:3 týmu
Czech mölkky Ex, složenému z před
ních českých hráčů. Škoda, postup
do bojů o medaile byl v silách našeho
„perspektivního“ družstva mladíků…
Tak neváhejte, potrénujte, vyplňte
přihlášku a přijďte si užít atmosféru
EUROMÖLEKK 2018. Kdy se Vám
poštěstí, že můžete startovat na Mi
strovství Evropy a to ještě v domácím
prostředí. A pokud se Vám nechce
hrát, přijďte fandit zručským týmům.
Ale určitě dorazte v sobotu 21. červen
ce v 19.00 hodin na koncert legendární
zručské skupiny MOTOBAND se vše
mi jejími hvězdami .
Euromölkkami bohatý letošní pro
gram zručských mölkkařů nekončí.
V sobotu 8. září se na tenisových dvor
cích koná VII. mistrovství ČR ve hře
mölkky. Nebojte se přihlásit, bylo by
dobré, kdyby některé z medailí zůstaly
doma…

Roman Starý

Beachvolejbalisté opět jeli naplno

Beach volejbal – Za nádherného slunečného počasí se
v sobotu 2. června na zručských beachvolejbalových
kurtech uskutečnil již pátý ročník turnaje Beachotvírák.
Po pilné celoroční fyzické přípravě se ho zúčastnilo čtr
náct tříčlenných smíšených družstev. Konkrétně proti
sobě na stranách sítě s nohama zabořenýma v písku bojo
valy týmy ze Zruče nad Sázavou, Vlašimi, Kácova, Čáslavi
nebo Kutné Hory.
Po lítém boji nakonec zvítězili hráči týmu SAMÁ LAJNA,
kteří se Beachotvíráku zúčastnili poprvé. Skvělá byla i ve
černí zábava DJ Míry Papeže, která završila tento sportovně
náročný den.
Zároveň již nyní přijměte pozvání na 6. ročník turnaje,
který proběhne v sobotu 1. června roku 2019. Více infor
mací a fotogalerii naleznete na facebookových stránkách
Beachotvírák Zruč.
Konečné pořadí V. ročníku turnaje Beachotvírák, 2. 6.
2018:
1. SAMÁ LAJNA
(Adéla Králová, Tomáš Čistý, Mirek Pařízek)
2. BENYHO ANDÝLCI
(Šárka Kleinová, Lída Vlková, Martin Beneš)
3. 3SALÁMISTI

(Vendula Slosiariková, Honza Jelínek, Pavel Krejča)
4. JOMARO
(Martina Fialová, Pepa Nádvorník, Roman Starý)
5. PÍVOŠ
(Petra Menšíková, Martin Hujer, Ivo Šteffek)
6. SHEBNĚTE
(Eliška Štíchová, Honza Kolář, Honza Šnobl)
7. INVALIDI
(Lenka Hrdinková, Dita Matoušková, Petr Hoch)
8. DEJ NÁM POKOJ
(Majka Binderová, Michal Holota, Pepa Švec)
9. TO MÁŠ MARNÝ
(Sváťa Stejskalová, Kristýna Martisová, Lucie Bazonyová)
10. VEČERNÍČEK
(Jana Bůžková, Pavel Novotný, Jan Novotný)
11. SMASH
(Natálie Burešová, Vanesa Švechovičová, Natálie Brebur
dová)
12. DATOMYŠI
(Míša Králová, David Kaňkovský, Tomáš Černohlávek)
13. JAHŮDKY
(Monika Sehnoutková, Týna Sehnoutková, Kamila Pokor
ná)
14. EROI
(Olga Chmelíková, Roman Chmelík, Jan Konvalina).

Úsměvy na tvářích aktivních účastníků a na stužkách visí tradiční otvírák... Před západem slunce se skupina rozrostla ještě o vyznavače tanečních rytmů.		

FOTO: archiv autora

Starší žáci skončili v pohárové skupině B na čtvrtém místě
Josef Tůma

Beznoska trápil favorizovanou Čáslav

Fotbal – Starší žáci oddílu kopané Jiskry Zruč nad Sázavou
odehráli na fotbalovém stadionu ve Zruči nad Sázavou 6.
kolo poháru s FK Čáslav C.

Branky Jiskry: Beznoska 3, V. Vörös 1, M. Herud 1. Poločas: 3:5. Hrací doba: 2 x 35 minut.
Sestava Jiskry: Šanda – Mach, Dolejš, V. Vörös, M. Herud,
Beznoska, Petrík, Adrián, M. Vörös, Maxa.

Jiskra Zruč nad Sázavou–FK Čáslav C 5:10
(3:5)
Pohárové utkání začalo pro hosty dost
překvapivě, když ve čtvrté minutě
prohrávali 2:0. Obě branky domácích
vstřelil důrazný Beznoska. Opaření
hosté se vzpamatovali až po prvním
střídání. Houfek přetavil dvě přihrávky
Vondry a bylo srovnáno – 2:2. Bezno
ska sice dokázal ještě jednou strhnout
vedení na stranu Jiskry, jenže Vondra
vyrovnal a Klepáč s Kotrbou hosty po
slali do poločasového vedení o dva góly.
Druhý poločas již byl plně v režii hos
tů. Sice několikrát pustili domácí hrá
če do šancí, ale skóre narůstalo hlavně
na druhé straně. Čáslavští po zásluze
zvítězili.

Starší žáci byli v pohárovém utkání proti Čáslavi důstojným soupeřem, nejvíce problémů hostům
natropil Jaroslav Beznoska (s míčem), autor tří gólů.
FOTO: J. tůma
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Skvělá divácká kulisa pomohla k výhře

Mladíci Jiskry nastříleli soupeřům
sedmdesát branek

Josef Tůma

Josef Tůma

Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Miřetice 1:0 (0:0)
Ve fotbalové I. B třídě, skupině D, prohrály čtvrté Miřetice na závěr sezóny se
zachraňující se Zručí nad Sázavou, které nejtěsnější výhru za záchranou zařídil
Zeman.
V prvním poločase měli znatelnou převahu hosté, kteří dobře kombinovali, ale
nadějné šance neproměnili. V 11. minutě zahrozil Jantač, v 17. minutě Turek
po přihrávce Moudrého. Ve 26. minutě se prodral do pokutového území Jenčík,
ale těsně přestřelil. Domácí hrozili převážně z rychlých protiútoků tažených Petrů
a Martinákem. Po nich se do šance dostal Kovář, ale střelu mu zlikvidoval gólman
hostů Nerad. Do dobré příležitosti pronikl i Zeman, ale akce nedopadla podle
jeho představ. Stejně tak se neprosadil Petrů po akci Arnolta s Kovářem.
„Hráli jsme výborně kombinačně a měli úseky hry, kdy jsme Zruči nepůjčili
balon,“ byl potěšený z výkonu svých oveček v prvním dějství trenér Miřetic Petr
Naňák.
Ve druhém poločase se domácí tlačili více za vedoucí brankou, kterou vstřelil
krátce po přestávce Zeman po akci Martináka s Petrů – 1:0. V 55. minutě mohl
zvýšit na dvoubrankový náskok Kovář, střela mířila těsně nad brankou hostů.
V 68. minutě odpískal sudí Vyhnal přímý volný kop ve prospěch hostů, Přitasi
lovu střelu přes zeď vykopl z brankové čáry Hájek. V 71. minutě unikl po křídle
Zeman, zpětnou přihrávkou vybídl ke střele Petrů, ten však trefil břevno. Do další
„loženky“ se stejný hráč dostal po průniku Kotka. Další šance domácích promar
nili Hirnyk (skvělou střelu hlavou mu zneškodnil bravurním zákrokem Nerad)
a Arnolt (po spolupráci Váni a Kotka). Ve zbytku zápasu se hostům již nepodařilo
vyrovnat a další domácí šance pochytal Nerad (Arnoltovi a Hájkovi).
Michal Váňa, asistent trenéra: „Vyhráli jsme a v soutěži se pro příští sezónu 2018/19
zachránili. Hrálo se nám špatně, hlavně s vidinou soupeřova čtvrtého místa v tabulce
a tím, že nesmíme nic pokazit. Branku dal Zeman na začátku druhé půlky, to nás
trochu uklidnilo, navíc jsme nastřelili břevno a tyč. Také nás hnala skvělá divácká
kulisa, sto dvacet fandů dlouho nebylo. Prim hráli házenkáři s oslavným chorálem, neboť již věděli z mobilních telefonů výsledky Týnce nad Sázavou, Říčan a Struhařova.“
Branka: 49. Zeman. ŽK: 84. Petrů. Diváků: 120. Poločas: 0:0.
Zruč n. Sáz.: Cudlín – M. Váňa, Jouza, Hájek, Kotek – Martinák, Janda (9.
Zeman), Petrů, Louda – Arnolt, Kovář (66. Hirnyk). Trenér: Alois Chovánek.

Házená minižáci – V Liberci se uskutečnil 18. ročník me
zinárodního turnaje MEGAMINI LIBEREC 2018. Tur
naj byl vypsán pro kategorii minižactva a lze ho považovat
za největší turnaj v ČR. Hrálo se systémem 6+1 (chlapci
i dívky dohromady, mohla startovat i smíšená družstva).
Celkem šestadvacet týmů házenkářských nadějí bojovalo
tři dny na třech hřištích ZŠ Dobiášova, mezi nimi ve skupině
B i kluci ze Zruče nad Sázavou. Hrálo se na hřištích s umě
lým povrchem. Systém turnaje garantoval odehrání mini
málně deseti zápasů, všechna utkání se hrála 2 x 10 minut.
Výsledky Jiskry Zruč nad Sázavou ve skupině B:
Zruč nad Sázavou–Radebeuler HV II. 9:3 (branky Jiskry:
Vašíček 4, Kopecký 2, Jindřich 1, Nikodým 1, Pajer 1), Zruč
nad Sázavou–Chodov Praha 7:12 (branky Jiskry: Vašíček
3, Kopecký 2, Jindřich 2), Zruč nad Sázavou–Continental
Jičín I. 4:10 (branky Jiskry: Vašíček 3, Pajer 1), Zruč nad
Sázavou–HBC Strakonice 7:7 (branky Jiskry: Kopecký 3,
Jindřich 2, Nikodým 2), Zruč nad Sázavou–Jablonec nad
Nisou 9:6 (branky Jiskry: Vašíček 3, Kopecký 1, Pajer 1,
Jindřich 1, Nikodým 1, Šťastný 1, Horký 1).
Tabulka skupiny B:
1. Continental Jičín I. – 10 bodů
2. Chodov Praha – 8 bodů
3. Jiskra Zruč nad Sázavou – 5 bodů, skóre 36:38
4. HBC Strakonice – 5 body, skóre 39:50
5. Radebeuler HV II. – 2 body
6. Jablonec nad Nisou – 0 bodů

8. Jiskra Zruč nad Sázavou – 1 bod, skóre 44:75
Semifinále:
HBC Continental Jičín I.–Dukla Praha žlutá 9:13
JM Chodov Praha–Lokomotiva Louny 10:14
O 3. až 4. místo:
Continental Jičín I.–HJM Chodov Praha 10:9
Finále:
Lokomotiva Louny–Dukla Praha žlutá 12:8
O 15. až 16. místo:
Jiskra Zruč nad Sázavou–Dukla Praha červená 8:2, branky
Jiskry: Vašíček 6, Kopecký 1, Růžička 1
Konečné pořadí 2018:
1. TJ LOKOmotiva Louny, 2. Dukla Praha žlutá, 3. HBC
Continental Jičín I., … 15. Jiskra Zruč nad Sázavou,
16. Dukla Praha červená atd.
Sestava a branky Jiskry (70): Tomáš Horký 1 – Martin
Jindřich 6, Tomáš Šťastný 4, Martin Nikodým 7, Rostislav
Růžička 2, Lukáš Pajer 3, Štěpán Kopecký 16, Dominik
Vašíček 31, František Janata. Trenér: Martin Havlíček.

Výsledky Jiskry z nadstavbové skupiny E:
Zruč nad Sázavou–Strakonice (ze sku
piny) 7:7, Zruč nad Sázavou–Jičín I.
4:10 (ze skupiny), Zruč nad Sázavou–
Chodov 7:12 (ze skupiny), Zruč nad
Sázavou–Liberec modří 4:9 (branky
Jiskry: Vašíček 3, Kopecký 1), Zruč
nad Sázavou–Radebeuler HV I. 11:19
(branky Jiskry: Vašíček 7, Kopecký
2, Šťastný 1, Nikodým 1), Zruč nad
Sázavou–Slavoj Děčín 5:8 (branky Jis
kry: Vašíček 2, Kopecký 2, Nikodým
1), Zruč nad Sázavou–Continental Ji
čín II. 6:10 (branky Jiskry: Šťastný 2,
Kopecký 2, Nikodým 1, Růžička 1).
Tabulka nadstavbové skupiny E
(druhá byla F) o 1. až 16. místo:
1. Continental Jičín I. – 14 bodů, skóre
110:46
2. JM Chodov Praha – 12 bodů, skóre
85:51
3. Liberec modří – 8 bodů, skóre 49:48

Fotbalisty Jiskry hnala k výhře stodvacetičlenná divácká kulisa. Na snímku vpravo Tomáš Kotek, po jehož únicích po levé straně připravil spoluhráčům několik brankových příležitostí.
FOTO: J. tůma
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Minižáci skončili na mezinárodním turnaji v házené patnáctí

Jiskra se zachránila
v soutěži I. B třídy
Fotbal – Áčko Jiskry odehrálo v domácím prostředí 26. kolo soutěže PRODIET
I. B třídy, přivítalo na fotbalovém stadionu družstvo Miřetic.

červEN
2018

Mladí házenkáři skončili na 18. ročníku turnaje MEGAMINI na patnáctém místě, v Liberci se představili
tito hráči: Tomáš Horký – Martin Jindřich, Tomáš Šťastný, Martin Nikodým, Rostislav Růžička, Lukáš Pajer, Štěpán Kopecký, Dominik Vašíček a František Janata.
FOTO: J. tůma

Dosud neporažené Čelákovice s Jiskrou neuspěly

O výsledku bylo rozhodnuto
již po dvouhrách
Mladší žactvo v soutěži I. třídy, skupiny D, obsadilo celkově
Josef Tůma
Tenis – Mladší žactvo Jiskry Zruč nad Sázavou přivítalo
v šestém kole tenisové soutěže smíšených družstev krajské
soutěže 1. třídy na antukových dvorcích družstvo Čelákovic.
Domácí po šesti dvouhrách vedli nad dosud neporaženým
celkem o čtyři body – 5:1, poté vyhráli ještě dva debly –
7:1. Závěrečná chlapecká čtyřhra patřila hostům, kteří tak
zmírnili rodící se vysokou prohru – 7:2.

3. místo s dvanácti body (za pět výher a dvě prohry). Na ví
těze skupiny Žiželice ztratilo dva body.
Jiskra Zruč nad Sázavou–TK Čelákovice 7:2, sady 14:7
Sestava a body: Novotný 1, Břenda 1, Vaigl 1, Gabko,
Karolína Koubová 1, Kateřina Koubová 1, čtyřhra Novot
ný–Břenda 1, čtyřhra K. Koubová–K. Koubová 1, čtyřhra
Vaigl–Gabko.

Karolína Koubová získala ve vítězném mistrovském utkání nad dosud
neporaženými Čelákovicemi bod nad Tikalovou, se sestrou Kateřinou také
bod proti Tikalové a Válkové.
FOTO: J. tůma

Sportovní akce

20. – 22. 7. Mölkky
2018

Euromölkky 2018 – tenisové kurty.

11. 8. 2018

Atletika

V. zručský štafetový maraton – sedmičlenná smíšená družstva – od 14.30 hod., tenisové dvorce TJ Jiskra.
Přihlášky a více informací na www.zazrucveselejsi.cz.

11. 8. 2018

Nohejbal

turnaj – od 9.00 do 16.00 hod., sportovní areál.
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Úspěch ve dvoudenním maratonu

Bronzové medaile
z mistrovství republiky
Iva Potůčková
Minivolejbal – Po úspěšné kvalifikaci
v minivolejbale v barvách na mistrov
ství republiky si Sofie Ziecinová a Ella
Matoušová připsaly další významný
úspěch. Jak jsme již dříve informovali,
Ella a Sofie skončily v lednové kvalifi
kaci na krásném druhém místě. Nyní
se po návratu z mistrovství republiky
mohou dívky chlubit bronzovými me
dailemi.
Dne 26. a 27. května přivítala Praha
více než tisíc nejlepších hráčů a hráček
v minivolejbale z celé České republiky,
kteří postoupili z kvalifikací z krajských
kol. Zruč nad Sázavou reprezentovaly
volejbalistky v oranžovém a modrém
minivolejbale. První den bojovali
chlapci a dívky o postup do prvních
tří skupin. V krásné atmosféře turnaje

televize, která je v pauze mezi oběma
utkáními žen a mužů požádala o roz
hovor na kameru.
Druhý den se Praha probudila do stej
ně parného dne jako den první. Oba
dva dny se hrálo v extrémně horkém
počasí a o to větší hodnotu měly výko
ny malých volejbalistů a volejbalistek.
Finálové boje přišla podpořit i samot
ná česká volejbalová reprezentace žen
a mužů. Nejen že přišli reprezentanti
hráče a hráčky povzbudit při jejich fi
nálových bojích, ale společně se všichni
fotili a dětem podepsali předem připra
vené reprezentační fotografie a jejich
barevná trička.
V závěrečných utkáních se Sofii Zieci
nové a Elle Matoušové podařil nebýva
lý úspěch. Svou odhodlaností vyhrát,
vůlí a soustředěností porazily většinu

Horní řada zleva: Kateřina Fuchsová, Valentýna Sajfrtová, Anna Flekalová, Linda
Filipová, Kamila Filipová a Eliška Scholzová, dolní řada zleva: Ella Matoušová a Sofie Ziecinová					 Foto: I. potůčková
si postup do elitních top skupin zajis
tila děvčata v modrém minivolejbale
a dívky oranžového minivolejbalu si
dokonce zajistily postup do první elit
ní skupiny, a tím si pro nedělní druhou
část turnaje vybojovaly možnost hrát
o 1. až 7. místo. Po skončení sobot
ních rozřazovacích kol se všechny týmy
odebraly podpořit české reprezentant
ky a reprezentanty při jejich utkáních
v evropské lize. Ženy suverénně vyhrá
ly nad Slovenskem 3:0 na sety a muži
za ohromného povzbuzování minivo
lejbalistů a minivolejbalistek vyhráli
v dramatickém souboji 3:1 nad Špa
nělskem. Zručské minivolejbalistky
upoutaly svým nadšením a fanděním
dokonce i samotnou reportérku České

Aktulita:

favorizovaných týmů a umístily se
na senzačním třetím místě. Děvčata
porazily pouze vítězné týmy Chvaletice
„A“ a družstvo chlapců Orion Praha.
Chtěly bychom poděkovat všem zú
častněným hráčkám za úspěšnou re
prezentaci města Zruče nad Sázavou
a Středočeského kraje a přejeme jim
mnoho dalších volejbalových úspěchů
a zážitků. Město Zruč nad Sázavou re
prezentovaly v oranžovém minivolej
bale: Ella Matoušová a Sofie Ziecinová.
V modrém minivolejbale „A“ se zúčast
nily Anna Flekalová, Linda Filipová
a Kateřina Fuchsová, za modrý mi
nivolejbal „B“ hrály Kamila Filipová,
Eliška Scholzová a Valentýna Sajfrtová.

Cudlín čaroval při penaltách

Jiskra přežila pětadevadesátiminutové drama

Josef Tůma
Fotbal – Áčko Jiskry odehrálo 25. kolo I. B třídy PRODIET
na půdě soupeře, zajíždělo do Týnce nad Sázavou k utkání
s místním FK.
FK Týnec nad Sázavou–Jiskra Zruč nad Sázavou 1:2 PP 1:1 (0:0)

Penalty: Týnec: Stejskal – ano, Vavrek – ano, Horký – ano,
Šejstal – ano, Kopta – ne. Jiskra: Janda – ano, Kovář – ano,
Petrů – ne, Louda – ano, Cudlín – ano.
Rozhodující penalta: Týnec: Jakub Vavrek – ne. Jiskra: Jouza
– ano.

Michal Váňa, asistent trenéra: „Jiskra vyválčila v Týnci dva body.
První poločas začal náporem domácích, ve 3. minutě zahrá Měli být tři a stačilo by to. Posledních dvacet minut jsme byli jasně
vali trestný kop, Cudlín byl na místě. Ve 14. minutě byli domá lepší a hodně šancí jsme spálili. Navíc jsme hráli proti čtrnácti
cí blízko gólu, ale Horký nezužitkoval centr Jakuba Vavreka. a museli jsme bojovat. Odehráli jsme velmi náročné utkání. První
V 17. minutě neproměnil stejný hráč penaltu, gólman hostů poločas byl v režii domácích. Týnec dokonce kopal velice spornou peCudlín ji vyrazil. Do třetice se neprosadil po centru Linharta naltu, kterou však Tomáš Cudlín chytil. Druhou mízu jsme chytli
Jakub Vavrek, po rohu přestřelil. Po deseti dalších minutách za někdy v šedesáté minutě po jejich vyrovnávací brance. Chodili jsme
hrávali hosté rohový kop Arnoltem, na zadní tyči číhal Viktora, sami na bránu i ve třech. Těsně před koncem měl velkou tutovku
ale míč netrefil, jak by si přál. Ve 32. minutě zahrávali Týnečtí Petrů, balon se k němu odrazil, ale trefil jen tyč. Chvíli předtím
další standardku Jaroslavem Vavrekem, Linhart ve vyložené napálil Janda po nádherné střele břevno. Šanci měl i Kovář a Vikšanci napálil míč vysoko do oblak. Ve 33. minutě zahrozil stře tora. Penalty už byla loterie. Ale Cudlín nás opět zachránil, kdy dvě
lou ze třiceti metrů Petrů, střela minula
těsně pravou tyč. Ve 39. minutě potáhl
míč na polovinu domácích Váňa, přihrál
Arnoltovi a ten po dvou rychlých nará
žečkách s Kovářem poslal míč hlavou
vedle branky Dvořáka.
Jiskře Zruč nad Sázavou se zadařilo
na začátku druhé půle, když Kovář ukli
dil míč z malého vápna do sítě po stříle
ném centru Arnolta – 0:1. V 55. minutě
došlo ke střídání tří hráčů domácího
celku. Ještě v téže minutě unikl Váňa
po pravé straně, vybídl nabíhajícího
Kováře ke zvýšení skóre, ale ten trefil
brankáře Dvořáka. Nedáš – dostaneš.
Domácí za chvíli srovnali, když se spalo
vač Horký po průniku proměnil v nahrá
vače a vystřídavší Stejskal po chvilkovém
pobytu na hřišti skóroval – 1:1. Násled
ně přišel dlouhý domácí bezzubý tlak,
na druhé straně se v 73. minutě střela
Jandy z dálky otřela o břevno. V 80. mi
nutě trefil po brejku Viktory Petrů tyč,
následně po další brejkové akci Petrů tre
fil Kovář opět gólmana. To byly tři šance Jiskra přežila v posázavském derby pětadevádesátiminutové drama a přivezla domů důležité dva bodíhostů na vedení. Domácím se naskytla ky. Na snímku vpravo Lukáš Hájek, který v utkání mnohokrát svedl souboj s týneckým útočníkem JaroFOTO: J. tůma
poté příležitost, ale Horký po příhře slavem Vavrekem (č. 9). Akci sleduje hrdina pokutových kopů Tomáš Cudlín.
Stejskala ze značky pokutového kopu
přestřelil. To samé si tito dva hráči zopakovali o několik minut penalty domácích zneškodnil, u nás zklamal střelou “alá“ Ramos
později. V 87. minutě skóroval Kovář, ale hlavní sudí na pokyn jen kapitán Petrů.“
asistenta branku neuznal. V 89. minutě podnikl Viktora další
brejk do rozhozené domácí obrany, prudkou příhrou hledal Branky: 60. Stejskal – 50. Kovář. ŽK: 78. Váňa, 32. Petrů (oba
Kováře a ten tečí poslal balón vedle branky. V infarktovém Zruč). Diváků: 100. Poločas: 0:0.
závěru se hosté dostali do dvou šancí (domácí se po bezzubých Zruč n. S.: Cudlín – Kotek, Hájek, Jouza, Louda – Viktora,
akcích a dobré práci obrany v čele s Cudlínem), protože se do Martinák, Petrů, Váňa (78. Janda) – Kovář, Arnolt (82. Hir
mácí již nevraceli, ale Viktora a Petrů své příležitosti nevyužili. nyk). Trenér: Alois Chovánek.
Po devadesáti odehraných minutách do
šlo k pětiminutovému nastavení, které hosté
po několika zahrávaných trestných kopech
přežili. Poté došlo na penaltové rozstřely, blíže
k výhře byli Týnečtí, ale v páté sérii zklamal
Kopta (předtím nedal zručský Petrů) – 4:4.
V dalším pokračování neproměnil domácí Ja
kub Vavrek, za Jiskru se trefil Jouza a hosté tak
získali druhý cenný bod.

Zručské firmy (opět) sportují
Město Zruč nad Sázavou uspořádalo 22. 6. ve sportovním areálu čtvrtý ročník akce ZRUČSKÉ FIRMY
SPORTUJÍ. Do čtvrtého ročníku se přihlásilo 9 firem: Pulomix + Puloplastics, Asmo CZECH, Wikov
a. s., Město Zruč nad Sázavou, Variel a. s., Želivská
provozní, Drobní podnikatelé, Kovomont Zruč s.r.o.
a Hvězdy za školou. Firemní týmy se utkaly v následujících sportech: nohejbal (8 týmů), beach volejbal
(5 družstev), mölkky (12 celků) a štafetový běh 4 x
125 metrů (běželo deset štafet). Po ukončení oficiálního soutěžení, slavnostního vyhodnocení a předání
cen si zájemci mohli společně posedět a pohovořit
při občerstvení, vyhodnotit klady a zápory v jednotlivých soutěžích, navíc zahrála k poslechu i tanci skupina Modrý Mauricius. Sešlo se i mnoho fanoušků,
kteří podpořili své kamarády z práce.
Konečné pořadí 2018: 1. Variel, a. s. 15 bodů, 2.
Wikov, a. s. 10 bodů, 3. Želivská provozní 9 bodů, 4.
Pulomix + Puloplastics 7 bodů, 5. – 7. Drobní podnikatelé, Město Zruč nad Sázavou a Hvězdy za školou
po 5 bodech, Asmo CZECH 3 body, 9. Kovomont 1 bod.
Letošní vítězové ZFS

Foto A TEXT: j. tůMA

