Publikaci o našem
městě bude doprovázet
i množství dobových
fotografií, z nichž velká
část pochází z archívu
zručského fotoklubu.
Tři z nich vám přinášíme
na této straně. Vlevo
okresní kolo spartakiády,
vpravo pouťové atrakce
doprovázející v letech
sedmdesátých socialistické
oslavy 1. máje.

Vzniká kniha o Zruči nad Sázavou

Z

ručská veřejnost byla již před
delším časem informována,
že se z podnětu Rady města
připravuje kniha o Zruči nad Sázavou. Záměrem bylo zmapovat historii
města od prvních počátků jeho zrodu
až do současnosti, a to jak z pohledu
vzniku a rozvoje města samotného, tak
z pohledu života jeho obyvatel ve městě v různých historických obdobích.
Od zrodu myšlenky k realizaci díla
vedla dlouhá cesta pěti roků. Nebylo snadné sehnat autora, který by se
této práce ujal. Zruč nebyla nikdy
v popředí zájmu ani archeologů, ani
historiků, takže se o ní příliš materiálů
neshromáždilo. Navíc dva ničivé požáry archívu a „socialistické uklízení“
učinily své. Žádný z renomovaných
historiků či publicistů, které jsme
oslovili, neměl ke Zruči nad Sázavou
osobní vztah, a proto se této časově
náročné práce nechtěl ujmout. Opakovaně jsme se proto obrátili na paní
PhDr. Janu Vaněčkovou, archivářku
ze Státního okresního archívu Kutná
Hora a zručskou rodačku, s výzvou,
nebo spíše prosbou, zda by se ujala
jako hlavní garant přípravy historic-

kých podkladů pro knihu. Dr. Vaněčková, vědoma si tíhy a závaznosti
tohoto úkolu, nakonec
tuto výzvu přijala. Z jejího podnětu byl sestaven
kolektiv autorů, kteří si
rozebrali přípravu kapitol z různých časových
epoch zručských dějin.
Jedná se zejména o autory přímo ze Zruče nad
Sázavou, anebo s blízkou
návazností na náš kraj.
Na vydání knihy se
tak autorsky podílí
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., který zpracoval
kapitoly o přírodních poměrech Zruče nad Sázavou a okolí, PhDr. Radka Vítězky soutěže Miss Sázavan 1970
Šumberová je autorkou
kapitoly o nejstarším osídlení Zruče první republiky (1914–1939) přes
nad Sázavou a okolí, PhDr. Jana Va- německou okupaci a II. světovou válněčková se zabývala nástinem dějin ku až do roku 1948. Poválečný vývoj
po třicetileté válce a obdobím mezi lety života ve městě od roku 1948 do roku
1648–1848, Mgr. Lucie Swierczeko- 1989 zachytil PhDr. Pavel Novák,
vá obdobím 1849–1914. Bc. Martin CSc. a konečně období od roku 1989
Rebhán zpracoval nejdelší časový úse- až po současnost se věnovala Mgr. Jarku historie – od roku 1914 se zachyce- mila Pavlicová. Nad tento obsah knihy
ním událostí I. světové války a období byly ještě samostatně přidány kapitoly
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uzavřené v masopustě budou šťastné
a dlouho vydrží. Bylo to i období zabijaček, vepřových hodů a nevázaného veselí, kterým si obyvatelé kopcovité kra-

jiny zpestřovali nelehký život. Jedním
z nejvýraznějších rysů masopustních
obyčejů byly obchůzky a průvody masek. Zpráva o slavení konce masopustu
ve Slavošově na začátku 20. století se
zachovala díky místnímu učiteli Josefu
Kumpoštovi, který v roce 1905 sepsal
koncept obecní kroniky. Ten je uložen
ve Státním okresním archívu Kutná
Hora (fond Archív obce Slavošov).
Poslední tři dny bláznivého masopustu (neděle, pondělí, úterý) se nazývaly
ostatky a ve vsi se oslavovaly muzikou,

tancem a jídlem (hlavní masopustní
jídla byla slanina a na sádle smažené
koblihy). Maškarní obchůzka se zřejmě na začátku 20. století ve Slavošově
již nekonala pravidelně, ale jak uvádí
kronikář, jen „některý“ rok. V pondělí
ráno se sešli mládenci, ozdobili se fábory a umělými květinami a obcházeli s muzikou Slavošov dům od domu.
Nosili sebou lahvičky s rosolkou (sladký
a jemný likér). Před mládenci šel v čele
průvodu flíček. Pojmenování dostala
tato tradiční masopustní maska podle

TJ JISKRA Zruč nad Sázavou pořádá a srdečně zve na zábavu
HVĚZDY FILMOVÉHO PLÁTNA
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Masopustní obchůzka ve Slavošově

Jana Vaněčková
aždým rokem na přechodu mezi
zimním a jarním obdobím ožívaly
na vesnicích masopustní tradice. Masopustem se rozumí čas od skončení
vánočního období, respektive od svátků
Tří králů po začátek předvelikonočního
půstu. Byl to čas poměrného hospodářského klidu, kdy se dokončovaly práce
uplynulého hospodářského roku (např.
se zpracovávala lněná a konopná příze)
a zároveň se konaly přípravy k nadcházejícímu hospodářskému období. Byl to
čas, kdy se ve vesnickém prostředí uzavíralo nejvíce sňatků. Věřilo se, že sňatky

fotoklubu přichází na světlo mnoho
zapomenutých pokladů.
V současné době byly texty kapitol
předány ke grafickému zpracování grafikovi panu Mazačovi, který intenzivně
pracuje na grafickém ztvárnění knihy.
Z jeho podnětu jsou do knihy doplňovány ještě další obrazové materiály, aby
kniha byla nejen obsahově, ale i vzhledově zajímavá. Po grafickém dokončení
knihy čeká město ještě výběrové řízení
na tiskárnu, a pokud půjde vše podle
plánu, mohl by před prázdninami proběhnout slavnostní křest knihy.
Vydáním této knihy se poprvé dostane veřejnosti do rukou základní souhrn
dějin a života Zruče nad Sázavou. Bádání v historii je práce nekonečná. Ještě
po odevzdání textů se autoři dostávali
k novým informacím a zdrojům, nicméně v zájmu vydání knihy již musel
být vyhlášen konečný stav. Nyní je
na dalších badatelích a nadšencích, aby
na položených základech pokračovali
v započaté práci.
Věřím, že tisíce hodin práce v archívech a bádání v historických materiálech nezůstane bez odezvy a každý
z nás si v knize najde něco zajímavého.
Abychom obsah knihy veřejnosti přiblížili ještě před jejím vydáním, budeme v dalších číslech Zručských novin
zveřejňovat ukázky z jednotlivých kapitol knihy.

strakatého oděvu ze samých různobarevných záplat, díky kterému připomínal šaška. Na hlavě nosil vysokou, pestře
obarvenou čepici ověšenou rolničkami,
které měly odhánět zlé síly. Tato tradiční
maska se v jiných oblastech Čech nazývala např. laufr, strakatý, strakáč. Flíček
v každém domě vyjednával maškarám
vstup, neboť ne všichni hospodáři byli
ochotni vpustit masopustní průvod
do stavení. Pokud dostaly maškary svolení, muzikanti se postavili do předsíně
a spustili skočnou. Mládenci si ve svět... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3



hraje EKSPLOZE
soutěž o ceny VELKÝ SÁL HOTELU ZRUČ
zábavný program vstupné 150,- Kč
videoprojekce předprodej od 6. 3. v kanceláři TJ Jiskra
oblečení ve stylu filmových hvězd vítáno tel.: 730 150 717



Alena Hajská

týkající se zručských fenoménů, a to
zámku s jeho stavebním vývojem
(ing. arch. Petr Řehořka), příchodu
firmy Baťa do Zruče nad
Sázavou a s tím spojeným
stavebním rozvojem nové
části Zruče nad Sázavou
(Mgr. Jana Tomalová), vzniku národního podniku Sázavan a vývoje obuvnického
průmyslu ve Zruči nad Sázavou (Mgr. Pavel Dlouhý).
V knize nebudou chybět
ani medailony významných
osobností Zruče nad Sázavou a historické i současné
pomístní názvy částí Zruče
nad Sázavou, které sesbírala
paní Jiřina Janatová.
Vedle samotného textu
bude kniha doplněna spoustou obrazového materiálu
a dobových fotografií. Čerpány byly jak z archívů, tak
i ze soukromých sbírek. Autoři využívali zejména sbírky fotografií
pana Zdeňka Zemana, který dal svoji
letitou sbírku městu k dispozici. V nemalé míře se na kvalitním zpracování
fotomateriálu a doplnění potřebných
záběrů podílí zručský fotoklub zastoupený manžely Říhovými a panem
Jaroslavem Boumou, díky jehož mravenčí práci v archívních materiálech

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

ÚNOR
2018

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci únoru
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Karlu Syrůčkovi, Rudolfu Vaněčkovi,
Věře Zelenkové, Věře Soukeníkové,
Marii Blažkové, Zdeňce Kafkové,
Miloslavě Pajerové, Růženě
Štěpánové, Antonínu Kovářovi,
Mileně Doležalové,
Jindřišce Mlezivové,
Františku Černému,
Františku Průšovi, Josefu Královi,
Martě Šmídové, Jindřichu Müllerovi,
Bohumilu Pajerovi,
Miloslavě Kořínkové, Věře Krupkové,
Josefu Jaklovi, Růženě Krupičkové,
Miroslavu Dvořákovi, Marii Hladké,
Janu Olišarovi, Růženě Vondrákové,
Františku Zdeňkovi, Aleně Pajerové,
Marii Růžičkové, Libuši Matouškové,
Miladě Vurmové, Marii Klikové
a Marii Kyselové.

Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti
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Sedím pod černým mostem …
Šárka Kohoutová
…a pláču do řeky, jsem smutným černým hostem,
jsem černá, navěky… Tak začíná text písničky Černá Jessie, kterou napsali Jiří Suchý a Jiří Šlitr a mistrně ji nazpívala Hana Hegerová. Mně ji nedávno
přinesl pan učitel Hromadník s tím, že jsem si ji
před časem u něj „objednala.“ Chvíli jsem vůbec
netušila, kdy jsem tuto
„objednávku“ učinila. Až za okamžik mi
došlo, že jsem se v loňském roce panu učiteli
svěřila s tím, že jsem
tuto písničku zpívala
s kytarovým duem při
svém pobytu v lázních
a že měla velký úspěch.
Jak bylo vidět, pan učitel
nezapomněl, přinesl mi
ji a strávili jsme spolu
příjemné chvíle u pianina, kde jsme se probírali
nádhernými, tak trochu
swingovými a jazzovými
melodiemi – ta úvodní,
z nadpisu, mezi nimi
byla také. A také takový nápad, že bychom časem
mohli uskutečnit „jazzové pásmo.“
A mně bylo v tu chvíli s těmi melodiemi tak
krásně a natolik inspirativně, že jsem se následné
pondělí ve večerních hodinách rozhodla: v rámci pravidelné úterní kavárničky ze sebe udělám

FOTO: ARCHIV AUTORKY
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V Akademii třetího věku
se vyučovalo o životě v monarchii

OZNÁMENÍ

Vážení čtenáři,
Sbor pro občanské záležitosti na svém
posledním zasedání v roce 2017 rozhodl
ohledně gratulací občanů starších osmdesáti let tak, že od roku 2018 budou
probíhat osobní návštěvy členů SPOZu
pouze u jubilantů v 80, 85 a 90 letech,
po devadesáti letech každý rok.
Ostatním občanům budou zasílány písemné gratulace.
Sbor pro občanské záležitosti
FOTO: ARCHIV AUTORKY

Jana Mutlová
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černošku, která si zazpívá své milované jazzové
melodie a spirituály, a to se vším všudy, i s kostýmem, parukou a „černou kůží.“
A jak jsem si usmyslela, tak se také stalo. Afro paruka, vybělené zuby, ústa od ucha k uchu, v ruce
rumba koule a hodinu a půl dlouhá hudební „lázeň“ a „osvěžovna“ mohla začít. A i když došlo
na angličtinu, lidem to vůbec nevadilo – smáli se,
pobrukovali si a paní Vlasta
Červená – ano, ta babička,
která si tak notovala při Písničce české či si lebedila nad
světovými evergreeny, ani
tentokrát nemlčela – nejen,
že si každou písničku broukala s černoškou, ale navíc
prohlásila: „No, to je neuvěřitelné! Naposled tu byla
jako babička v šátku, teď
jako černoška … To je prima, jaký je v tom nápad!“
No, „snad to nebyl špatný
nápad, co nás tenkrát napad, záhadou všech záhad
bylo ale, jak teď dál, snad to
nebyl špatný nápad, škoda,
kdyby zapad, snad to nebyl
špatný nápad, jistě za to stál…“ ‒ jak už před léty
nazpívalo trio Gott, Zelenková, Kociánová. A protože jsme nestihli zdaleka všechno, přijde čas, kdy
černoška z Konga, která zná Miloše Kopeckého jako
Mackieho Messera i v té daleké cizině, přijde zas
a s milovanými spirituály …

D

ne 12. 1. 2018 úspěšně zakončili absolventi
Akademie třetího věku kurz Soumrak monarchie. Tento kurz byl zaměřen na život v Rakousku-Uhersku. Ukázal, jak se žilo na přelomu 19. a 20.
století národům i jednotlivcům v obrovském padesátimilionovém multietnickém konglomerátu. Dále
pak, na jakých principech stálo a fungovalo soukolí,
v jehož čele stál téměř celou po celou dobu jeho existence jeden muž. Kurz pořádal Vzdělávací institut

Středočeského kraje ve spolupráci s Akademií Rerum
Civilium – Vysokou školou
politických a společenských
věd v Kutné Hoře za podpory města Zruč nad Sázavou.
Mezi přednášejícími byli
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.,
doc. PhDr. Miroslav Sapík,
Ph.D, doc. PhDr. Vladimír
Srb, Ph.D, Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV
na ARC – VŠPSV. Následující rok je rokem, kterým si připomínáme sto let
od vzniku Československa.
Toto téma nás bude provázet v dvousemestrálním
kurzu věnovanému vzniku
samostatného státu Čechů
a Slováků. Dozvíte se, jak se rodila a budovala mladá
republika, kdo stál v jejím čele i kdo tahal za nitky
zpovzdálí.
Podrobnější informace naleznete na webových
stránkách Vzdělávacího institutu Středočeského
kraje – VISK, www.visk.cz pod složkou A3V, přihlásit se můžete i prostřednictvím e-mailu či telefonicky – Eva Strnadová, tel.: 605 408 887, strnadova@
visk.cz, Jana Mutlová, tel.: 733 642 648, mutlova@
visk.cz. Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Vítej, ZIMO!
Marcela Černá

N

ěkdo si v zimě užívá sněhu a zimních radovánek lyžováním, sáňkováním a jiný si
zase rád v klidu doma třeba čte.
Pro ty z vás, které baví háčkovat, plést a šít
mám nabídku tohoto rukodělného vyžití. Pojďme si vytvořit společný obraz ZIMY.
Ve spolkovém domě v přízemí je připravená
„zimní plocha“ a čeká na dotvoření a oživení.
Můžete dle vlastní fantazie do plochy krajiny
vložit cokoliv, co se vztahuje k zimě. Je to jednoduché – upletete, uháčkujete nebo ušijete
takový motiv, který se vám líbí, a všijete ho
do plochy.
Přijďte se podívat, inspirovat a můžete začít
tvořit!

FOTO: ARCHIV AUTORKY

Kolik jazyků umíš...
...tolikrát jsi člověkem. Svatá pravda, lidi. Většinu
školní docházky jsem byl krom domoviny jen ruským
člověkem a rozproudit opovážlivě se soudružkou učitelkou dišputaci o nepraktičnosti ruštiny v komunikaci
s vůkolním světem znamenalo pozvání rodičů do školy
a důtku.
„Ехал Грека через реку/Видит Грека в реке рак,“ mi
zní v paměti dodnes.
Rádoby výuka angličtiny mě zastihla oficiálně až
ve třeťáku. Většinu své vachrlaté slovní zásoby tak
mám – z písniček!
Už jako školáček jsem ladil na mazáckém kapesním
radiopřijímači Olympia Hlas Ameriky, ne kvůli politice,
ale – americké hitparádě. Nebylo moc možností, jak
se k aktuálním imperialistickým hitům dostat. Stručný
přehled trval půl hodinky, vše jsem si zapisoval foneticky neznaje ni slova a ve slovníku z knihovny pak pátral, jak by se to které slovo mohlo psát a co znamenat.
Žádný internet, nic. Nevěděl jsem, kdo je „Medána“
(Madonna) ani jak se píše „Džorč Májkl“, ale nakonec
jsem díky tomu hledání pochytil nemálo slůvek.
Miloš Skalka v Nočním proudu na celostátním rozhlase
dokonce ještě anglické názvy invenčně překládal, takže Pet Shop Boys tak byli „Chlapci z prodejny plyšových
hraček“ a názvy písní v češtině zněly komicky a nikdy
nenechával hrát skladby do konce, aby nešly nahrát.
Uběhlo pár desetiletí a pro moje děti je naopak exotickou ruština (ač dnes by se užila víc než před revolucí).
Angličtina je samozřejmostí a překládat nepotřebují.
Tráví dny přišpendlené k internetu na anglických fórech a jezdí na školní výlety do Londýna. Já byl v NDR
a německy umím jen „nur.“ V propašovaných katalozích
z NSR to stálo u všech cenovek: „nur tolik a tolik DM.“
Přečíst si dobrou knihu v originále nebo domluvit se
za hranicí je skvělý bonus.
Před mnoha a mnoha léty jsem ve 100+1 četl prognózu, že v budoucnosti se světovým jazykem stane vzhledem k počtu rodilých mluvčích španělština. Nestalo se,
vládně anglina a jsem rád, že se domluví alespoň ta
děcka, páč já už asi ke Grékovi, co „jéchá přes řeku,“
moc dalších slovíček nevměstnám...
Robert

Trojlístek,
nebo
čtyřlístek?
Alena Zemanová

A

si všichni v sobě máme tak trochu keltské krve, a proto se
Klub panenky ČR připojil k oslavě celosvětového svátku
sv. Patrika a zve vás 17. března do našeho spolkového domu.
Připravuje se zajímavý program – ve víceúčelovém sále v přízemí od 10.00 hodin nabízí dospělým i dětem možnost seznámit se s irským tancem. A to pod odborným dohledem Terezy
(zaštítěno největší světovou taneční asociací irských tanců).
Koho zrovna tanec neoslovuje, může navštívit zasedací místnost ve 2. patře. Tam si s sebou vezme hudební nástroj nebo
jen své ruce, které budou tleskat. Zkrátka bude tam probíhat
výuka rytmu pod vedením členů hudební skupiny Coventina.
No, a co se naučíme v tanci a hudbě, to si pak společně můžeme užít od 15.00 hodin při vystoupení. Zahraje skupina
Coventina, hostem bude místní country skupina a zatančí tanečníci z Prahy i ze Zruče.
A aby byl ten svátek opravdu v tom správném duchu, nezapomeňte si vzít na sebe něco zeleného. Vždyť tyto tradice
vycházejí z přírody.
Za zmínku stojí i fakt, že se připravují i úžasné lahůdky pro
mlsné jazýčky.
Nezapomeňte, že akce se koná 17. března ve spolkovém
domě, a přijďte mezi nás, užijeme si to.
Autorka je členkou Klub panenky ČR, z. s.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
ný oves se rozdělily. Po celý večer pak mládenci častovali své
tanečnice rosolkou a cukrovím. O masopustu tancovalo vše,
co mělo nohy. Tanečníci vyskakovali hodně vysoko, jinak by
hospodářům vyrostl nízký oves, slepice by málo nesly a vejce
by byla čistá.
Masopust slavený na začátku 20. století bohužel představoval již jen chatrný zbytek původního masopustu, který
prý začínal v neděli a o Popelci (Popeleční středě) v kostele
končil. Popeleční středou začínal čtyřicetidenní půst, který
trval až do Velikonoc. Ve středu ráno se všichni vesničané
vydali do kostela na tichou mši a hlavně pro popelec – křížek
z popela na čelo, který jim měl připomínat marnost tohoto
světa, a také aby je nebolela hlava. Kronikář bohužel nezachytil žádné masopustní písně, které obchůzkáři zajisté zpívali.
Závěrem si můžeme vypomoci písní z Čáslavska, která byla
otištěna v časopise Podoubraví. Při vybírání slaniny se zde
zpívalo (nápěv Já husárek malý):
„Masopust se krátí,
můžete nám dáti
dvě nebo tři koblihy,
také kousek slaniny.

Vedle nám nedali,
ale tady dají,
zabili komára,
slaniny dost mají.“

Když v sobotu 10. února 1990 přijel do Slavošova na dvou
valnících tažených koňmi maškarní průvod ze Želivce v čele
se šaškem (dříve flíčkem), posteskla se kronikářka, že Slavošov může Želivci jen závidět.
FOTA: ARCHIV FK

Vyhodnoceno, vystaveno...
Jiří Říha

G

autora v dané kategorii.
Koncept soutěže počítá s tím, že „vyhrává každý.“ V tomto smyslu tedy
každý ze soutěžících obdrží jako odměnu za svoji účast zvětšeninu svého
nejlépe hodnoceného snímku na lesklém fotopapíru ve výstavním formátu
30x40 cm. Účastníci na předních pozicích dostanou zvětšeniny dvě. Především díky městskému grantu mohli pořadatelé letos navíc odměnit rekordní
počet dětí – celkem čtrnáct nejlepších
účastníků (loni osm) si odneslo věcné dary v hodnotě cca 19 tisíc korun.
Stejný počet jako loni, tedy pět nejlépe
hodnocených obdrželo v kategorii B
dary v hodnotě cca 3 tisíce korun.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo za účasti bezmála 80 návštěvníků
při příležitosti dernisáže výstavy v sobotu 10. února v koncertním sále Základní umělecké školy ve Zruči. Program
začal ve 13.30 a trval hodinu a půl.
A výsledky? Jednoznačným vítězem
mládežnické kategorie se stal Zdeněk
Richter ze Zruče (zisk 178 bodů) a odnesl si tiskárnu Epson se sadou náhrad-

ních inkoustů a fotopapírů. Další místa
opanovali mladí z Ledče nad Sázavou
– druhá skončila Natálie Egartová
(164 bodů), která obdržela jako cenu
grafický tablet Wacom Intuos, a pomyslné stupně vítězů uzavřela Zuzana
Černá (157 bodů). Ta dostala program
na úpravu fotografií Zoner X.
Kategorii dospělých kralovala Ivana
Kateřina Novosadová z Vlašimi (181
bodů). Jako první cenu jí pořadatelé předali specializovaný fotografický
software Adobe Photoshop Lightroom.
Na druhém místě skončil Pavel Novotný (170 bodů), který dostal program
Zoner X a za třetí místo si fotografickou
brašnu Vanguard Messenger odnesla
Linda Průšová (168 bodů), oba ze Zruče. Odměnou pro soutěžící na dalších
místech bylo různé drobné fotopříslušenství – powerbanky, stativy, paměťové
karty, USB paměti a podobně.
V závěru programu nemohl chybět
již tradiční bod, a to prezentace fotografických úprav. Jednotliví porotci si
vyberou několik snímků z obou kategorií, nechají se jimi „inspirovat“ a ne-

alerie „Na mostě“ zručské Základní umělecké školy hostila
v době od 29. ledna do 10. února výstavu snímků již sedmnáctého ročníku
soutěže pro fotografující amatéry, tradičně zvanou soutěž „nul a jedniček.“
Tento přídomek si vysloužila poté, co
zhruba v polovině svého dosavadního
života pořadatelé přišli s novým konceptem – účastníci neobesílají soutěž
fotografiemi v tzv. papírové podobě,
ale zasílají své snímky v podobě elektronické. V dnešní době se to může zdát
jaksi samozřejmé, ale pořadatelé jdou
ještě dál a ze zaslaných snímků nechají
v profesionální fotolaboratoři vyrobit
zvětšeniny ve výstavním formátu. Zastávají totiž názor, že teprve na papíře
je fotografie „hotová.“
Jaký byl tedy poslední ročník? Jako
vždy se soutěžilo ve dvou věkových kategoriích – do patnácti let včetně (kategorie A) a nad patnáct let (kategorie B).
V obou těchto kategoriích se soutěže
zúčastnilo shodně 42 fotografů amatérů, přičemž každý z nich zaslal tři snímky. Porota tedy
hodnotila v každé z kategorií celkem 126 snímků. Pro
zvýšení objektivity hodnocení porotci neznají autora,
pouze kategorii a jméno
snímku, a to z toho důvodu, že vtipné nebo trefné
pojmenování díla může mít
kladný vliv na bodový zisk.
A stejně jako v předešlých
ročnících, porotu tvoří kromě pěti členů pořádajícího
fotoklubu i minulí vítězové obou kategorií. Prostý
součet bodů všech třech
snímků od všech porotců
určuje konečné umístění Vítěz kategorie A – Zdeněk Richter				
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pokračování článku „Masopustní obchůzka ve Slavošově“ ze str. 1

nici zatancovali s hospodyní a mladými děvčaty. Po tanci jim
dali zavdanou (přípitek) a za odměnu dostali peníze nebo
oves. Vybírání ovsa bylo typickým zvykem pro Zručsko. Peněz se podle vzpomínek pamětníků dříve vybralo tolik, že se
pokladnička musela několikrát vyprázdnit. Oves se nakládal
na vůz, který jeden kůň sotva uvezl. Rok od roku však peněz
ubývalo a oves stačila unést masopustní maškara zvaná žid.
Žid patřil též mezi tradiční masopustní masky a vystupoval
jako postava předků. Prováděl různé kejkle a šprýmy a oháněl se ježkovicí. Jednalo se o hůl, na jejímž konci byla pod
textilním obalem koule z ježčí kůže. V rámci masopustního
veselí se strkala pod sukně ženám a dívkám. Šlo o pozůstatek
tzv. falického kultu. Žid se k velké radosti dětí válel ve sněhu
i blátě, brodil se loužemi a honil děti. Potuloval se s pytlem
na zádech a měl dovoleno krást bezcenné věci. Nesměl ho
však při tom nikdo chytit, jinak dostal výprask. Obyčejně se
jednalo o jídlo, které se mu schválně nastrčilo (kousek masa
od oběda, buchta, jitrnice, slanina). Mohl ale brát i různé
drobnosti. Vše putovalo do židova pytle. Když se podařilo
židovi ukrást z komína uzené maso, z komory pekáč s pečení nebo mísu masopustních koblih, hospodář s hospodyní
sklidili smích a žid slávu. Zejména když okradený byl známá
držgrešle (lakomec). Obchůzka končila v místním hostinci,
kde se z vybraných peněz zaplatila společná útrata, a snědly
se vybrané naturálie. Zbytek peněz a peníze utržené za proda-
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do 28. 3.
2018

Výstava „Zastavte se, zasněte se“ – výstava přístupná dle otevírací
doby infocentra. Vstupné: dospělí: 30 Kč, děti, studenti, senioři: 20 Kč.
Výstava bude v nových prostorách v přízemí zámku.

3. 3. 2018

Městská knihovna – sobotní provoz od 9.00 do 11.30 hod.

3. 3. 2018

Maturitní záchranné lano, pořádá OKŠS – městská knihovna.
Kurz pro maturanty, od 10.00 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací
místnost.

3. 3. 2018

Výroční rybářská schůze, pořádá Český rybářský svaz ve Zruči nad
Sázavou, od 14.00 hod., sál Hotelu Zruč, více informací viz plakát.

5. 3. 2018

Akademie třetího věku – probíhající kurz, pořádá OKŠS – spolkový
dům, více informací viz leták.

6., 20.
a 27. 3. 2018

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen ve Zruči, od 14.30 hod.,
klubovna svazu.

10. 3. 2018

Zatre – turnaj, pořádá Spolek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou
a okolí, od 10.00 do 16.00 hod., spolkový dům, klubovna Spolku rodáků
a přátel Zruče nad Sázavou a okolí.

11. 3. 2018

Dětský jarní karneval, pořádá RC Setkání, od 14.00 hod., spolkový
dům, tělocvična.

12. 3. 2018

„Co by můj syn měl vědět o světě“ – Fredrik Backman – Listování s Lukášem Hejlíkem. Pořádá OKŠS – městská knihovna, od 17.00
hod., vstupné: 80 Kč, spolkový dům, víceúčelový sál. Předprodej vstupenek probíhá již nyní v knihovně a v infocentru.

13. 3. 2018

Tvoření pro radost – velikonoční dekorace (vajíčko zdobené
pedigem a korálky), pořádá Český svaz žen, od 14.30 hod., vstupné:
20 Kč, spolkový dům, I. patro, klubovna svazu, materiál připraven.

14. 3. 2018

Kino – film „Po strništi bos“, pořádá OKŠS – spolkový dům. Filmová
kavárna od 17.30 hod. před promítáním filmu. Kino od 18.30 hod.,
spolkový dům, II. patro, zasedací místnost. Vstupné: 50 Kč, člen filmového klubu: 30 Kč.

17. 3. 2018

Trojlístek nebo čtyřlístek – celosvětová oslava sv. Patrika,
pořádá Klub Panenky ČR, od 10.00 hod. oslava, od 15.00 hod. koncert,
spolkový dům.

20. 3. 2018

Pravidelné lekce přirozeného pohybu s Matyášem Kozmou, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Matyášem Kozmou, od 18.00
hod., hřiště házené u spolkového domu, více informací viz plakát.

24. – 25. 3.
2018

Kurz šití balerín, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci
s Bohumilou Brůnovou, v sobotu od 10.00 do 18.00 hod. a v neděli
od 9.00 do 16.00 hod., cena 1 900 Kč, spolkový dům, II. patro, zasedací
místnost.

28. 3. 2018

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

29. 3. 2018

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

závisle na ostatních porotcích zkoušejí
upravovat tyto vybrané snímky tak,
aby vytvořili jejich nové varianty nebo
odstranili zjevné chyby. Takto upravené
snímky pak porotci prezentují. Publikum mělo letos možnost vidět nejen
základní úpravy kontrastu a expozice,
opravy kompozic oříznutím částí snímků a retuše rušivých prvků, ale i kreativní úpravy formou převodů do černobílých nebo dvoutónových variant,
klonování motivů a aplikace různých
fotografických filtrů.
Na zdárném průběhu soutěže se podíleli členové zručského fotoklubu Jarda
Bouma, Vladimír Vyšohlíd, Petr Skála,
Honza Rada, Katka Hellerová, Bedřich
Procházka a manželé Říhovi. Poděkování patří sponzorům akce – městu

Zruč nad Sázavou a firmě Wikov za finanční podporu, ZUŠ Zruč nad Sázavou za poskytnutí prostor pro výstavu
a slavnostní vyhodnocení a předání
cen, brněnské firmě Zoner za zaslání
věcných darů a firmě Light Q/Ultralab
a syn za podporu a výrobu fotografií
ve vysoké kvalitě. Porotci – členové
fotoklubu dále srdečně děkují vítězům
minulého ročníku – Martinu Černému
a Stanislavu Peluchovi, kteří se ujali jak
role „hostujícího“ porotce, tak prezentace upravených snímků na výtečnou,
a především všem účastníkům soutěže.
Věříme, že následující ročník bude
zase o kus lepší. Sledujte aktuální informace na našich stránkách www.fotoklub-zruc.cz.
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Pohádkové putování 2018

Galerie bude hostit burzu práce

Jiřina Janatová
Alena Zemanová

Martina Fialová

L

etos již potřetí chystá Klub panenky ČR letní prázdninové putování, do kterého
jsou zapojována další turisticky zajímavá místa v okolí. Jedná se vlastně o hru,
která je určena pro celou rodinu. První ročník nesl název „Pohádkové putování
s panenkou hraběnky Emmy“, druhý pak „Šaty jako z pohádky“. A že se líbily,
o tom svědčí fakt, že jsme za ně získali certifikát Regionální produkt Kutnohorska.
Letošními hlavními postavičkami hry budou víly, elfové a skřítci. Ti se budou hledat nejen v našem zručském Království panenek na zámku, ale opět i na dalších
místech v okolí.
Součástí hry bude i výtvarně-literární soutěž zaměřená právě na tyto postavičky.
Kreslit a popisovat víly, elfy a skřítky budou moci děti i dospělí. Věříme, že si rádi
s námi zahrajete.
A ještě jedna důležitá informace, zapojit se mohou i zájemci o šití, protože se
budou, tak jako každoročně, šít panenky pro UNICEF. A jak jinak než v podobě
víl, skřítků a elfů.
Bližší informace a přihlášky získáte u hlavní organizátorky hry – Aleny Zemanové,
tel.: 603 810 899, kterou můžete náhodně najít i v klubovně SD nebo v Království
panenek na zámku. A určitě sledujte plakáty.

V

e středu 21. března 2018 od 10.00 do 16.00 hodin Úřad
práce ČR, krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Kutná Hora ve spolupráci se Spolkem kutnohorských podnikatelů pořádají nadregionální Burzu práce v reprezentativních
prostorech Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře.
Na burze práce se představí až šedesát významných zaměstna-

vatelů nabízejících volná místa v okresech Kutná Hora, Kolín,
Nymburk, Pardubice, Chrudim, Havlíčkův Brod a Benešov.
Zaměstnavatelé budou zastoupeni ze širokého spektra oborů
strojírenství, dopravy, potravinářství, sociálních služeb a z řad
ozbrojených složek. Účastnit se bude také Fond dalšího vzdělávání.
Akce je pro všechny zaměstnavatele i návštěvníky zdarma a je
doplněná o doprovodný program.

To bude těžký úkol...
Lenka Říhová

J

ít na výstavu je pro mě něco jako
otevřít knihu a začíst se, ponořit se
do atmosféry, nechat se unést příběhem, počkat si na pointu, vychutnávat
si mezitím krásný jazyk a přitom za tím
vším cítit osobnost autora a důvěřovat
mu, že to má všechno pod kontrolou,
že ví, co dělá, že nic není samoúčelné
plácání a že všechno do sebe nakonec
zacvakne, vrstvy se prolnou a dílo se
mně, čtenáři a divákovi, ukáže ve své
velikosti, hloubce, pravdivosti a kráse..., tedy v ideálním případě.
Mám ráda výstavy umělců, z nichž je
znát vnitřně poctivé hledání vlastního
tématu, ponor do hloubky, zkoušení
nezvyklých, prvoplánově ne zrovna líbivých cest jak vyjádřit a předat svoje
niterné obsahy. Obrazy či jiné artefakty
se mi vlastně ani nemusejí „líbit“, ale
když lze vycítit, rozpoznat silný autorův
důvod, proč se do té práce pustil, když
mě přinutí přemýšlet a cosi, byť ne jenom příjemného, prožívat, je mu z mé
strany odpuštěno. Na druhou stranu
ne příliš velkou důvěru ve mně vzbuzují výstavy názorově nevyhraněných
autorů, kteří ve snaze získat zdatnost
v různých technikách a nejlépe všechno zkusit, přelétají lehkovážně třeba
od motivů květin ke krajině městské či
mořské, ke koním, aktům..., přičemž
je patrné, že máloco z toho mělo živý
předobraz. Ono totiž „ustrnutí“ života
na fotografii, jeho spoutání do dvou
rozměrů je bohužel přenosné i na obraz

ních objektů – obrazů, která přinutila
každého návštěvníka zklidnit se, zpomalit a stát se na chvilku introvertem.
Naprosto skvěle využívala vlastností
místa, jako by byla šitá na míru právě
zdejšímu trámoví a šerosvitu půdy. Studentky UMPRUM Lucie Jestřabíková
a Anastázia Stročková vystavily „jenom“
šest obrazů umístěných v jakýchsi intimitu zajišťujících objektech. Ty obrazy
vlastně ani nebyly po řemeslné stránce
klasicky „krásné“, ale vše mělo jasný
pevný myšlenkový rámec vymezený
„živly“ napsanými na podlaze. Nevelké
obrazy hodně fantazijních světů „malované“ sprejem přes „kresby“ maskovací
páskou a různé šablony na průsvitnou,
shora prosvícenou fólii nabízely každému vlastní interpretaci dole (pod nohama) pojmenovaného živlu. Bylo to
hravé, tiché, milé, zároveň přemýšlivé
a velmi osvěžující. Světla v kukaních
se rozsvěcovala v závislosti na pohybu

FOTA: J. BOUMA A AUTORKA
malovaný podle snímku, pokud situace zároveň nebyla autenticky odžitá.
Takovou prezentaci vnímám spíš jako
zbytečně efektní zábavný pořad v televizi, v němž sice probliknou pěkné momenty, ale mnohost a pestrost výsledný
dojem zvytečně ředí. Kaleidoskop, mozaika, žádný pevnější záchytný bod. Je
to vlastně známka „nehotovosti“ malíře
jako umělce – přiznává tím, že je žák,
kterému zas tolik nezáleží na tom, co
maluje, ale jde mu zatím spíš o dobré,
většinově přijímané řemeslo.
Naše zámecká galerie se přestěhovala – sestoupila z prakticky nedostupné
půdy do prostor bývalého „ševcovského“ muzea, pohodlně bezbariérově
přístupného ze zámeckého nádvoří. Poslední „půdní“ výstava byla předčasně
ukončena právě kvůli náhlému rozhodnutí galerii přestěhovat. V předvánočním shonu bohužel tuhle mimořádnou
výstavu mnoho Zručáků navštívit nestihlo. Byla to výstava vlídně interaktiv-

návštěvníků po místnosti. (Zpětně
z mého pohledu bylo nečekané zhasnutí a rozsvícení pozorovaného, tedy
právě introvertně prožívaného obrazu
občas nepříjemné a souznění s obrazem
poněkud narušovalo). Každopádně to
ovšem byla výstava, která mě opravdu
zaujala, osvěžila oči i mysl. Přestože si
teď nevybavím podrobnosti žádného
ze šesti obrázků, zanechala ve mně stopu ve formě pocitu, prožitku, názoru
výtvarného i obecně lidského. Byla to
právě tato výstava, kterou jsem si užila
jako dobrou, i když útlou knížku.
Samozřejmě jsem byla zvědavá na naši
novou zámeckou galerii a týden po zahájení další výstavy jsem se rozběhla podívat, jak to obrazům v přízemí zámku
sluší, jaké je tam světlo, závěsný systém,
jaký „příběh“ tam na mě čeká… Byla
jsem velmi mile překvapena příjemnou
světelnou atmosférou prostoru. Místnosti jsou vzájemně propojené, a tak
světlo přichází zároveň ze tří stran. Tě-

šila jsem se na Pipi Dlouhou punčochu
inzerovanou na plakátě. Pipi nezklamala. Dojem ale zkazila přesycenost nevelkého prostoru množsvím nahusto
naistalovaných, tematicky i výtvarně
často nesourodých obrazů. K tomu ne
moc vzhledně udělané cedulky s názvy
a cenou obrazu. Připadalo mi, že jsem
se na chvíli propadla do konce osmdesátých let, kdy jsem studovala výtvarné
umění a hltavě navštěvovala všechny
výstavy, i ty v prodejních galeriích, kde
šlo také o to vystavit na malém prostoru co nejvíce děl. Jak jsem se dočetla
v doprovodných textech, malířky Marie Sbaiová, Petra Boukalová a Marie
Kovandová jsou propojeny studiem
malby v kurzech, jež vede první z uvedených autorek, a taktéž řadou výstav,
jež společně uspořádaly. U každé z malířek jsem si našla dva tři obrazy, jež se
mnou opravdu rezonovaly, ale bohužel
mnohé další tento příznivý dojem zase
stihly shodit. Snaha představit svoji
tvorbu v co největší šíři, ukázat mnohost způsobů malby a zvládnutí různorodých námětú byla v tomhle omezeném prostoru kontraproduktivní.
Navíc u obrazů vycházejících z reality
a vystavujících na odiv zvládnutí techniky nějak nedovedu odpustit pošramocenou perspektivu, zkomolenou
anatomii nebo nefungující kompozici
zátiší. Každopádně ale fandím každému, kdo uposlechne své nutkání tvořit,
experimentuje a hledá se. Je dost velká
pravděpodobnost, že když v hledání
vytrvá, najde své silné téma, vykašle se
časem na formální efekty a stane se z něj
opravdový umělec. Tahle výstava se pro
mě zařadila spíše do kategorie „kaleidoskop bez příběhu.“ Nezklidnila mě
a nepodařilo se mi tu zasnít se, jak mě
nabádal název výstavy.
Dvě po sobě následující výstavy v naší
galerii a tolik odlišné! Je kontrast tohoto druhu záměrem kurátorek zámecké
galerie, podstatou konceptu jejího dalšího směřování? Doufám jen, že to není
známka tápání, ale hledání a že program naší galerie nebude do budoucna nahodile poskládaný podle toho,
kdo se sám přihlásí, že by u nás chtěl
vystavovat. Pevně věřím, že s přemístěním galerie do přízemí nedojde rovněž
ke „zpřízemnění“ zručského výtvarného vkusu. Zkratky přes většinově líbivé výstavy nás nikam neposunou. Přála
bych si, aby se pro naši galerii podařilo
najít cestu k návštěvníkům spíš skrze
zajímavé, umělecky pravdivé příběhy.
To bude těžký úkol. Doufám že nikoliv
nad zručské síly...
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Rivalové II – další osudy mužů

Vladimír Radil

P

sal se rok 1618. Podzim byl studený.
Čas, kdy vítr fouká ze strništ a pak
s železnou pravidelností cukruje paty
stromů žlutým, okrovým nebo i karmínovým lupením, netrval ani dva měsíce. Na konci října už zima každé ráno
tkala jemným dechem na trávě, větvičkách dřevin listu opadavého a na jehličí
stromů neopadavých slabounký závoj
jinovatky. Sedmého listopadu začalo
mrznout.
Bouřlivé jaro katapultovalo uštěkanou stavovskou politiku na vyšší
úroveň. Nepovedené zasedání zemského sněmu v březnu, zakázaný sjezd
protestantské šlechty a měst a po něm
následující furiantská kulturistika
v podobě defenestrace přivedly válku
na práh každého českého i moravského domova. Do země napochodovalo
vojsko vídeňského císaře.
Osud hlavního města byl v sázce. Povstalci se lekli. „Jen aby nebylo pozdě.“
Letáky z tiskárny pražského direktoria zaplavily luteránská i kalvinistická
knížectví německého severu. Stavovští
se dovolávají náboženské solidarity
a zároveň prosí o pomoc v boji s katolickými Habsburky. Letáková akce
přinesla své plody. Povedlo se slepit
sice nesourodé, ale bojeschopné těleso.
Velení svěřili stavové Jindřichu Matesu Thurnovi. Zjara bez pardonu shodil
pod okenní římsu do Jeleního příkopu krajana Slavatu, teď si přes pravé
rameno a hlavu přetáhl generálskou
šerpu a v čele vojska vyrazil naproti císařským. Měl hned zkraje úspěch. Vyhnal nepřítele z Čáslavi, z Hořepníku
a Pelhřimova. Dá se říci, že se chopil
strategické iniciativy. Protivník však
pouze ustupoval a ani zdaleka nebyl
rozdrcen. Konečné rozhodnutí paldlo
na hlubokém jihu.
Třeboňsko je letargická krajina rybníků, bažin a hlubokých borových lesů,
kde v noci straší světýlka bludiček.
Uprostřed samé vody se našel suchý
plácek a na něm vyrostla Lomnice nad
Lužnicí. Je to ospalé hnízdo rodiště Šimona Lomnického z Budče, raně barokního prokletého básníka, parťáka
rozpustilého vladaře domu rožmberského Petra Voka.
Počátkem listopadu 1618 se zde zastavili zablácení a chladem prokřehlí
vojáci císařské armády. Zákopníci postavili na úzkých hrázích rybníků Tisý,
Dvořiště, a Kaclířov opevnění. Vojsku
velel Charles Bonaventura Buquoy.
Kdo to byl?
Jeho jméno nikomu nic neříkalo. Narodil se do zchudlé šlechtické rodiny
v severofrancouzském regionu Artois.
Jeho doba měla teprve příjít. Proslavila
jej bitva na Bílé hoře.
V du n ajov ic k é r yc ht ě k ou s e k
za Lomnicí rozbili svůj hlavní stan
stavovští. Jindřich Mates Thurn seděl
na lavici, pobryndaný a rozrytý stůl
celý pokrývaly mapy. U krbu stál Kristián Hohenlohe, velitel od kanonýrů
a nahříval si zmrzlé ruce.
„Ten Buquoy to vymyslel setsakra

dobře. Na tak úzkém místě nepůjde
rozvinout útok“, taktika císařských
dělala Thurnovi starosti.
„Vaše Milosti pane hrabě, co kdyby
se ty jejich palposty jednoduše rozstřílely?“ Kristián Hohenlohe ustoupil
od krbu a ráznými kroky se doslova
přihrnul ke stolu s mapami.
Thurn svým kanonýrům nevěřil:
„Tak daleko se střílet nedá. Většina
koulí tam vůbec nedoletí.“
„Přesto bychom to měli zkusit. Jestliže to neuděláme my hrabě, tak kdo
to udělá. Na a když to teď neuděláme,
tak kdy to bude. Za námi je jen Praha,“
Hohenlohe dokázal být velmi přesvědčivý. V rukávu schovával trumf věru
vysoké hodnoty.
Co to bylo?
Kristián Hohenlohe poručil dělostřelcům: „Palte nízko. Ať to lítá těsně
nad rybníkem!“
Kanonýři splnili rozkaz do puntíku.
Dělové koule se odrážely od hladiny
jako žabky a bořily obranné posty císařských. Velitel dělostřelectva stavovských vymyslel taktiku střel s plochou
dráhou letu. Mušketýři i jezdectvo
neměli žádnou práci. Při palbě zahynulo tisíc osm set císařových žoldnéřů.
Praha byla zachráněna.
Stavovská rebelie však dobře nedopadla. Od bitvy u Lomnice utekly dva
roky a u letohrádku Hvězda na západ
za Prahou stála proti sobě opět vojska
českých stavů a císaře Ferdinanda.
Spojeným plukům bavorského knížete
a rakouského císaře velel náš starý známý Charles Bonaventura Buquoy. Bitva
na Bílé hoře trvala krátce, definitivní
rozhodnutí padlo ani ne za dvě hodiny.
Buquoy vyhrál na celé čáře. Jemu se
však zdálo jako by vítězství nebylo úplné, jako by mu něco chybělo. Ten pocit
byl na místě. Sám Buquoy vlastně nebyl kompletní. Zbloudilá kule z nějaké
stavovské muškety mu ustřelila penis.
Některé prameny však tvrdí, že střela se
jen dotkla „oudu přirozeného.“
Císařští a Bavoři rychle zvítězili a pak
stejně rychle vyplenili pražské paláce
a domy patriciů. Při pohledu na tu
spoušť se v nejednom aristokratickém
či měšťanském oku zablýskla slza. Nu
což, alespoň odjížděly rodiny české
šlechty či pražského německého měšťanstva do emigrace s trochu lehčím
srdcem.
Slavata i Thurn si už neměli co říci,
i když prý jednou přišel Jindřich Mates za Slavatou na návštěvu k Lobkovivcům. My jsme je nechali chvíli
žít vlastní životy. Po defenestračním
pondělí se stal Jindřich Mates Thurn
vůdem povstání.
Vilém Slavata měl jiný program. Při
pádu z defenestračního okna narazil
temenem hlavy na vyčnívající římsu.
Ležel na posteli v Lobkovickém paláci
a čekal až se mu rána zahojí. Byl upoután na lůžko, a tak alespoň písemně
ujišťoval rebely, že proti nim nikdy
nikde a nic nepodnikne. Psal ovšem
i do Vídně. Z paláce se stala jakási
zpravodajská ústředna. Domácí služebnictvo shánělo po Praze informace.

Slavata zprávy vyhodnocoval. Každý
týden kurýr odvážel zašifrovaný dopis
určený přímo do rukou císaře.
Pro muže takové pověsti, jakou měl
Slavata, byla Praha a vůbec celé Čechy
horkou půdou. Nakonec se mu povedlo vyváznout. Na jaře 1619 mu stavovské direktorium umožnilo vycestovat
do bavorského Pasova. V poklidném
provinčním městě s malebný mostem
spojujícím oba břehy Dunaje přečkal
to nejhorší.
Hned po bitvě na Bílé hoře se rozjel
za císařem Ferdinandem do Vídně.
Dvůr a celé město byly v transu. Vítěznou bitvu u Prahy nejvíc oslavovali
kolaboranti, české katolické panstvo,
co se scházelo v salóně Zdeňka Popela
z Lobkovic. Jeho žena Polyxena vyhrála
velkou sumu peněz nad knížetem anhaltským. O co se krásná černovláska,
z polovice Španělka, se vznešeným
císařovým zajatcem vsadili? O to, že
Praha bude do Vánoc znovu v rukách
císaře. Slavatu přivítali jako hrdinu.
V císařském paláci Hofburgu se týdny
rokovalo co udělat s poraženými.
„Páni, jak naložit s zločinnými pražskými rebely, kteří tak hanebně pošpinili korunu svatého Václava a celý
habsburský rod do bahna zašlapali?“
Císař Fedinand nadhodil problém a čekal, kdo z tajné rady nahrávku přijme.
Sám si poradit neuměl. Nebyl mužem
stvořeným pro taková rozhodnutí. Zajímal jej lov a divadlo. V politických
věcech se spoléhal na rady jezuitských
zpovědníků.
U okna stál menší muž velmi snědé
pleti, vlasy mělo stříhané podle španělské módy na ježka, jeho obličeji vévodil
velký orlí nos a pěstěná černá bradka.
Tmavý plášť s vyšitým bílým křížem
ukazoval na příslušníka kněžského stavu. Španělský velvyslanec don Guillém
San Clemente.
„Veličenstvo pro takové zločince není
žádná spravedlnost. Odvezte je do Be-

Hromadná poprava sedmadvaceti vůdců stavovského povstání na Staroměstském
náměstí v Praze dne 21. června 1621 (autor Eduard Herold).

Císař poslechl Slavatu, návrh dona
Guiléma upadl v zapomnění. Ve vyděšené Praze se svědomitě zatýkalo
a pečlivě aranžovalo strašné divadlo.
21. června 1621 vystoupalo na poprav
čí lešení vedle Staroměstské radnice
sedmadvacet odsouzených a kat Myd
lář je jednoho po druhém rafinovaně
usmrtil. Pak přišly konfiskace a nakonec Obnovené zřízení zemské vyhnalo
ožebračené protestanty ze země.
Jak vypadalo finále celoživotního
nepřátelství Jindřicha Matesa Thurna
a Viléma Slavaty?
Thurn utekl ze země společně se
zimním králem a provázel Friedricha
Falckého až na jeho exilov ý dvůr
do nizozemského Haagu. Pak skončil
ve službách Švédska. V armádě krále
Gustava Adolfa to dotáhl až k hodnosti nejvyšší, a to zbrojmistra. Ostatně
švédská armáda byla švédskou jen podle jména, většinu důstojnického sboru
a podstatnou část mužstva tvořili emigranti z Čech.
Válečný požár se rozšířil po celém
kontinentě. Nespokojení Češi roku
1618 jenom škrtli zápalkou. Emigrantům živořícím v Sasku, v hanzovním
městě Hamburgu, nebo ve vnitřními
boji rozvráceném Polsku se rok od roku
více a více uzavírala
cesta k možnému návratu. Jindřich Mates
Thurn hodně spoléhal na zradu admirála
Baltského a Severního moře A lbrechta
z Valdštejna. Stejně
jako Thurn smýšlel
i Adam Erdman Trčka z Lípy a jeho otec
Jan Rudolf. Trčkové, tehdy si už říkali
Trezczka von Linde,
po Bílé hoře odhodili
svoji luteránskou víru
Katedrála Toomkirik v Tallinu, kde je pohřben Jindřich
a konvertovali ke katoMates Thurn.
lictví. Schlamstli velnátek a tam je prodejte jako veslaře kou část konfiskovaných statků. Stali
na galeony. Nikdy už o nich neuslyší- se nejbohatší magnátskou rodinou
te.“ Španělův návrh přítomné vyděsil. v zemi. Konglomerát několika desítek
„Tady nejsme ve Španělsku nebo panství řídila pevnou rukou paní Mave Vlaších, Excelence,“ Slavata jako rie Magdaléna, její manžel Jan Rudolf
byl tak trochu bábovka. Hraběnka
první překonal moment překvapení.
„To by v Čechách nikdo nepochopil. Trčková patří mezi největší ženy české
Máme jiné obyčeje. Navrhuji pro- renesance. „Tlustá Manda“, jak jí říkali
vézt řádný soud ty zrádcovské šelmy sedláci z Opočenska, dosáhla díky obrovským úplatkům u císaře výjimky.
na hrdle potrestat.“

Jiřina Janatová

K

lub panenky ČR, z. s. Zruč nad Sázavou se již několik let
připojuje k programu vyhlášenému organizací UNICEF
„Panenky pomáhají“. Šijí nejen členky klubu, ale inspirují i další
jednotlivce a organizace. Takto bylo pro UNICEF vytvořeno již
několik set panenek.
Česká sekce mezinárodní organizace UNICEF pořádá kromě
programů „Panenky pomáhají“ a „Adoptuj panenku“ každoročně
ještě aukci panenek, které věnují veřejně známé osobnosti. Poslední
akce se uskutečnila v Praze koncem roku 2017. Vybrané panenky

Jaké?
Do konce života mohla vyznávat starou luteránskou víru. Poměry u Trčkových však byly také obrazem smutku,
který Bílá hora zanechala v rodinách
české aristokracie. Dcera Marie Magdalény Alžběta následovala svého
manžela Viléma Kinského do emi
grace.
V předválečných časech byl Thurn
a Trčkové blízcí sousedi. Rodina Jana
Rudolfa měla rodové sídlo ve Světlé nad Sázavou a Thurnovi patřily
sousední Lipnice a Německý Brod.
Spiknutí Albrechta z Valdštejna bylo
vyzrazeno a císařského generalissima
i mladšího Trčku zavraždili důstojníci
jejich armády v Chebu. Starobylý zemanský rod z Posázaví vymřel a majetek si rozdělil Valdštejnovi vrahové.
Nevydařené spiknutí bylo poslední
ranou pro Jindřicha Matese Thurna.
V hluboké depresi požádal švédskou
královnu Kristinu o penzionování.
Bylo mu neprodleně vyhověno. Usadil
se pak v estonském městě Pärnu. Žil
zde stranou všeho dění a spřádal blouznivé plány, kterak přesvědčí Stuartovce
v Anglii, aby neosídlovali severoirský
Ulster skotskými horaly, ale aby tam
pozvali české bratry. Náš hrdina zemřel v Pärnu roku 1640. Pohřben je
v hlavním městě v Tallinu.
Hvězdy nepřály ani Vilému Slavatovi. Přehnaná pobožnost u něj atrofovala v jakési náboženské šílenství. Okultisté, šarlatáni i podivodní kouzelnící
jej připravili o majetek. Zemřel roku
1652 opuštěný v hospici kapucínského
kláštera ve Vidni.
Dostali jsme se na poslední stránku.
Spor Jindřicha Matese Thurna a Viléma Slavaty rozhodl čas.
Třicetiletá válka přece jen skončila.
Mírová jednání Jednání se táhla čtyři
roky. Švédsko zradilo pobělohorské
emigranty. Ve vestfálském Munsteru
přiklepli všechny Země koruny české
Habsburkům.
Čechy a Moravu čekala dokonalá
protireformace. Jezuité pilně rekatolizovali. Ve Vltavě a Labi neuplynulo
ani moc vody a nikdo v zemi nevěděl
nic o Janu Husovi a mistru Jeronýmovi. Po staré Čechii zbyly jen hroby, ale
jména na svalených pomnících zrušených hřbitovů potomci kališníků už
přečíst nedokázali.

ILUSTRACE: VOLNÉ ZDROJE

Panenky pro UNICEF
V. I. P. osobností byla zařazeny do katalogu, který byl k této příležitosti vydán. Pod katalogovým číslem 19 byla panenka „Helenka
a kamarádi“, kterou vytvořila a darovala předsedkyně zručského
Klubu panenky ČR paní Alena Zemanová, medvědího kamaráda
přidala další členka klubu paní Romana Mathausová. Dražily ji
spolu s herečkou, zpěvačkou a patronkou klubu Bárou Štěpánovou.
Vyvolávací cena panenek byla 4 000 Kč a ta „naše“ se vydražila
za dvaadvacet tisíc korun! Slušná částka pro UNICEF a perfektní
reprezentace Zruče n. S. Děkujeme.

FOTO: ARCHIV AUTORKY
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Události řešené městskou policií
v lednu 2018
• 07. 01. 2018 – S podezřením na vloupání do sklepní kóje se na hlídku
MěP obrátili ve večerních hodinách obyvatelé domu ulice Na Výsluní. Bylo
zjištěno, že jedna ze sklepních kójí je otevřená a nezajištěná. Na uvedenou
skutečnost byl upozorněn majitel kóje, který následně na místě zjistil odcizení
několika kusů elektroniky. Hlídka MěP skutečnost oznámila hlídce PČR,
která si případ převzala k dalšímu šetření.
• 20. 01. 2018 – Se žádostí o pomoc se na hlídku MěP obrátila v odpoledních hodinách místní občanka, která měla obavu o svého souseda. Ten v domě
svítil, ale na volání a klepání u vchodových dveří nereagoval. Ve spolupráci
s hlídkou PČR byla provedena kontrola jeho domu. Nikdo se tam však nenacházel. Následně bylo zjištěno, že je soused v pořádku, pouze se šel se svou
přítelkyní projít.
• 23. 01. 2018 – V odpoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
občanů o starším muži, který se zmateně pohyboval v ulici 5. května u spolkového domu. Na místě bylo přítomnými občany zjištěno jeho pravděpodobné
bydliště a následně si jej od strážníků do své péče převzali rodinní příslušníci.
• 28. 01. 2018 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP přivolána
do OD Penny market, kde se přes kasy pokusil pronést zboží osmadvacetiletý místní občan. Byl však při svém počínání personálem obchodu přistižen.
K činu se posléze doznal, věc byla na místě projednána jako přestupek proti
majetku a byla mu uložena bloková pokuta.

V ZUŠ malinko přituhlo...
Lenka Říhová

Ú

nor se venku snaží ukázat jako ten
bílý, co sněhem a mrazem pole sílí,
a také u nás v ZUŠ jako by poslední
dobou možná malinko „přituhlo.“ Tedy
alespoň pro některé žáky, které jejich
učitelé díky pěkným výkonům zapojili
do letošních soutěží, jež pro vybrané
obory ZUŠ vyhlásilo MŠMT. Proběhla
již školní kola a nyní v druhé půli února
probíhají kola okresní.
V hudebním oboru se soutěžilo zatím
na domácí půdě ve hře na bicí nástroje, hře na dechové nástroje a v sólovém
a komorním zpěvu. Z mladých bubeníků byl vybrán pro postup do okresního kola Ondřej Bělohradský, jenž bude
školu reprezentovat ve třetí kategorii
na okresním klání 19. února v Kutné
Hoře. Tamtéž proběhne den nato také
okresní kolo soutěže ve hře na dechové
nástroje, kde budeme mít tři želízka

Předsedkyně poroty okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu Daniela
FOTA: ARCHIV ZUŠ
Kroftová předává diplom Lucii Machyánové.
„pilují“ i několik let, proto bronz za vystoupení, které vznikalo „pouze“ v prvním pololetí tohoto školního roku, je
bezpochyby pěkným úspěchem pro ně
i pro šikovnou paní učitelku.
Výtvarný obor v únoru a březnu vystavuje v galerii Na mostě práce svých

Účastníci okresního kola soutěže v komorním a sólovém zpěvu

Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v lednu 2018

v ohni: v šesté kategorii budou soutěžit
Anna Marie Drobková ve hře na zobcovou flétnu a Josef Dušek ve hře
na trubku a v deváté kategorii nás bude
reprezentovat ve hře na trubku Andrea
Čermáková. Pořadatelem okresního

žáků. Výstava nabízí ukázky témat, jež
zpracovávali žáci všech ročníků v průběhu prvního ploletí – čekají vás tu
draci, slunečnice i jiné květiny, práce
na téma „voda“ i figurální kresby. Někteří z nejstarších žáků výtvarného obo-

• 1. 1. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě dvou osobních
vozidel ve Zruči nad Sázavou. Při střetu došlo ke zranění jedné osoby a k úniku provozních náplní z havarovaného vozidla. Zraněná osoba byla předána
do péče ZZS a odvezena do nemocnice k ošetření. Byl proveden posyp znečištěné vozovky sorbentem. Jednotka místo nehody označila a provoz odkláněla
po přilehlých komunikacích. Po vyšetření nehody PČR byl proveden úklid
vozovky.
• 1. 1. 2018 – Jednotka byla povolána k požáru sazí v komíně ve Zruči nad
Sázavou. Průzkumem bylo zjištěno, že hoří saze v komíně a plameny šlehají
asi půl metru vysoko. Kotel byl uzavřen, komínové těleso vyčištěno a sražené saze vybrány vybíracím otvorem. Poté byla provedena kontrola okolí
komínového tělesa a střechy termokamerou. Vše bylo v pořádku. Na místo
přijela PČR a jednotka SDH Zruč nad Sázavou. Po skončení zásahu místo
předáno majiteli.
• 3. 1. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku k otevření dveří pokoje bytu ve Zruči
nad Sázavou, ve kterém se zamklo malé dítě a nemohlo odemknout. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o interiérové dveře se skleněnou výplní. Skleněná
výplň byla opatrně vyjmuta a dveře odemčeny bez poškození. Dítě bylo v pořádku a majiteli bylo doporučeno, aby nenechával klíče v zámku.
• 17. 1. 2018 – Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě u obce Čejtice.
Po příjezdu bylo zjištěno, že osobní vozidlo po vyjetí mimo vozovku skončilo na střeše. Při nehodě došlo ke zranění jedné osoby, která byla ošetřena
a po příjezdu ZZS předána do péče lékaře. Jednotka společně s PČR řídila
provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody bylo havarované vozidlo otočeno na kola, provedeno protipožární opatření a úklid místa nehody.
• 28. 1. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku na odchyt zraněné labutě na řece
Sázavě ve Zruči nad Sázavou. Při jízdě k zásahu na jednotku čekal u čističky
ve Zruči vedoucí záchranné stanice Vlašim. Ukázal místo uprostřed řeky,
kde se nacházela zraněná labuť. Po příjezdu na místo zraněná labuť připlula
ke břehu. Pracovníci záchranné stanice nejprve zkusili labuť odchytit u břehu,
aby jednotka nemusela použít nafukovací člun, což se jim podařilo. Labuť byla
přenesena od řeky na cestu a předána do péče pracovníkům záchranné stanice.

Anna Marie Drobková

Josef Dušek

kola soutěže v sólovém a komorním
zpěvu byla 12. února naše ZUŠ. Sjeli
se k nám malí i větší zpěváci se svými
učiteli a korepetitory ze ZUŠ z Kutné
Hory a z Čáslavi. Zručské zpěvačky
Anežka Pažoutová, Markéta Šídlová
ani Lucie Machyánová své paní učitelce Daniele Kroftové ostudu neudělaly,
přestože se neprobojovaly na přední
místa s postupem. Jejich výkony je
vynesly shodně na druhá místa v jejich
kategoriích. Jistou odměnou jim může
být alespoň možnost inspirace a srovnání s vrstevníky z oboru odjinud.
Ve středu 14. února se z okresního kola
z Čáslavi vrátily také naše tanečnice.
Veronika Bělíková, Kamila a Linda Filipovy a Tereza Chobotová ze třídy učitelky Zdeny Hüttlové vnesly do soutěže
převážně obsazené kolektivy zaměřenými na klasický a výrazový tanec svěží
závan moderního tance plného emocí
a přirozenosti. Choreografii Pouštní
růže porota přisoudila třetí místo v jejich kategorii. Vítězné choreografie se

Andrea Čermáková

pracovišti naší ZUŠ ve Zbraslavicích.
Ze Zruče nad Sázavou se hlásily na umělecké školy dvě žákyně: Nikola Kubálková úspěšně složila zkoušky na SOŠ
uměleckoprůmyslovou ve Světlé nad
Sázavou, obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Na stejnou školu
se po úspěšných „přijímačkách“ dostala
také Pavla Jelínková. Ze třídy Mgr. Lenky Říhové zamířili na výtvarně zaměřené
školy Jaroslav Novotný z odloučeného
pracoviště v Dolních Kralovicích (SOŠ
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou) a Klára Měšťánková (Střední škola
oděvního a grafického designu Lysá nad
Labem). Gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů na nových školách!
Od února se u nás
v ZUŠ úspěšně rozběhla žhavá novinka – Akademie kultury a umění
pro dospělé žáky ve věkové kategorii 55+. Zatím překročilo práh školy sedm statečných žen odhodlaných rozvinout svúj
dosud „platonický“ zájmem o tanec,
pět adeptů výtvarného umění a tři hudební nadšenci, kteří se rozhodli naučit
se hrát na housle, na klavír a na elektrickou kytaru. Zatím proběhly první
seznamovací hodiny, v nichž si učitelé
a studenti navzájem vyjasnili svá očekávání a možnosti, domluvili termíny
lekcí a uskutečnili první pokusy ve zvoleném oboru. Věříme, že výuka bude
zdárně pokračovat a že k prvním odvážlivcům se postupně osmělí přidat také
další váhavější zájemci. Výuka v akademii se pružně přizpůsobí odlišným
požadavkům a možnostem každého
studenta. Spadáte-li do kategorie 55+,
využijte bez obav možností, jež vám
naše škola za podpory města Zruč nad
Sázavou nabízí – dveře ZUŠ jsou pro
vás stále otevřené!

a

ru na začátku ledna prošli talentovými
přijímacími zkouškami na výtvarně zaměřené střední školy. Zkouškám předcházela příprava v některých případech
intenzívní a dlouhodobější, v některých
spíše jednorázová, zátěžová (pro žáka
i učitele) doslova na poslední chvíli.
Potěšující je, že všichni žáci zkoušky
úspěšně složili.
Ze třídy Mgr. Jana Kopřivy v talentových zkouškách na SPŠ
Tereza Chobotová, Linda Filipová, Veronika Bělíková,
Hradec KráKamila Filipová
lové – obor
uměleckořemeslné
z p r a c ová n í
kovů – se
na senzačním
prvním místě
umístil žák
Jakub Třeský
z výtvarného
oboru na odloučeném

Zápis do mateřské školy

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Jaroslava Daňková

Z
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ápis dětí do Mateřské školy Malostranská se uskuteční 14. 5.
2018 v době od 13.30 do 15.30 hodin.
Přihlášky si můžete vyzvednout u ředitelky školy, paní Zdeňky Kuželkové,
a to ve dnech 23. 4. a 24. 4. 2018 vždy
v čase od 10.00 do 11.00 a odpoledne
od 13.00 do 14.00 hodin. Důležité
kontakty a další informace najdete

na webu www.msmalostranska.cz. Pro
děti připravujeme i „miniškoličku“
ve dnech 16. 4., 23. 4., 21. 5. a 29. 5.
2018 vždy od 14.30 hodin. Přijímány
budou i děti mladší tří let, ale pouze
pro doplnění kapacity školy. Pokud
mají Vaše děti rády pohádky, na jednu
Vás zveme. Ve středu 7. 3. v 10.30 hodin zahraje Divadlo Kozlík pohádku
O Šípkové Růžence.
Přijďte, budeme se na Vás těšit!

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Dopravní výchova na ZŠ v Okružní
za podpory MiNiGRANTU VEOLIA
Zdeňka Kunčická

C

eloškolním kolem dopravní soutěže byl na naší škole odstartován
projekt dopravní výchovy s názvem
„MiNiGRANT nás naučí jet bezpečně po Zruči.“
V teoretické části soutěže prokazovali
žáci naší školy získané vědomosti z pravidel silničního provozu a bezpečného chování na chodnících a silnicích.
Na samotnou jízdu na kole byla zaměřena praktická část soutěže, při které si
malí i velcí prověřovali svoje cyklistické
dovednosti v jízdě zručnosti.

Projekt dopravní výchovy pokračoval Dopravní abecedou, se kterou
k nám po několika letech přijela paní
PaedDr. Lenka Frajerová ze Studia
Lines, s.r.o. Ústředním tématem
čtyřhodinových zážitkových lekcí byl
chodec, cyklista a řidič. Zkušená lektorka připravila pro žáky bezpočet scének navozujících nejrůznější dopravní
situace, v nichž se mohou jako chodci
i jako řidiči ocitnout. Každý měl možnost si tuto situaci prožít jako přímý
účastník silničního provozu i jako pozorovatel, který měl chování chodců
a řidičů zhodnotit.

FOTA: ARCHIV ZŠ

V závěru každého dopravního dopoledne si žáci na konkrétních úkolech
ověřili, jaké poznatky si ze zážitkových lekcí odnášejí.
A protože každý zadané úkoly bez
chyby splnil, odměnou všem byly tolik potřebné a důležité reflexní doplňky a dárky zpříjemňující dlouhé chvíle
trávené cestováním.
Nedílnou součástí projektu dopravní výchovy byla jízda v provozu. Nejprve dostal každý žák příležitost vyzkoušet si jízdu v autíčku na dětském
dopravním hřišti a mnozí byli velice
překvapeni, jak těžké je převádět naučené teoretické vědomosti do praxe.
Uvědomili si, že je neustále třeba sledovat nejen dopravní značky a značení na vozovce, ale i okolní provoz
vozidel a chování chodců. Po nácviku
jízdy na dopravním hřišti se mohli zdatnější žáci vydat na plánované
cyklovýlety. Během dvou dnů se jim
podařilo úspěšně a bez nehod projet
celou zručskou cyklostezku.
Za možnost přiblížit žákům co nejvíce problematiku bezpečného chování v silničním provozu patří NF Veolia
náš upřímný dík.

Jolana Keharová
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Příměstský tábor
Marcela Černá
ěsto Zruč nad Sázavou pořádá
o letních prázdninách pro děti
od šesti do patnácti let příměstský tábor.
V letošním roce proběhne již šestý ročník
a připravujeme tři turnusy v termínech
9. až 13. 7., 16. až 20. 7. a 23. až 27. 7.
2018.
Tábor bude mít zázemí již tradičně
ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou.
Děti se mohou těšit na pestrý program
s bohatou nabídkou tvořivých, sportovních, hudebních a výtvarných aktivit.
Nedílnou součástí programu budou zábavné hry a samozřejmě výlety zaměřené
na poznávání okolí Zruče.
Věříme, že našemu týmu vedoucích se
opět podaří pro děti vytvořit bezpečný
prostor v přátelské a kamarádské atmosféře tak, aby si děti tábor užily a pobyt
zde pro ně byl příjemným prázdninovým
zážitkem.
Rodiče zajisté potěší informace, že
jsme prodloužili provozní dobu tábora,
a to od 7.00 hod. ráno do 17.00 hod.
odpoledne.
A ještě další příjemná zpráva – poplatek
za příměstský tábor se tento rok upravuje
na částku 1 600 Kč.
První týden v dubnu budou k dispozici
potřebné dokumenty, a to buď v kance-

Kouzelný hřbitov

H
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správný návyk držení tužky.
Cílem tohoto setkání bylo předvést,
jak paní učitelky pracují s dětmi a nenásilnou formou je po celý rok připravují na přechod do první třídy.
A na závěr důležitá informace pro
Vás – rodiče teprve budoucích předškoláčků. Od 7. března do 25. dubna
je připravena opět ŠKOLKA NANEČISTO. Každou středu od 14.30
do 15.30 hod. si můžete přijít se
svými dětmi naše třídy prohlédnout,
seznámit se s režimem školky a samozřejmě si pohrát s kamarády.
Ve dnech 3. května a 4. května
bude v MŠ zápis pro nové děti. Veškeré informace si budete moci přečist
včas na našich webových stránkách.
(wwww.ms-napohori.cz).

láři manažerky spolkového domu, nebo
ke stažení na webových stránkách města
– sekce „spolkový dům“.
Prázdniny jsou ještě daleko, ale pokud
máte o příměstský tábor zájem, můžete
své dítě přihlásit již nyní osobně, e-mailem, nebo telefonicky.
Kontakt: Marcela Černá, e-mail: cerna@mesto-zruc.cz, tel.: 730 514 040.
Těšíme se na vás!
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Filip Rezek

orientují na ploše, nebo jak zvládají
např. předložkové vazby. Na konci
celé ukázky si mohli rodiče vyzkoušet,
jak se píše se speciálním fixem, který
předškoláci používají při práci s pracovním listem. Fix pomáhá upevnit

7
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Ukázková hodina u předškoláků
imní měsíce nás po dlouhé době
překvalily větší nadílkou sněhu.
Děti tak hojně využily školní zahradu
k bobování a hrátkám se sněhem. Při
vycházkách jsme vzorně doplňovali krmítka zobáním a do lesa nosili kaštany
a jiné „dobroty.“
6. února v odpoledních hodinách
pozvali budoucí prvňáčci své rodiče
do školky. Ti pak mohli zhlédnout
ukázku výchovně vzdělávací práce.
Děti nejdříve předvedly, jak pracují
ve skupinách. Sestavily obrázek, o něm
pak vymýšlely příběh, určovaly první
hlásku ve slově. Činnost byla prokládána pohybovými říkadly a rytmizací. Tato část byla zaměřena především
na rozvoj slovní zásoby.
Dále pak děti ukázaly, jak samostatně
pracují na interaktivní tabuli, jak se
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řbitov mi připomíná magické
a zvláštní prostředí. Někdy tam
létají velké černé vrány, jež usedají
na strašáky vedle pohřebiště. Okolo
hřbitova je dlouhá mohutná kamenná hradba, připomínající Velkou čínskou zeď. Ve valu je velká díra, v níž
jsou umístěna mohutná těžká železná
vrata porostlá hustým břečťanem.
Cesty na hřbitově bývaly dlážděné,
ale po letech zanedbávání se po nich
plazí nadýchaný mech. Uprostřed se
nachází malinké jezírko, které si čte
v mracích a v noci se z něj stává brána
do podsvětí.
Když zde procházíte, je tu hrobové ticho, akorát občas slyšíte krákat vrány.
Také si všimnete dýní, jež se vznášejí
vedle každého hrobu a krásně vrhají
svá světelná kopí. Dýně svítí prakticky
celých 24 hodin bez toho, aby je někdo
zapálil. Jsou totiž začarované. Nápisy
na hrobech jsou většinou německé
a občas se zde vyskytne i české jméno.
Několik hrobů je zcela rozpadlých.
Na některých náhrobních kamenech
si můžete všimnout dlouhých a hlubokých rýh, které zde zanechali vandalové.
Uprostřed hřbitova vedle jezírka je
docela veliký chrám, o který se nikdo
nestará. Před vstupem do svatyně jsou

velké sochy smrtek, jež drží v rukách
kosy. Je to velmi strašidelné. Když
chcete vstoupit dovnitř, dveře se samy
otevřou a z úst jedné smrtky se roze
zní zvláštní dětský hlas mrtvé holčičky.
Jakmile tam vstoupíte, ucítíte zvláštní
zápach zatuchliny. Je tu šero, ale když
si sednete na lavici, rozsvítí se létající
lucerny. Zvuk se odráží od stěn a vytváří zvláštní pocit, jako kdyby za vámi
někdo stál. Dříve se zde konaly mše,
ale kvůli častým sebevraždám se zrušily
a o kostel se nikdo nestará a chátrá.
V noci se to tu vždy promění na magické místo. Když se setmí, hřbitov se
připravuje na to, až se u kostela rozezní
zvon, který dá znamení duchům, že
mají vyletět ze svých hrobů. Většinou,
když se vznesou ven, pořádají kouzelný bál. Hřbitov se změní na taneční
parket a duchové tancují a radují se.
Kostel se změní na posmrtnou hospodu, takže si každý duch najde svou
zábavu. Z hrobů bohatých duchů se
stanou velkolepé domy, kde se pořádají soukromé akce. Hroby chudých
duchů se promění na rozpadlé chatrče.
V noci se ze hřbitova stane jedno velké
magické místo.
Filip je žákem 9. A třídy ZŠ Na Pohoří. Text je jeho slohovou prací – subjektivně zabarveným popisem na téma
Tajemné místo.
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 85. zasedání, konaném 8. 1. 2018
schvaluje
• ukončení smluvního vztahu na prodej vlečky „Sázavan“ s Muzeem dopravní techniky, o. s., Ouvalova 915/14, 274 01 Slaný;
• podání žádosti o dotaci do Národního programu podpory cestovního
ruchu v regionech a souhlasí s realizací a financováním akce „Sociální zázemí
pro turisty ve Zruči nad Sázavou – II. etapa“. RMě ukládá předložit schválení
tohoto záměru do jednání ZMě;
• uzavření nájemní smlouvy s firmou Railreklam, spol. s r. o. na pronájem
pozemku ČD za účelem provozování reklamy zámku a ostatních expozic;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce sbírkového předmětu
č. 35/2017 ze dne 27. 3. 2017 s Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6;
• uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. KHA-VZ-40/2017;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 21. 10. 2009 s firmou ELEKTROWIN, a. s., se sídlem Praha 4,
Michelská 300/60, 140 00;
• uzavření dodatku smlouvy o nájmu pozemků s firmou AGRO PERTOLTICE, a. s., sídlem Zruč nad Sázavou;
• uzavření darovacích smluv s firmou Artspect, a. s., se sídlem Marešova
643/6, 198 00 Praha 9 a s Ing. Petrem Míkou, Pražská 99, 281 01 Velim, na finanční dary, které budou poskytnuty na XI. ples města Zruče nad Sázavou;
• uzavření darovací smlouvy s firmou BERTRAM, s. r. o., – Lékárna Primavera, Politických vězňů 912/10, Praha 8, na věcný dar, který bude použit
do tomboly XI. plesu města Zruče nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor a ostatních službách
spojených s pořádáním XI. ples města Zruče nad Sázavou s firmou Arvetti,
spol. s r. o., náměstí Míru 594, 285 22 Zruč nad Sázavou;
souhlasí
• s vydáním souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny s kácením smrku
na městské části pozemku p. č. 373, v k. ú. Zruč nad Sázavou, v ulici Malostranské;

Pečovatelská služba města Zruč nad Sázavou
Dagmar Janatová

P

ečovatelská služba města Zruč nad Sázavou poskytuje terénní služby občanům, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, dlouhodobého nepříznivého zdravotního
stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Poskytujeme zdarma základní poradenství, nabízíme pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně. Zajištujeme stravu (donášku oběda), pomáháme
při zajišťování chodu domácnosti (úklid, nákup, praní
a žehlení prádla). Usilujeme o zprostředkování kontaktu
uživatelů se společenským prostředím. Naše služby poskytujeme v pracovních dnech od 6.30 do 15.00 hodin, v dohledné době plánujeme rozšířit poskytování pečovatelské
služby do večerních hodin. Součástí fakultativních služeb,
které poskytujeme, je pomoc při orientaci ve vnějším prostředí, dohled nad užíváním léků a dovoz uživatelů autem
pečovatelské služby.
Informace o pečovatelské službě poskytujeme telefonicky,
písemně, elektronicky, nebo lze domluvit osobní návštěvu
sociální pracovnice. Sociální pracovnice na základě domluvy navštíví zájemce o službu v jeho domácnosti nebo jej přijme na svém pracovišti na městském úřadu, odbor vnitřních
věc v úředních dnech, eventuálně v úterý, čtvrtek a pátek
v Domě s pečovatelskou službou, Ke Stadionu 1035, Zruč
nad Sázavou. V případě, že bude v těchto dnech sociální

Finanční úřad v Kutné Hoře informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2017
podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že pracovníci finančního úřadu budou
přítomni na
Městském úřadu ve Zruči nad Sázavou (ve Výstavním sále zámku – II. patro)
dne 21. 3. 2018, v době od 12 do 17 hodin.
Pracovníci finančního úřadu v níže uvedeném termínu umožní opět daňovým poplatníkům
vyřídit si své záležitosti. Daňové formuláře je možné si vyzvednout na MÚ Zruč nad Sázavou.
Město Zruč nad Sázavou v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky:

>>
>>
>>
>>

vylučuje
• na základě rozhodnutí firmy ANAFRA, s. r. o., 5. května 1109/63, 140 00
Praha 4 – Nusle o odstoupení z veřejné zakázky „Rozšíření a modernizace HW
a SW – město Zruč nad Sázavou – dodávka HW a souvisejícího SW“ tuto
firmu z další účasti v této veřejné zakázce;
ukládá
• předložit do jednání ZMě podání žádosti o dotaci do Národního programu
životního prostředí na akci „Učíme se z přírody“;
• předložit do jednání ZMě návrh na podání žádostí o dotace do fondů
Středočeského kraje;
• znovu zveřejnit záměr města na pronájem polyfunkčního objektu na náměstí MUDr. Svobody.
Rada města na svém 86. zasedání, konaném 22. 1. 2018
schvaluje
• žádost ZŠ Zruč nad Sázavou o možnost požádat o dotaci do fondu Středočeského kraje – Středočeský fond sportu, volného času a primární prevence,
tematické zadání „Podpora primární prevence pro projekt – Třídnická hodina
– cesta k dobrému týmu II.“;
• výpůjčku části plotu školní jídelny oddílu házené TJ Jiskra za účelem vyvěšení banneru mladších žáků;
• výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření a modernizace HW a SW – město Zruč nad Sázavou – dodávka HW a souvisejícího SW“ a jako nejvýhodnější schvaluje nabídku firmy Filip Šádek, Příkrá 150,
280 02 Kolín 4, IČ 66762596;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce hasičské
zbrojnice“ s firmou Stavební firma Pazdera, s. r. o., Vlasákova 1635, 258 01
Vlašim;
• objednávku opravy multikáry M 26 (přetěsnění motoru a lakování podvozku a rámu) od firmy Auto SAS, s. r. o., Rychnovská 577, 517 01 Solnice;
• uzavření smlouvy o dílo s Lubošem Benešem, K Bažantnici 1007, 285 22
Zruč nad Sázavou, na technické dozory na akce: silnice Na Úvoze, včetně dešťové kanalizace a parkoviště; parkoviště Na Pohoří a v ulici Poštovní; rozšíření
parkovišť u DPS a nového hřbitova;
• uzavření kupní smlouvy na nákup zařizovacího předmětu do zámku –
servírovacího stolku od paní Renaty Vikártové, Brodského 1674/11, 149 00
Praha 4;
• uzavření kupní smlouvy na nákup zařizovacích předmětů do zámku (šest
židlí) od pana Vladimíra Klatovského, bytem Družební 957, 285 22 Zruč
nad Sázavou;
• objednat rolety do spolkového domu od firmy Artspect, a. s.;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na pozemek p. č. 2335/3 v k.
ú. Zruč nad Sázavou se Základní školou Zruč nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o dílo na zajištění projektového a finančního řízení akce
„Oddělený sběr odpadu ve Zruči nad Sázavou“ s firmou Flexi Projekt s. r. o.,
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha – Smíchov;
• objednat štítky na očíslování urnových schránek od firmy Urny Jetty, Hlavní třída 1923/19a, 787 01 Šumperk;

pracovnice v terénu, je možné ji kontaktovat na tel. čísle:
724 193 068.
Pečovatelská služba podporuje uživatele, aby mohli v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím,
nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, žít důstojný život a zapojovat se
do běžného života.
Město Zruč nad Sázavou zajišťuje pečovatelskou službu
ve městě Zruč nad Sázavou a jeho částech – Domahoř,
Nesměřice, Želivec a Dubina. Je zřizovatelem Domu s pečovatelskou službou a Domu s podporovaným bydlením
ve Zruči nad Sázavou.
Dům s pečovatelskou službou a dům s podporovaným
bydlením je určen pro občany, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ale
jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči v pobytovém zařízení.
V případě Vašeho zájmu o pečovatelskou službu nebo
o bydlení v Domě s pečovatelskou službou a podporovaným bydlením je možné se na nás obrátit osobně, písemně
nebo telefonicky na adrese:
Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor vnitřních věcí,
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Dagmar Janatová, DiS., sociální pracovnice, tel.:
327 532 857, 724 193 068.

Základní školy Zruč nad Sázavou
Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou
Mateřské školy Na Pohoří Zruč nad Sázavou
Mateřské školy Malostranská Zruč nad Sázavou

Všechny školy jsou příspěvkové organizace města Zruč nad Sázavou. Předpokládaný nástup do funkce u všech výše
uvedených pozic: 1. 8. 2018. Přihlášky jsou přijímány do pátku, 23. 3. 2018, 14.00 hodin.
Další informace na www.mesto-zruc.cz, úřední deska, tel. pro info: 327 531 194, Mgr. Martina Fialová.

Volby skončily
Štěpánka Malinová

Z

a organizační štáb zaměstnanců městského úřadu, který
měl na starosti přípravu a bezchybný průběh voleb pro
volbu prezidenta ČR, chci vyslovit poděkování všem zúčastněným, kteří odvedli kus dobré práce a přispěli k hladkému
průběhu voleb u nás ve městě.
V první řadě patří poděkování předsedům, členům a zapisovatelkám okrskových volebních komisí, kteří se jako
už tradičně výborně zhostili svého úkolu, dále kolektivu

školských pracovníků, který umožnil ve svých prostorách
umístit sídlo volebního okrsku a zajistil jim podmínky pro
výkon jejich práce.
Poděkování patří rovněž všem zaměstnancům města, kteří
se dlouho dopředu připravovali na zajištění voleb a v průběhu voleb pomáhali ze všech sil.
Největší poděkování samozřejmě patří voličům, občanům
našeho města, kteří k volbám přišli a pro které jsme se snažili zajistit důstojný a slavnostní průběh voleb.
Autorka je vedoucí OVV MěÚ Zruč nad Sázavou.

Statistika a výsledky prezidentských voleb v roce 2013
obec Zruč nad Sázavou
Kolo

Oprávněných voličů

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

1.

3 858

2 273

58,92

2 273

2 260

99,43

2.

3 828

2 422

63,27

2 422

2 419

99,88

Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

1

Topolánek Mirek Ing.

senátoři

Politická
příslušnost

1. kolo

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

bezpartijní

87

3,84

~

~

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

občan

bezpartijní

194

8,58

~

~

3

Fischer Pavel Mgr.

senátoři

bezpartijní

172

7,61

~

~

4

Hynek Jiří RNDr.

poslanci

Realisté

29

1,28

~

~

5

Hannig Petr Mgr.

poslanci

Rozumní

6

0,26

~

~

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

poslanci

ODA

13

0,57

~

~

7

Zeman Miloš Ing.

občan

SPO

975

43,14

1 400

57,87

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

senátoři

bezpartijní

246

10,88

~

~

9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

občan

bezpartijní

538

23,80

1 019

42,12

Pro srovnání uvádíme lokální statistiku prezidentských voleb v roce 2013.
Kolo

Oprávněných voličů

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

1.

3 984

2 305

57,86

2 304

2 295

99,61

2.

3 978

2 245

56,44

2 245

2 233

99,47

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
VZPOMÍNKA

Dne 23. 2. 2018 tomu bylo 13 let,
co nás navždy opustil
náš drahý tatínek a dědeček
pan František Havel.
S láskou vzpomíná dcera a syn s rodinou.

GRATULACE

Dne 10. 2. 2018 se dožila významného
životního jubilea 70 let naše milá manželka, maminka, babička a prababička
paní Irena Černá.
Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti
do dalších let přeje
syn Ota s rodinou.
Dne 17. 2. 2018 oslavili
manželé Irena a Otakar Černých
50 let na společné cestě životem.
Tímto jim přejeme hodně zdraví a štěstí
do dalších let a velké díky za to,
co vše pro nás kdy udělali.
Syn Ota s rodinou

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou a panu Františku Smítkovi za dárek
a přání k mým narozeninám.
Rudolf Vaněček

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou
za přání k mému životnímu jubileu.
Jiří Krčmář
Dne 28. 2. 2018 by se dožil 70 let
pan Jiří Dlouhý.
Tiše a s úctou vzpomíná rodina.

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou
za přání k mým 70. narozeninám.
Irena Černá

Děkujeme rodině a všem přátelům
za přání k našemu
50. výročí společného života.
Ota a Irena Černých

Dne 2. 3. 2018 uplyne 30 let,
kdy navždy dotlouklo srdce našeho tatínka,
dědečka, pradědečka, bratra a strýce
pana Jaroslava Kindla,
který by 13. 3. 2018 oslavil 89. narozeniny.
S velkou úctou a láskou
vzpomínají dcery Magda a Zdena,
vnoučata a pravnoučata a ostatní příbuzní.

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti
za blahopřání k mým narozeninám.
Věra Soukeníková

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím motocykl SIMSON bez TP, Jawa, ČZ,
Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, vozík
PAV, Velorex i vrak, Škoda, Tatra, Lada, Wartburg, Trabant, Fiat 600 a jiné automobily až
do roku 2017. Tel.: 736 741 967.
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped
s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky. Děkuji
za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Prodám byt 2 + 1 v zateplené bytovce. Součástí
je balkón. Byt je po celkové rekonstrukci. Více informací na tel.: 605 472 208.
◆ Koupím byt 3 + 1 ve Zruči nad Sázavou. Tel.:
723 093 716.

Dne 3. 3. 2018 tomu bude 12 let,
kdy nás opustila
paní Helena Macháčková
ze Zruče nad Sázavou.
S láskou a úctou vzpomíná
a za tichou vzpomínku
děkuje dcera Ilona.

◆ Externí účetní
Uvažujete o změně účetní či začínáte podnikat?
Nabízím externí zpracování daňové evidence,
mezd, DPH, kontrolního hlášení, silniční daně.
Komunikace elektronicky, zastupování na úřadech, osobní přístup a loajalita je samozřejmostí. V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat,
ráda Vám pomohu. E-mail: nz.hermankova@
seznam.cz, nebo telefon: 777 321 517.
◆ Prodám míchačku na jedno kolečko a staveništní rozváděč. Vše za 3 000 Kč. Mobil:
602 334 296.
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Zprávy z radnice
• uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě nízkého napětí s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, z. s.,
5. května 510, 285 22 Zruč nad Sázavou;
ukládá
• předložit do jednání ZMě návrh na prodloužení podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky do 31. 12. 2018 vlastníkům
nemovitostí v Nábřežní ulici;
• předložit do jednání ZMě podání žádostí o dotace na akce „XVIII. historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek; „Oprava palubové podlahy ve sportovní hale ve Zruči nad
Sázavou“ ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence
a „Jedinečná expozice Příběh řeky Sázavy ve Zruči nad Sázavou – II. etapa“
ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof.
Zastupitelstvo města na svém 28. zasedání, konaném 29. 1. 2018
schvaluje
• úpravu rozpočtu města na rok 2018 zvýšením výdajů o 930 000,- Kč
a částku financování o 930 000,- Kč;
• podání žádosti o dotaci do Národního programu podpory cestovního
ruchu v regionech pro rok 2018 a souhlasí s realizací a financováním akce
„Sociální zázemí pro turisty ve Zruči nad Sázavou – II. etapa“;
• podání žádosti o dotaci na akci „XVIII. historické slavnosti ve Zruči nad
Sázavou“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování akce v minimální výši 20% s DPH z celkových uznatelných nákladů
akce;
• podání žádosti o dotaci na akci „Oprava palubové podlahy ve sportovní
hale ve Zruči nad Sázavou“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času
a primární prevence a závazek spolufinancování akce v minimální výši 20%
s DPH z celkových uznatelných nákladů akce;
• podání žádosti o dotaci na akci „Jedinečná expozice Příběh řeky Sázavy
ve Zruči nad Sázavou – II. etapa“ z Programu 2018 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění
následků živelních katastrof a závazek spolufinancování akce v minimální výši
5% s DPH z celkových uznatelných nákladů akce;
• prodloužení podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky do 31. 12. 2018 vlastníkům nemovitostí v Nábřežní ulici;
• prodej domu čp. 602 v ulici Poštovní, na pozemku parcelní č. 2125 (o výměře 265 m2), okolního pozemku č. 2127 (915 m2) a přilehlého pozemku parc. č. 2126 (723 m2), vše k. ú. Zruč n. S., za celkovou kupní cenu
2 651 000,- Kč, do vlastnictví Ing. Martin Šotek, U Zeleného ptáka 1148,
Praha 4;
souhlasí
• s realizací projektu Základní školy s názvem „Učíme se z přírody“ na pozemku města p. č. 2332/3 k. ú. Zruč nad Sázavou a zavazuje se akci finančně
podpořit ve výši 15% celkových způsobilých výdajů;
bere na vědomí
• zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 18. 12. 2017;
• 9. úpravu rozpočtu města na rok 2017 zvýšením příjmů a výdajů
o 2 339 070,- Kč a úpravy mezi položkami.
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V Litošicích se na výhře podíleli všichni hráči

Fotbalisté zahájili zimní přípravu porážkou

Jiskra si poradila
s vlašimským dorostem

Baltazaři vystoupali na bednu

Josef Tůma
Fotbal – Fotbalisté Jiskry Zruč nad Sázavou odehráli první přátelský
přípravný zápas před jarní sezónou 2017/18 I. B třídy, představili se
na UMT v Čáslavi proti Paběnicím, účastníku okresního přeboru Kutnohorska (3. místo).
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Paběnice 2:4 (1:3)
Branky: Petrů 1, Z. Louda 1 – Votava 1, Fuksa 1, Vozniak 1, Kotek
(vlastní) 1.
Jiskra: Cudlín – Kotek, Jouza, Hájek, Z. Louda – Viktora, Janda,
Šindelář, P. Jelínek – Kovář, Petrů. Průběžně střídali: J. Váňa, Kryštóf.
Kamil Petrů: ,,Jednalo se o první přátelské utkání a bylo to znát. Zápas
rozhodly začátky poločasů, kdy jsme inkasovali, soupeř byl velice kvalitní.
Hodně nás mrzí neproměněné šance, kterých bylo poměrně dost.“

Baltazaři Zruč nad Sázavou (zleva) – Oldřich Žižlavský, David Chmel, David Doležal,
Jan Rada a Josef Hejl
FOTO: JOSEF TŮMA

Josef Tůma
Šipky – V patnáctém kole druholigové soutěže (C liga) šipkařů, skupiny D, tým
Baltazaři Zruč nad Sázavou zajížděl k utkání s družstvem LTC Litošice. Nastoupili
ve složení Josef Hejl, Oldřich Žižlavský, David Chmel, David Doležal a Jan Rada.

Áčko Jiskry sehrálo i druhé přátelské utkání na umělém trávníku, tentokrát ve Vlašimi proti místnímu dorostu, účastníku české divize skupiny
C (4. místo).

LTC Litošice–Baltazaři Zruč nad Sázavou 5:13, legy 17:30
Sestava a body Baltazarů: Žižlavký 4, Rada 3, Doležal 2, Hejl 2, Chmel 2.

FC Sellier & Bellot Vlašim dorost U 19–Jiskra Zruč nad Sázavou 0:4 (0:3)

V šestnáctém kole se hráči týmu Baltazaři Zruč nad Sázavou utkali v domácím
prostředí (v Kácovské hospodě v Kácově) s družstvem Střelky Veltruby. Nastoupili
ve složení David Chmel, Josef Hejl, Oldřich Žižlavský, Jan Rada a David Doležal.

Branky Jiskry: Petrů 2, Janda 1, Hirnyk 1.
Jiskra: Cudlín – Z. Louda, Jouza, Kryštóf, Kotek – M. Váňa, Petrů, Janda –Zeman, Hájek, P. Jelínek. Střídali: Hirnyk. Trenér: Alois
Chovánek.
Kamil Petrů: ,,Do zápasu na UMT ve Vlašimi jsme nastoupili v novém
rozestavení 4–3–3. Vyhráli jsme zaslouženě, oproti minulému střetnutí
jsme hráli lépe. Jedná se však o přípravu, takže více než o výsledek jde o hru
a ta nebyla špatná.“

Baltazaři Zruč nad Sázavou–Střelky Veltruby 12:6, legy 29:16
Sestava a body Baltazarů: Žižlavký 4, Hejl 3, Chmel 3, Rada 2, Doležal.
Ligová statistika hráčů týmu Baltazaři: (a – pořadí v klubu, b – pořadí celkem
z 95 hráčů):
1. Žižlavský Oldřich (10.) – LKH 61.5, 2. Chmel David (24.) – LKH 49.2,
3. Rada Jan (32.) – LKH 42.1, 4. Hejl Josef (35.) – LKH 39.3, 5. David Doležal
(73.) – LKH 31.25.
Baltazaři odehráli ve druhé lize šestnáct kol, desetkrát vyhráli, jednou remizovali a čtyřikrát prohráli. Po výhře nad týmem Střelky Veltruby se probojovali již
na třetí příčku soutěže.

Sportovní výkon
roku 2017

HLAVNÍ ZÁVOD ČEZ JIZERSKÁ 50 ODSTARTOVAL V NEDĚLI V 9.30 HODIN.
NORSKÝ LYŽAŘ MORTEN EIDE PEDERSEN OBHÁJIL PRVNÍ MÍSTO A JIZERSKOU
PADESÁTKU OVLÁDL UŽ POTŘETÍ. DO ZÁVODU NASTOUPIL I ZRUČSKÝ BOREC PAVEL NOVOTNÝ, TRAŤ UJEL V ČASE 4:14:39 A OBSADIL 2201. MÍSTO
V ABSOLUTNÍM POŘADÍ Z TÉMĚŘ 4 800 ZÁVODNÍKŮ – MAXIMÁLNÍHO POČTU,
KTERÝ JE PRO ZÁVOD V SOUVISLOSTI S OCHRANOU KRAJINY POVOLEN. V KATEGORII M 49 SKONČIL NA 763. MÍSTĚ.
TEXT: J. TŮMA, FOTO: ARCHIV P. NOVOTNÉHO
V SOBOTU A V NEDĚLI SE V BEDŘICHOVĚ USKUTEČNILA ČEZ JIZERSKÁ PADESÁTKA 2018. SOBOTNÍ PROGRAM ZAHÁJILA V 9 HODIN HERVIS JIZERSKÁ 25 KLASICKY. CELKEM SE NA START POLOVIČNÍ DISTANCE POSTAVILO 778 ZÁVODNÍKŮ.
NEJRYCHLEJI ZÁVOD ZVLÁDL UŽ POČTVRTÉ JIŘÍ ROČÁREK ZA 1:07:46 HODINY.
NA STARTU BYL I ONDŘEJ POJMON (JISKRA ZRUČ NAD SÁZAVOU), KTERÝ DOSÁHL ČASU 2:06:35 A 198. MÍSTA V ABSOLUTNÍM POŘADÍ. V KATEGORII M 49
OBSADIL 29. MÍSTO.
TEXT: J. TŮMA, FOTO: ARCHIV O. POJMONA

Město Zruč nad Sázavou
vyhlašuje udělení ceny
SPORTOVNÍ VÝKON
za rok 2017.
Písemné návrhy na udělení ceny
SPORTOVNÍ VÝKON za rok 2017
přijímá Kancelář starosty do 30. 4. 2018.

Sportovní akce
3. 3. 2018

Florbal A

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

3. 3. 2018

Mölkky

9.00 – 13.00 hod., SH.

4. 3. 2018

Florbal A

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

4. 3. 2018

Atletika

mládež – závody, 9.00 – 12.00 hod., SH.

Počet pracovních míst: 1

10. 3. 2018

Nohejbal

9.00 – 17.00 hod., SH.

11. 3. 2018

Házená

mládež, 9.00 – 16.00 hod., SH.

Požadavky: znalost čtení výkresové dokumentace, spolehlivost, pečlivost

17. 3. 2018

Volejbal

ženy – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Roztoky B, 9.00
a 13.00 hod., SH.

17. 3. 2018

Volejbal

muži – Tuchlovice, 11.00 a 15.00 hod., SH.

18. 3. 2018

Házená

Kutná Hora–Ledeč nad Sázavou, 9.00 – 11.00 hod.,
SH.

18. 3. 2018

Házená

Zruč nad Sázavou–Sezimovo Ústí, 11.00 – 13.00 hod..
SH.

24. 3. 2018

Volejbal

Zručská amatérská volejbalová liga, 9.00 – 17.00
hod., SH.

Pracovní náplň : obsluha CNC ohraňovacího lisu a jeho údržba, ohraňování strojírenských polotovarů
a jejich kontrola kvality

24. 3. 2018

Stolní tenis

Zruč nad Sázavou–SF SKK El Niňo Praha E, 3. liga
mužů, 14.00 hod., spolkový dům.

Kontaktní osoba: Miroslav Trojan – vedoucí výroby

25. 3. 2018

Stolní tenis

Zruč nad Sázavou–TJ Slavoj Praha, 3. liga mužů,
10.00 hod., spolkový dům.

tel. +420 776 090 996

25. 3. 2018

Florbal

Kutná Hora – ženy – turnaj, 9.00 – 16.00 hod., SH.

email: trojan@kovomont-zruc.cz

31. 3. 2018

Badminton

Velikonoční turnaj, 9.00 – 17.00 hod., SH.

Firma KOVOMONT ZRUČ s.r.o., Průmyslová 1017, 285 22 Zruč nad Sázavou přijme do pracovního
poměru zaměstnance na pracovní pozici: OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU

Vzdělání: úplné střední odborné s vyučením i maturitou ve strojírenském oboru
Nabídka: zaměstnání ve stabilním prostředí malé ﬁrmy (25 pracovníků), zaměřené na zakázkovou
výrobu ve strojírenství, práce na moderních strojích, nadstandardní platové ohodnocení v regionu,
ﬁremní beneﬁty
Nástup: možný ihned
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Štafetu úspěchů převzaly nejmladší volejbalistky
Iva Potůčková

FOTO: ARCHIV AUTORKY

Volejbal mladší žákyně ‒ Ella Matoušová a Sofie Ziecinová (obě 9 let)
oslavily svůj první velký volejbalový
úspěch. O víkendu 27. a 28. ledna
se v Neratovicích konal Festival barevného minivolejbalu. Zúčastnilo
se dvě stě družstev ze čtyřiadvaceti
oddílů v šesti barevných kategoriích,
v celkovém počtu 523 hráčů a hráček.
Na středočeském festivalu v minivolejbalu v barvách, kde se družstva
každoročně kvalifikují na mistrovství
republiky, si dívky vybojovaly nádherné druhé místo z celkem padesáti
družstev ve své věkové kategorii. Postup do finále si malé hráčky zajistily

Sportbar U Gatěho přilákal dvaatřicet hráčů

Kopecký se Studničkou
využili domácí prostředí
Josef Tůma

Tupadelský Zdeněk Pokorný, hrající za Žaludské
eso, bojoval o přední umístění, nakonec skončil
dvanáctý.
Liga mariášové unie – Dvanáctý turnaj Ligy
mariášové unie, který se uskutečnil v Jindicích,
přilákal tentokrát 41 hráčů.
Výborná kuchyně a výběr ze sedmi druhů lahůdek navodily výbornou náladu, a tak nikomu
nevadilo ani pošmourné počasí za okny.
Nejvíce se dařilo Martinu Mariánovi před
Karlem Obermajerem, v družstvech pak První
mariášové Praha před Čáslavskými draky.

Pořadí jednotlivců ve 13. kole: 1. Kopecký
Arnošt (Zruč nad Sázavou), 2. Studnička
Jaroslav (Zruč nad Sázavou), 3. Risteski Slobodan, ... 7. Nejedlo František, ... 9. Faktor
Josef – Jolan (Zruč nad Sázavou), 10. Holeček Míla, .... 22. Dittrich Václav, 23. Rezek
Jaroslav (Zruč nad Sázavou), 24. Čarek Jaroslav (Zruč nad Sázavou), 25. Kubíček Ladislav, 26. Bekr Ladislav (Zruč nad Sázavou),
... 29. Čech Josef, 30. Fertö Milan (Zruč nad
Sázavou), 31. Novák Jindřich, 32. Šubrt Oldřich (Zruč nad Sázavou) atd.
Pořadí jednotlivců po třinácti turnajích:
1. Slobodan Risteski 652 b., 2. Jaroslav Studnička (Zruč nad Sázavou) 630 b., 3. František Mareš 628 b., 4. Jindřich Novák 627 b.,
5. Václav Dittrich 617 b., 6. Arnošt Kopecký (Zruč nad Sázavou), František Nejedlo
614 b., ... 15. Jozef Pagáč 552 b., 16. Milan
Fertö (Zruč nad Sázavou) 544 b., 17. Zdeněk
Pokorný 532., ... 20. Oldřich Šubrt (Zruč nad
Sázavou) 476 b., 21. Jaroslav Zelený 466 b.,
... 27. Jaroslav Čarek (Zruč nad Sázavou)
237 b., 28. Zdeněk Brůžek 235 b. atd.

Pořadí jednotlivců ve 12. kole: 1. Marian Martin, 2. Obermajer Karel, 3. Risteski Slobodan,
...7. Kopecký Arnošt (Zruč nad Sázavou),
8. Studnička Jaroslav (Zruč nad Sázavou),
9. Brandejský Jan, 10. Fiala Leoš (Zruč nad Sázavou), atd.
Pořadí družstev ve 12. kole: 1. První mariášová
Praha 155 b., 2. Čáslavští draci 150 b., 3. Zruč
nad Sázavou (Studnička, Čarek, Kopecký,
Fertö, Šubrt) 147 b., 4. Smetánka 140 b., 5. Žaludské eso 132 b., 6. Votroci 117 b.
Třináctý turnaj Ligy mariášové unie se uskutečnil ve Zruči nad Sázavou ve Sportbaru U Gatěho
za účasti dvaatřiceti borců. Účast podpořili, kromě družstva Zruče nad Sázavou, další čtyři místní
hráči a nevedli si vůbec špatně. Většinou překonali svými výkony i polovinu A družstva Zruče nad
Sázavou. Zima za okny nezkazila dobrou náladu
a výborná krmě tuto dobrou náladu podpořila.
Klání v přátelském duchu našlo v nejlepší formě
zručské hráče Arnošta Kopeckého před Jaroslavem Studničkou a Slobodanem Risteskim (Smetánka).
V družstvech po delší době ukázali svoji sílu
Čáslavští draci před Zručí nad Sázavou a Smetánkou.

Po desátém kole lídr Ligy mariášové unie Zdeněk
Hrbek (Votroci) skončil U Gatěho na 20. místě
a propadl se na osmé místo za nově vedoucí dvojici – Slobodana Risteskiho a Jaroslava Studničku.

FOTA: JOSEF TŮMA
Pořadí družstev ve 13. kole: 1. Čáslavští draci
165 b., 2. Zruč nad Sázavou (Studnička, Čarek,
Kopecký, Fertö, Šubrt) 150 b., 3. Smetánka 145
b., 4. První mariášová Praha 143 b., 5. Žaludské
eso 142 b., 6. Votroci 116 b.
Celkové pořadí družstev po třinácti turnajích:
První mariášová Praha 1 955 b., 2. Zruč nad
Sázavou (Studnička, Čarek, Kopecký, Fertö,
Šubrt) 1 935 b., 3. Čáslavští draci 1 933 b.,
4. Votroci 1 901 b., 5. Smetánka 1 729 b., 6. Žaludské eso 1 718 b.

vítězstvím nad týmy Kostomlaty A,
Kralupy B a Kladno Vavřinec A.
Tento úspěch je o to cennější, že
děvčata na turnaji uplatnila své dovednosti z tréninků a všechny zápasy
zvládla jak po taktické, tak psychické
stránce. Velký souboj se odehrál v závěrečném finále. Jejich úsilí a bojovnost nestačily pouze na vítězný tým
Kralupy A. Kralupy ovládly téměř
všechny věkové kategorie. Například
v modrém minivolejbale zvítězily již
pošesté.
Trenérky Iva Potůčková st. a Iva
Potůčková ml.: „Rády bychom Sofince
a Ellince poděkovaly za úspěšnou reprezentaci volejbalového oddílu TJ Jiskra

Zruč nad Sázavou a popřály jim mnoho
dalších volejbalových úspěchů.“
Na mistrovství republiky postupují
následující družstva:
Oranžový volejbal (50 družstev):
1. TJ Kralupy A (Eli Broncová, Barbora Humlová), 2. TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou (Ella Matoušová, Sofie Ziecinová), 3. Vavřinec Kladno A (Zuzana Helebrantová, Anna Mandelová),
4. SK Volejbal Kolín C (Karel Křiva,
Tomáš Nohejl), 5. SK Volejbal Kolín
A (Jakub Adámek, Denis Honzíček),
6. TJ Kralupy B (Laura Čechová,
Amálka Vaidlová, Eliška Tomsová),
7. TJ Sokol Roztoky B (Dominik Ferkl, Vojtěch Vytlačil).

Novoroční házení
pro Pavla Škopka a Dynamo
Leoš Fiala
Mölkky ‒ Vítězem III. novoročního házení mölkky, které je součástí „zimní ligy“, se na Nový
rok v silné konkurenci dvaadvaceti hráčů a osmi
dvojic stali vlašimský Pavel Škopek st. a dvojice Dynama Tomáš Lohynský – Luděk Kvapil.
Medailové pozice obsadili v jednotlivcích druhý
Jaroslav Šmídek (Proradost) a třetí nejlepší zručský hráč Milan Louda (Lobe Star). Ve dvojicích
obsadila překvapivě 2. místo dvojice SKM ZZV
Mária Fialová – František Matějka a třetí skončil
tým Lobe Star, ve kterém Milana Loudu doplnil
Libor Rambousek.
Zimní liga pokračovala v sobotu 27. ledna
čtvrtým turnajem jednotlivců a nejvíce se dařilo hráčům Dynama, kteří se všichni umístili
do čtvrtého místa. Zvítězil Dan Dragoun před
Zdeňkem Sečkou (SKM ZZV), Luďkem Kvapilem, Tomášem Lohynským a poslední bodované
místo obsadil Martin Kadlec (SKM ZZV).
V průběžném pořadí ligy vedou před posledním
turnajem základní části, který bude 3. března
2018, M. Louda a L. Kvapil s 37 body, následují
Zd. Sečka 34, T. Lohynský 33, L. Rambousek 30,
K. Čapek a Fr. Matějka 27 a M. Fialová 23 bodů.
Do závěrečného MASTERS v sobotu 14. dubna
postoupí nejlepších 16 hráčů.
Pokud máte o mölkky zájem, nebojte se zapojit.
Letošní mölkkařský rok ve Zruči bude mít kromě
ostatních akcí tři velké vrcholy. Tradiční, již pátá
zlatá jarní zručská mölkka a III. mistrovství Posázaví jednotlivců a dvojic se uskuteční o víkendu
12. a 13. května 2018. Nejlepších pět zručských
týmů získá právo volného startu na opravdovém
trháku – Mistrovství Evropy tříčlenných družstev – EUROMÖLKKY 2018, který se na tenisových dvorcích uskuteční 20. až 22. července.
Posledním vrcholem bude Mistrovství ČR, které
je naplánováno na sobotu 8. září 2018.
Sedmi až čtrnáctiletí zájemci o mölkky a jiné
sportovní hry mohou začít navštěvovat pravidelné tréninky SKM Zruč každé pondělí od 16.00
na umělé trávě u tenisu v rámci programu
ČTYŘKA PRO DĚTI. Začínáme v pondělí
26. března 2018!

Pavel Škopek – vítěz III. novoročního házení
mölkky
FOTA: LEOŠ FIALA

Dvojice Mária Fialová – František Matějka obsadila překvapivé 2. místo.

STOLNÍ TENISTÉ SKC RABBIT D ODEHRÁLI O VÍKENDU
14. A 15. KOLO REGIONÁLNÍHO PŘEBORU DRUHÉ TŘÍDY,
NEJPRVE ZVÍTĚZILI VE ZBRASLAVICÍCH, DRUHÝ DEN PŘEHRÁLI V PŘEDEHRÁVCE DOMA SOKOL KÁCOV.
SOKOL ZBRASLAVICE B–SKC ZRUČ NAD SÁZ. D 6:12,
SESTAVA A BODY SKC: BULDRA 3, V. HEROUT 2, FRIŠ 1,
V. FÖRSTER, ČTYŘHRA 2, WO 4
SKC ZRUČ NAD SÁZAVOU D–SOKOL KÁCOV 14:4,
SESTAVA A BODY SKC: BULDRA 4, FRIŠ 4, V. HEROUT 3,
DOLEJŠ 1, ČTYŘHRA 2
NA SNÍMKU HRÁČI VE ČTYŘHŘE: LUBOMÍR BULDRA
(VLEVO) S MIROSLAVEM FRIŠEM.
TEXT A FOTO: JOSEF TŮMA
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Josef Tůma
Házená – Ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou se uskutečnil dvoudenní přípravný turnaj
mladších žáků a žákyň v házené o pohár města.
Startovalo osm družstev – domácí Jiskra Zruč
nad Sázavou, KF Ledeč nad Sázavou, Házená
Mělník – chlapci, Házená Mělník – dívky, HC
Kolín, Lokomotiva Vršovice, Sokol Zbraslavice
a Sparta Kutná Hora. Hrálo se systémem, že každý tým odehrál šest utkání, po kterých se spočítala průběžná tabulka a dle umístění v ní následovala utkání o celkové umístění – o 7. místo,
5. místo, 3. místo a na závěr finále. Hrací doba
byla 2 × 12 minut. V průběhu turnaje se usku-

Na turnaji se představili žáci Sokola Zbraslavice

Jiskra v posázavském finále přehrála Kovofiniš
tečnilo školení rozhodčích, přihlásilo se jich 21.
Všichni měli možnost využít nastudovanou teorii v praxi, odpískali všech 28 utkání.

ry: Tůma 6, Petrík 4,
Karban 1, A. Herud 1,
Šveněk 1.

Výsledky Jiskry:
Jiskra Zruč nad Sázavou–Ledeč nad Sázavou
7:13, branky Jiskry: Karban 2, Tůma 2, Petrík
2, Šveněk 1.
Jiskra Zruč nad Sázavou–Házená Mělník
kluci 20:10, branky Jiskry: Tůma 8, Karban
6, Šveněk 3, Petrík 1, Nikodým 1, Kopecký 1.
Jiskra Zruč nad Sázavou–HC
Kolín 19:5, branky Jiskry: Karban 6, Šveněk 4, Petrík 3, Tůma
3, Aye 2, A. Herud 1.
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sparta
Kutná Hora 13:8, branky Jiskry:
Tůma 4, Karban 4, Šveněk 2, Petrík 1, Vašíček 1, Nikodým 1.
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol
Vršovice 16:4, branky Jiskry: Karban 5, Tůma 4, Aye 2, Petrík 2,
Vašíšek 1, Kopecký 1, Šveněk 1.
Jiskra Zruč nad Sázavou–Házená Mělník holky 18:5, branky
Jiskry: Karban 4, Petrík 4, Šveněk
3, Aye 3, Tůma 1, Nikodým 1,
Vorlíček 1, A. Herud 1.
Jiskra porazila Kutnou Horu 13:8, čtyřmi brankami se na vítězství Jiskra Zruč nad Sázavou–Ledeč
nad Sázavou 13:8, branky Jiskpodílel Jan Tůma (ve výskoku).

Sestava a branky
( 1 0 6 ) : Vo r l í č e k 1 –
Karban 28, Tůma 28,
Petrík 17, Šveněk 15,
A y e 7 , A . He r u d 2 ,
Nikodým 2, Vašíšek 2,
Kopecký 2.
Konečná tabulka
p o z á k l a d n í č á s t i : Ve finále zvítězili domácí mladší žáci nad Ledčí 13:8, po brance vsítili
1. Kovofiniš Ledeč nad Matěj Karban (druhý zprava) a Jan Šveněk (druhý zleva). Karban se po hodSázavou, 2. Jiskra Zruč nocení trenérů a vedoucích jednotlivých týmů stal nejlepším hráčem
nad Sázavou, 3. Sparta turnaje.
Kutná Hora, 4. Lokomotiva Vršovice, 5. HC Kolín, 6. Sokol Zbra- Individuální ocenění:
slavice, 7. Házená Mělník/chlapci, 8. Házená Nejlepší brankář: Jakub Rybář (Sparta Kutná
Mělník/dívky.
Hora)
Nejlepší střelec: Martin Flekal (KF Ledeč nad
Utkání o celkové umístění:
Sázavou) – 40 gólů
o 7. místo: Házená Mělník/chlapci–Házená Nejlepší hráč: Matěj Karban (Jiskra Zruč nad
Mělník/dívky 9:4;
Sázavou)
o 5. místo: HC Kolín–Sokol Zbraslavice 9:0;
Konečné pořadí turnaje: 1. Jiskra Zruč nad Sáo 3. místo: Sparta Kutná Hora–Lokomotiva zavou, 2. KF Ledeč nad Sázavou, 3. Sparta KutVršovice 15:10;
ná Hora, 4. Lokomotiva Vršovice, 5. HC Kolín,
finále: KF Ledeč nad Sázavou–Jiskra Zruč nad 6. Sokol Zbraslavice, 7. Házená Mělník/chlapci,
Sázavou 8:13.
8. Házená Mělník/dívky.

Ve dvaceti utkáních padlo osmdesát sedm branek

Rangers Cup kořistí Crazy teamu
před Černými botami
Josef Tůma
Florbal – Florbalový club Rangers uspořádal
ve Sportovní hale Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou 12. ročník turnaje neregistrovaných týmů
Rangers Cup 2018. Osm týmů hrálo ve dvou skupinách po čtyřech každý s každým podle pravidel
florbalu. Vítězové skupin postoupili přímo do semifinále, mužstva na druhých a třetích místech
odehrála čtvrtfinále o dvě zbylá místa v semifinále. Poslední celky odehrály utkání o 7.–8. místo,
poražení čtvrtfinalisté o 5.–6. pořadí, poté poražení semifinalisté o 3.–4. místo. Do finále postoupili vítězové semifinálových střetnutí. Hrací doba
všech utkání byla patnáct minut hrubého času.
Zúčastněná mužstva:
Skupina A: FBC Sokol Vlašim, Rangers Zruč nad
Sázavou, Uhlířské Janovice, Florbal Vracovice.
Skupina B: Crazy Team, FBC Černý boty Zruč
nad Sázavou, Dolní Kralovice, FBC Kobra Trhový Štěpánov.
Výsledky A: Vlašim–Rangers 1:1, Vlašim–Uhlířské Janovice 3:3, Vlašim–Vracovice 5:1, Rangers–Uhlířské Janovice 1:2, Rangers–Vracovice
3:0, Uhlířské Janovice–Vracovice 2:1.
Tabulka A: 1. Uhlířské Janovice 7 bodů, 2. FBC
Vlašim 5 bodů, 3. Rangers Zruč nad Sázavou 4
body, 4. Vracovice 0 bodů.
Výsledky B: Černý boty–Crazy team 1:2, Černý
boty–Dolní Kralovice 3:3, Černý boty–Trhový
Štěpánov 5:3, Crazy team–Dolní Kralovice 2:0,

Obránce Rangers Luboš Vodrážka (vpravo) zbavil
míčku za brankou domácího Hluchého vracovického útočníka Jana Nedbala.

Crazy team–Trhový Štěpánov 3:0, Dolní Kralovice–Trhový Štěpánov 0:6.
Tabulka B: 1. Crazy team 9 bodů, 2. Černý boty
4 body, 3. Trhový Štěpánov 3 body, 4. Dolní Kralovice 1 bod.
Čtvrtfinále: Rangers–Černý boty 1:3, Vlašim–
Trhový Štěpánov 3:1.
Semifinále: Uhlířské Janovice–Černý boty 2:5,
Crazy team–Vlašim 2:2/SN 2:1.
O 7.–8. místo: Florbal Vracovice–Dolní Kralovice 3:0.
O 5.–6. místo: Rangers Zruč nad Sázavou–Trhový Štěpánov 1:6.
O 3.–4. místo: Uhlířské Janovice–Vlašim 6:0.
Finále: FBC Černý boty–Crazy team 0:1.

Unavení, ale šťastní hráči Jiskry Zruč nad Sázavou poděkovali po vítězném utkání fanouškům, rodičům
VŠECHNA FOTA NA STRÁNCE: JOSEF TŮMA
a kamarádům na tribuně.

VOLNÁ MÍSTA
Hledáme kolegy/kolegyně na pracovní pozice:
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Rangers Zruč nad Sázavou porazil ve skupině
A Florbal Vracovice 5:1, v souboji u mantinelu
domácí útočník Tomáš Klenot (vlevo) s vracovickým obráncem Jiřím Mádlem.
Konečné pořadí: 1. Crazy team, 2. FBC Černý boty Zruč nad Sázavou, 3. Uhlířské Janovice,
4. FBK Sokol Vlašim, 5. Kobra Trhový Štěpánov,
6. Rangers Zruč nad Sázavou, 7. Florbal Vracovice, 8. Dolní Kralovice.
Individuální ceny:
Nejlepší hráč: Jiří Matějka – FBC Vlašim
Nejlepší střelec: Stanislav Olt – Uhlířské Janovice – 9 branek
Nejlepší brankář: Marek Hanuš – Crazy team
Vítěz soutěže slušnosti: Uhlířské Janovice.
Sestava FBC Černý boty Zruč nad Sázavou:
Trojan – Němeček, Vacek, Drbal, Jeništa, Závorka, Lopour, Vlk, Tvrdík, Čech.
Sestava pořadatelů turnaje Rangers Zruč nad
Sázavou: Hluchý – Vodrážka, Sedláček, M. Kratochvíl, Studnička, Vinter, P. Kratochvíl, P. Edr,
J. Edr, Červinka, Klenot.
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