Čarodějnice, duchové
a podobná havěť se
na děti těší v neděli
10. 11. od 15.00 na
trochu strašidelném
karnevalu ve velkém
sále Hotelu Zruč!

Zruč bedlivě
V zámecké galerii
naslouchala
končí výstava
Robertovi, zručského fotoklubu.
opraváři
Navštivte dernisáž
osudů.
v pátek 1. listopadu
od 17.00 hodin!
FOTO: STANISLAV TOMÁŠEK

Článek na str. 2

Viz kalendář na str. 3

Vše souvisí se vším
Jiřina Janatová

V

našem Spolku rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí
je ještě několik pamětníků,
kteří prožili rok 1939 i další válečná léta a mohli by leccos vyprávět.
Bezesporu to bylo jedno z nejsmutnějších období v české historii. Současný tisk i ostatní média se hodně
zabývají 17. listopadem v souvislosti s 30. výročím „sametové revoluce“
roku 1989 a tak nějak neprávem jsou
opomíjeny události právě roku 1939.
Jak jsme v minulém čísle informo-

Zruč si připomíná listopadové události roků 1939 i 1989

na věnec k památníku na Malostranském náměstí. Právě toho dne v roce
1918 byla totiž vyhlášena samostatná
Československá republika a na památníku jsou jména místních občanů, kteří museli za svobodu položit
život, a proto si naši úctu rozhodně
i po letech zaslouží.
Když Československou republiku
zjara roku 1939 obsadili Němci a následně vyhlásili Protektorát Čechy
a Morava, naši lidé chtěli kdysi draze vybojovanou státnost a svobodu
bránit. A to symbolicky právě u příležitosti 28. října v den 21. výročí.

Rozloučení s Janem Opletalem se změnilo v protestní demonstraci proti nacistické zvůli.

FOTA: VOLNÉ ZDROJE

vali, místní spolek rodáků a přátel
slaví letos 10. výročí založení. A každoročně celých těch deset let pokládá
u příležitosti státního svátku 28. říj-

V Praze došlo k demonstraci, na níž
lidé provolávali slávu Masarykovi,
Benešovi i Československé republice.
Česká policie, která měla demonstra-

ci potlačit, s demonstranty spíš sympatizovala, a tudíž nezakročila podle
okupantů dostatečně. Vzali tedy situaci do svých rukou.Jeden ze studentů
byl při zásahu zastřelen, druhý student Jan Opletal postřelen. Na následky zranění však 11. listopadu zemřel a pohřeb se konal 15. listopadu.
Davy lidí, zejména studentů, přišly
uctít jeho památku, což vyvrcholilo
v další protifašistickou demonstraci.
Německé pořádkové síly opět zasáhly. A tentokrát nejen na místě konání, ale Němci řádili ještě následující
den, kdy vtrhli na vysokoškolské koleje a devět vedoucích zástupců vysokoškoláků ihned popravili, dalších
1200 studentů surově zmlátili nebo
odvlekli do koncentračních táborů.
Dne 17. listopadu nařídili uzavřít
všechny české vysoké školy. Původní
rozhodnutí na tři roky se pak protáhlo až do konce války.
Jsem ráda, že jsem tuto hroznou válečnou dobu nemusela zažít
a znám ji jen z dobových dokumentů
a pamětnického vyprávění. Na rozdíl od toho si však dobře pamatuji
události roku 1989, kdy už jsem
byla dospělá, a také bych mohla leccos vyprávět. Třeba o tom, jak jsme
v počtu čtyři demonstrativně stáli
na náměstí Míru a očekávali příjezd
studentů pražských vysokých škol,
kteří měli „začerstva“ vykreslit situaci v Praze. Tenkrát ve čtyřech, dnes

se od třicátníků výše cítí být pamětníky a hrdiny všichni.
No nic, uzavřela bych to asi tím, že
každý boj za svobodu je správný, a to
v každé době. Jen jsem chtěla říct, že
když se řekne B, mělo by se předtím
říct také A. Když se vzpomíná rok
1989, měl by se současně připomínat
i rok 1939. V obou případech totiž
hráli svou roli vysokoškoláci a v obojím případě navázali na události
předešlé. V roce 1939 na rok 1918,
v roce 1989 na 17. listopad 1939.
A právě události roku 1939 v naší

republice byly tak významné, že daly
popud k tomu, že byl v Londýně roku
1941 vyhlášen 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva. A pokud
se nemýlím, je tento svátek jediným
výročím mezinárodního významu,
který pochází právě od nás z Čech.
K památníku na Malostranském
náměstí bude letos opět 28. října položen Spolkem rodáků a přátel věnec
a při pietním aktu na místě budou
současně vzpomenuty jak roky 1918
a 1939, tak i rok 1989, protože vše
souvisí se vším.

Chceme zachovat přítomnost Policie ČR ve Zruči
Martin Hujer

N

edávná reportáž Televize Seznam o bezpečnosti ve Zruči nad Sázavou vykreslila město jako nebezpečné místo, ale realita
je jiná. Pilíři bezpečnosti v našem městě je
Obvodní oddělení Policie České republiky
a Městská policie Zruč nad Sázavou.
Kriminalita v našem městě
Městská policie má v současné době šest
strážníků, kteří zajišťují nepřetržitý provoz.
Přes den slouží jeden strážník a přes noc slouží
dva. Dále město využívá možnost ze zákona
a zřizuje přestupkovou komisi, která řeší spory
na území obce. Spory se převážně týkají veřejného pořádku a občanského soužití. Lidé tak
nemusí dojíždět do Kutné Hory.
V roce 2003 se podařilo dojednat návrat
Obvodního oddělení PČR do našeho města.
Město pro policejní služebnu na své náklady
vybudovalo a upravilo prostory v dnešním
spolkovém domě. Kombinace přítomnosti
státní a městské policie je jedním z důvodů
poklesu kriminality v našem městě a oko-

lí. Většinu trestných činů tvoří majetková
trestná činnost.
Rok
2002

Počet všech trestných činů
v katastru Zruče n. S.
127

2003

94

2005

72

2006

77

2012

85

2013

77

2017

54

2018

56

Každý rok v posledních patnácti letech se stalo maximálně deset násilných trestných činů,
z nichž většinu tvoří výtržnictví pod vlivem alkoholu. Za rok 2018 a devět měsíců roku 2019
se stalo dohromady pět násilných trestných činů.
Oddělení Policie ČR bude zachováno
Dne 11. září byl městu na osobním jednání
sdělen záměr Policie ČR o zrušení místního

Obvodního oddělení Policie České republiky.
Hlavními důvody policie je personální podstav
místního oddělení, nízká kriminalita ve městě
a okolí a uskutečňování nové koncepce (zároveň
optimalizace) služby Policie ČR v kraji – prvosledové hlídky, které by měly vést k větší přítomnosti policie v terénu.
Město i přes uvedené pochopitelné důvody nesouhlasí se zrušením místního oddělení. Naše
hlavní argumenty jsou:
~ Zruč je třetí největší město v okrese
~ město má strategickou polohu v okrese
a leží blízko D1
~ velmi dobře funguje spolupráce s městskou
policií
~ v místních firmách je přítomen větší počet
agenturních zaměstnanců
~ je třeba zajistit dohled nad rušením veřejného pořádku, který se neobjeví ve statistikách,
zejména na náměstí Míru a okolí
~ nabízíme léta pomoc se zajištěním bytů pro
sloužící policisty
~ díky přítomnosti městské policie má státní
policie větší prostor pro zajištění bezpečnosti
v okolí města.

Obvodní oddělení má na starosti nejen Zruč,
ale i oblast od Vlastějovic po Kácov, tedy zhruba
100 km2.
Snaha o zachování stálé přítomnosti policie
ve Zruči má podporu všech zastupitelů. O potřebnosti Policie ČR v našem městě proběhla
komunikace na nejvyšší úrovni včetně Ministerstva vnitra. Dne 4. 10. 2019 se uskutečnilo
další jednání s krajským ředitelem PČR. Byla
nám sdělena pozitivní zpráva, že záměr odchodu policie ze Zruče bude znovu zvážen. Město
deklarovalo veškerou možnou pomoc včetně
ubytování příslušníků policie.
Jaké další věci dělá a připravuje město v oblasti bezpečnosti?
Pravidelně probíhají setkání vedení města,
městské policie, hasičů a Policie ČR, a to kvůli
informovanosti a společnému postupu v konkrétních situacích. Již několik let nabízíme
občanům města, kteří se vrací z výkonu trestu,
pomocnou ruku, aby se mohli snáze zapojit
do života na svobodě. Tuto pomoc zatím využil jeden zájemce. Dostal od města byt, práci
v technických službách a pomoc naší sociální
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Marii Burdové, Věře Kaňkové,
Boženě Petrů, Ludmile Stejskalové, Josefu Breiovi, Heleně
Melezinkové, Libuši Muzikové,
Jiřímu Liškovi, Kristě Pekárkové,
Zdeňku Janatovi, Evě Cukrové,
Boženě Caklové, Karle Jelínkové,
Marii Novotné, Marii Procházkové, Emilii Zelingerové, Bohumile
Maršounové, Emilii Čeledové,
Anežce Šimkové, Miloslavu Zenáhlíkovi, Josefu Sůvovi
a Josefu Bramborovi.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

Šárka Kohoutová

Naše městečko opět jeden sobotní večer zažilo světovou slávu. V jakém slova smyslu? Přijel
mezi nás opět americký spisovatel Robert Fulghum, aby zde představil svoji novou knihu
U devíti draků a jedné ovce.
Robert Fulghum je sám Velký a Světový, nejen
tím, že přijel z kraje „Za Velkou louží,“ ale jak
už to tak u „velkých umělců“ bývá, navzdory
své „velikosti“ byl právě pro ten večer příjemně

Informace od Klubu panenky ČR
Alena Zemanová

Kateřinská
zábava
23. 11. 2019
SRPŠ při ZŠ

a „velce“ obyčejný, prostý, skromný, na nic si nehrál a toho Umělce ze sebe nedělal. Mluvil spíš
stydlivě a „opatrně,“ aby se hned v samém úvodu
omluvil, že neumí česky. Pokud nestál a za pomoci překladatelky nemluvil k nám, divákům,
skromně seděl v křesle a přihlížel dramatizaci
svého díla.
A my diváci a posluchači, jsme tak strávili
krásný a poetický večer, který se nám ve své
„slavnostní prostotě“ a „obyčejnosti“ vryl hluboko pod kůži. Díky za to!
FOTO: STANISLAV TOMÁŠEK

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci říjnu oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Opravář osudů
Robert Fulghum opět ve Zruči

Vařené a pečené dýňování plné čarování
K lub panenky ČR vás zve do spolkového
domu 2. 11. od 10.00 do 17.00 hodin:
• na ochutnávku keltského guláše a dalších
dobrůtek
• na výtvarné čarování, kde si budete moci
vytvořit krajkové skleničky, korálkové náramky, pohádkové věnečky a miloučké kočičky
• na přátelské posezení při kávě a čaji s hudbou a povídáním.

Doll Prag 2019
Ve dnech 8.–10. 11. se členky Klubu panenky
ČR zúčastní mezinárodní přehlídky výtvarníků panenek a medvídků v Praze v Lucerně. Na
přehlídce budou přítomni výtvarníci z třiceti
států světa.
Předadventní setkání s koncertem
V sobotu 23. listopadu 2019 od 10.00 do
14.00 hodin se uskuteční ve spolkovém domě (klubovna č. 17 – II. patro) Předadventní setkání s výrobou andělských dárků a od 17.00 hodin v malém
sále Hotelu Zruč zazní již tradiční adventní koncert
Richarda Pachmana a Dity Hořínkové.

Dobrou noc!
A už je to zas tady, jako vloni a předloni a kdykoliv
touhle dobou v tenhle čas – rychle se šeří a pozdě
rozednívá, do práce se šinete za tmy a zpět mnohdy
jakbysmet. Lampy v parku ospale rozpité v mlze sice
vypadají efektně na fotce, ale z peřiny se leze tak nerado, když za oknem je černo. A ať spíte hodiny čtyři nebo osm, v práci se těšíte už po obědě, jak se po
příchodu natáhnete na gauč, alespoň na chvilenku,
klidně i delší, a mohou padat trakaře.
Skoro jistě to neuděláte, bude třeba to a tamto a najednou bude osm, devět a už se můžete chystat na
kutě tak jako tak, ale myšlenka je to útěšná s tím šlofíkem, přenese vás snáz dnem.
V létě, kdy je světlo ještě po deváté večerní a u pivka se dá sedět ještě další hodinku, je člověk tak nějak
čilejší a vydrží. Je teplo, venku se všelikde posedává
a bylo by bláhové myslet na spánek, když noc je ještě
mladá.
Jak ale padne podzim, posune se čas (ech!) a z některých z nás se stávají regulérní brtníci, co nejraději
zalezou pod duchnu a vylezli by na jaře. Možná je to
i tím, že nám už je taky o třicet víc, než když noc byla
mladá.
Tak dobrou!
Robert

S

polek rodičů a přátel školy při ZŠ
Na Pohoří s podporou města Zruč
nad Sázavou pořádá v sobotu 23. listopadu 2019 tradiční Kateřinskou
taneční zábavu.
Bude se konat v sále Hotelu Zruč.
K tanci i poslechu zahraje kapela ViRi
Band ze Zruče nad Sázavou. O půlnoční překvapení se postará další zručská skupina.
Začátek akce je ve 20.00. Přijďte se
pobavit a tím podpořit své školou povinné děti! Děkujeme!
Prodej vstupenek bude zahájen
1. listopadu a zajišťovat ho bude Infocentrum Zruč nad Sázavou.
Cena vstupenky je 190 Kč.
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Vedení středočeské policie jednalo se samosprávou ve Zruči

Tiskové oddělení PČR

V polovině září a začátkem října tohoto roku
jednal krajský ředitel policie Středočeského kraje
brig. gen. JUDr. Václav Kučera s představitelem
místní samosprávy, starostou města Zruč nad Sázavou, o vývoji bezpečnostní situace a v reakci na
to o možných nových alternativách, přerozdělení
a efektivní úpravě výkonu služby policistů v regionu s ohledem na jejich dostupnost v případě
řešení protiprávního jednání.
Policejní ředitel reagoval při jednáních zejména
na vývoj kriminality nejen v České republice, kdy
Policie ČR zaznamenala nejnižší počet trestných
činů za posledních patnáct let, tak i na stále se
snižující trend kriminality na Kutnohorsku, potažmo i v obci Zruč nad Sázavou, kde je trend
obdobný (viz tabulka).
Nejen tyto objektivní a nezpochybnitelné důvody, ale i stav policistů na obvodním oddělení,
který s ohledem na svou nedostatečnost ztěžuje
zajištění každodenního efektivního výkonu služby, vedly krajského ředitele k několika návrhům
řešení stávající situace, které by zajistily nepřetrOOP Zruč nad Sázavou
počty trestných činů
počty přestupků
z toho přestupků proti BESIPu

žitý výkon služby policistů v obci. Jednou z možných alternativ bylo nahrazení stávajícího obvodního oddělení, které není za dané personální
situace schopno zajistit nepřetržitý výkon služby,
vytvořením několika prvosledových hlídek, které
nejsou zatíženy administrativní činností, pohybují se stále v terénu a svým rychlým dojezdem jsou
schopny okamžitě reagovat na vzniklou situaci
a potřeby zajištění bezpečnosti v obci.
Další alternativou řešení je zachování stávajícího obvodního oddělení s výhledem doplnění
počtu policistů, a to ve spolupráci se samosprávou města Zruč nad Sázavou, zejména pak
v oblasti sociální. Tedy možnosti přidělení
bytu či rodinné ubytovny pro nově nastoupivší policisty jako jeden z benefitů naplnění
a stabilizace personálního stavu.
Dosavadní jednání s vedením města nemá
ještě konkrétní závěr, nicméně snahou jak vedení policie, tak samosprávy, je najít optimální
řešení pro zajištění efektivního a nepřetržitého výkonu služby s minimálními dojezdovými
časy na místo činu.
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pokračování článku „Chceme zachovat přítomnost Policie ČR…“ ze str. 1
pracovnice. Bohužel nevydržel, přestal
chodit do práce a byt mu byl odebrán.
V současné době se již ve městě nezdržuje. Dále město vybudovalo Nízkoprahový klub Kotelna, který slouží
mladým do 26 let, kteří potřebují
poradit či pomoci v životních situacích. Nízkoprahový klub poskytuje
sociální poradenství, pracuje v oblasti prevence a pro své klienty vytváří
náplň volného času. Město pravidelně
přispívá na provozní náklady klubu.
Město také zaměstnává sociálního
pracovníka.
Jak chceme zlepšovat bezpečnost
ve městě?
Od jara letošního roku je připravo-

ván kamerový systém, který by pomohl monitorovat riziková místa. Policie
by ho měla mít i v mobilní podobě. Již
delší dobu se uvažuje o posílení počtu
strážníků městské policie. V počtu
šesti mužů je obtížné zejména v době
dovolených a pracovní neschopnosti udržet nepřetržitý provoz. Velitel
městské policie navrhuje navýšit stav
o jednoho strážníka, což také umožní
v potřebných termínech posílit službu. Jak kamerový systém, tak navýšení
počtu strážníků bude součástí návrhu
rozpočtu na rok 2020. Zastupitelé
o tom budou rozhodovat na konci
roku. Chceme zachovat a vylepšit
nepřetržitý provoz městské policie.
Při projednávání budoucnosti Ob-

vodního oddělení v našem městě
mě dne 4. 10. 2019 krajský ředitel
Policie České republiky informoval
o tom, že všech pět násilných trestných činů, které se zde staly v posledních 21 měsících (jednalo se zejména
o výtržnictví pod vlivem alkoholu), je
buď objasněno, nebo probíhá šetření.
Krajský ředitel policie konstatoval, že
naše město patří mezi bezpečná místa
ve Středočeském kraji.
Město i nadále podnikne všechny kroky k zachování Obvodního
oddělení Policie České republiky
v našem městě a nadále bude v rámci svých kompetencí, zejména prací
městské policie, přispívat k bezpečnosti svých občanů.

Policisté zachránili lidský život
mjr. Vlasta Suchánková

Z

ačátkem tohoto měsíce kolem
23. hodiny přijali policisté na
tísňové lince 158 anonymní oznámení
muže, který chtěl spáchat sebevraždu
skokem z rozhledny Babka u Zruče
nad Sázavou. Muže se policistům podařilo zachránit.
Zručští policisté, praporčík Miloš
Zajíc a praporčík Petr Kupsa, ihned
po přijetí oznámení, vyjeli na místo, kde se měl muž nacházet, tedy
k rozhledně Babka poblíž Zruče nad
Sázavou. Muž se nacházel na zábradlí posledního vyhlídkového podlaží,
ve výšce zhruba 24 metrů nad zemí.
Policisté se s ním snažili okamžitě
navázat kontakt, ten byl ale zpočátku značně složitý, neboť muž s nimi
nechtěl jakkoliv komunikovat, stále se zakláněl ze zábradlí rozhledny
a bylo zřejmé, že je ve špatném psychickém stavu. Policisté okamžitě
vyběhli do posledního patra roz-
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hledny a po celou dobu se snažili
s mužem udržovat kontakt. Ten až
po chvíli začal reagovat a s hlídkou
komunikovat. Oba kolegové využili
této chvíle a poté, co se jim muže
podařilo přemluvit a přesvědčit, aby
od skoku upustil, ho následně ze zábradlí sundali a posadili na podlahu
do bezpečné vzdálenosti.
I nadále policisté s mužem stále
komunikovali, a to až do doby, než
jej bezpečně odvedli z rozhledny
dolů a předali do péče zdravotnické
záchranné služby.
Policisté z Obvodního oddělení
Zruč nad Sázavou, prap. Miloš Zajíc
a prap. Petr Kupsa, svým včasným a profesionálním zásahem zabránili možnému neštěstí a uchránili lidský život.
O zručských policistech:
Praporčík Miloš Zajíc – inspektor
Obvodní oddělení Zruč nad Sázavou,
33let, ve výkonu služby 12 let, skvělý
fotbalista a výborný kamarád.

Praporčík Petr Kupsa – inspektor
Obvodní oddělení Zruč nad Sázavou,
25let, ve služebním poměru 5let, vášnivý rybář a spolehlivý kamarád, který
se rád učí novým věcem.
Oba policisté se s případem tohoto
typu záchrany lidského života setkali
poprvé. „Jsem na své policisty a jejich
čin po právu hrdý, oba mají velmi jemné sociální cítění a pomohli by určitě
každému,“ uvedl vedoucí zručského
oddělení npor. Martin Šťastný ke
svým policistům.
Autorka příspěvku, mjr. Mgr. Vlasta
Suchánková, je pracovnicí oddělení tisku a prevence KŘP Středočeského kraje.

Zpráva o autobusovém zájezdu
pro důchodce Život+
Petr Ondrášek

Z

ájezdu na hrady Karlštejn a Křivoklát dne 17. 9. 2019 se zúčastnilo jednapadesát účastníků ze Zruče
nad Sázavou a Kutné Hory. Všichni se
na odjezdová místa dostavili natěšeni
a včas.
Na parkoviště v Karlštejně jsme dojeli až k desáté hodině. Na objednaný
nezaplněný kočár s koňmi, který odvážel účastníky z parkoviště ke hradu
Karlštejn, se přihlásili v autobuse další
zájemci, a tak se kočár zcela zaplnil.
Díky vstřícnému postoji pokladní na
hradě Karlštejn jsme mohli vyjít všem
změnám a požadavkům účastníků
vstříc. Následoval oběd v zamluvené
restauraci, se kterým byli účastníci
spokojeni.
Cesta na hrad Křivoklát byla poněkud časově delší. Dorazili jsme asi
s patnáctiminutovým zpožděním.

Vzhledem i k dalším skupinám návštěvníků to nakonec nevadilo a prohlídka hradu proběhla bez komplikací
a ke spokojenosti účastníků zájezdu.
Prohlídky obou hradů byly pro
účastníky náročné, vzhledem k velkému množství schodů jak na Karlštejně, tak na Křivoklátě. Někteří už
na základě přihlášek zvolili na Karlštejně jen jeden okruh, byli i takoví,

kteří navštívili jen Křivoklát a zvolili
dopoledne individuální program. Na
dalším zájezdě se budu snažit vybrat

objekty, které nebudou tolik náročné.
Při návratu zpět domů byli účastníci
přes náročnost zájezdu spokojeni a zajímali se o další jarní zájezd.
Oslavy, vzdělání a setkávání obyvatel
Slavnosti, které připomínaly výročí
osmdesáti let příchodu firmy Baťa do
Zruče, měly pro město velmi důležitý
přínos. Nejenže připomínaly historické události, díky kterým vznikla
dnešní podoba Zruče nad Sázavou, ale
především přinesly možnost setkání
osob a strávení společného času. Zručané mohou být pyšní na své spolky,
spolkový dům, organizátory a vůbec
všechny, kteří se do projektu zapojili.
Autor příspěvku byl organizátorem
a vedoucím zájezdu.
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každé pondělí

Dopolední tvoření pro dospělé – pořádá RC Setkání. Tvoření bude
probíhat každé pondělí od 9.30 do 11.00 v herničce RC Setkání.
Chybět nebude příjemná nálada a dobrá káva. Více viz plakát.

každé pondělí

Cvičení s Rákosníčkem se bude konat každé pondělí od 15.30 do 16.15
(děti 1–2 roky) a od 16.30 do 17.15 (děti 3–5 let). Cvičení bude probíhat v herničce RC Setkání. Cena lekce je 50 Kč. První lekce zdarma.

každé úterý

Výtvarná dílna Šikulkové – RC Setkání zve na do výtvarné dílny, která
se bude konat každé úterý. Začátek v 16.00, hernička RC Setkání.

každé úterý

Kurz anglického jazyka – 1. skupina, začátek v 17.00, 2. skupina v 18. 00.

každou středu

RC Setkání – Písnička – hudební kroužek pro děti. Více viz plakát.

každý čtvrtek

Kurz anglického jazyka – 3. skupina začátek v 16.00, 4. skupina
v 17.00 a 5. skupina v 17. 00. Klubovna spolkového domu, I. patro.

2. 11. 2019

Strašidelný zámecký park – pořádá RC Setkání, začátek v 17.45 hod.
u spolkového domu. S sebou lampion.

2. 11. 2019

Městská knihovna – sobotní provoz. Městská knihovna bude pro
čtenáře otevřena od 9.00–11.30.

2. 11. 2019

Dýňování – pořádá Klub panenky ČR. Začátek akce v 10.00 hod.,
zasedací místnost spolkového domu.

6. 10. až
1. 11. 2019

Výstava Fotoklubu Zruč nad Sázavou, zámecká galerie,
vstup v otevírací době infocentra. Dernisáž výstavy 1. 11. od 17.00 hod.

5. 11. 2019

Setkání v klubu – pořádá ČSŽ, ve 14.30 v klubovně spolkového domu.

5. 11. 2019

Probíhající kurz Akademie třetího věku – „Projezte se staletími“ –
3. setkání. Začátek akce v 9.00 hod., spolkový dům.

6. 11. až
31. 12. 2019

Prodejní výstava papírových modelů – OKŠS vás srdečně zve na
výstavu do zámecké galerie.

7. 11. 2019

Základy křesťanství – farář Matěj Opočenský, začátek v 17.00 hod.,
zasedací místnost spolkového domu.

9. 11. 2019

Výroční schůze – pořádá Spolek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou
a okolí. Začátek v 15.00 hod., zasedací místnost spolkového domu.

10. 11. 2019

Trochu strašidelný karneval – pořádá ZUŠ Zruč nad Sázavou a Spolek
rodičů a přátel ZUŠ, začátek v 15.00, hotel Zruč.

11. 11. 2019

Koncert žáků ZUŠ, sál ZUŠ, začátek v 18.00 hod., vstupné dobrovolné.

12. 11. 2019

Tvoření pro radost – věneček z přírodnin – pořádá Český svaz žen.
Potřeby: slámový korpus, tavná pistole, drátek, zelené větvičky, přírodniny.
Začátek v 14.30 hod., klubovna svazu žen, spolkový dům. Vstupné: 20 Kč.

13. 11. 2019

Hospodářské dvory rodiny Schebků ve Zruči a okolí – přednáška
Mgr. Jiřího Klatovského. Pořádá Spolek rodáků a přátel Zruče n. S. Začátek v 17.00, zasedací místnost spolkového domu. Vstupné dobrovolné.

15. 11. 2019

Listování – Mé dětství v socialismu – OKŠS Městská knihovna Zruč
nad Sázavou vás srdečně zve na hodinovou mozaiku vtipných scének,
dojemných příběhů i mrazivých vzpomínek na dobu, jež měla trvat na
věčné časy… Začátek v 18.30 v zasedací místnosti ve spolkovém domě.

19. 11. 2019

Setkání v klubu – pořádá ČSŽ, ve 14.30 v klubovně spolkového domu.

20. 11. 2019

Kino – Milada – v rámci programu k oslavám 30. výročí sametové
revoluce vás OKŠS srdečně zve na promítání filmu Milada. Film je
inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové. Začátek v 18.00,
zasedací místnost spolkového domu. Vstupné: 50 Kč, pro členy FK:
30 Kč. Filmová kavárna otevřena od 17. 30 hod.

26. 11. 2019

Setkání v klubu – pořádá ČSŽ, ve 14.30 v klubovně spolkového domu.
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

OKŠS – Městská knihovna Zruč nad Sázavou
od listopadu opět zahajuje přípravné kurzy
na státní maturitní zkoušku z literatury

ZÁCHRANNÉ MATURITNÍ LANO.
Bližší informace na tel.: 327 531 410
nebo na belinova@mesto-zruc.cz.
Jiřina Bělinová

Vedení města schválilo

poskytování individuálních dotací
pro rok 2020.
Individuální žádosti mohou být podávány v průběhu daného
kalendářního roku až do vyčerpání alokované částky v rozpočtu
města pro daný rok. Účel dotace určuje sám žadatel tím,
že jej uvede ve své žádosti.
Doporučený termín pro podávání žádostí o dotace
je do 18. 11. 2019.
Více informací a formulář na žádost najdete na
www.mesto-zruc.cz,
případně se můžete obrátit na p. Dagmar Jarou,
tel.: 327 531 194, e-mail: jara@mesto‑zruc.cz.
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Turistický zájezd do Jizerských hor
Jana Marečková

S

talo se dobrou tradicí turistického oddílu vydat se koncem září
na vícedenní turistický zájezd. Letos
jsme si vybrali Jizerské hory. Obohaceni o novou členku oddílu jsme
vyjeli auty ve čtvrtek 26. září ráno
za hezkého počasí do Semil, odkud
jsme se vydali krásnou, ale turisticky
náročnou Riegrovou stezkou podél
řeky Jizery do Spálova a zpět do Semil. Na této trase ušel náš tajemník
Láďa svůj tisící kilometr letošního
roku, čímž se jeho konto celkově
ušlých kilometrů navýšilo na více
než 20 tisíc. Blahopřejeme, má náš
upřímný obdiv. A jelikož jsme pěší
turistiku zvládli v dobrém čase, neodolali jsme krásným výhledům rozhledny Černá studnice a prohlídce
arboreta. Téměř vpodvečer jsme se
vydali do Bedřichova, abychom se
ubytovali v hezkých apartmánech
U Dostálů. Večer proběhla krátká
porada, na které byly naplánovány
pěší výlety na další dny.
Páteční ráno nás překvapilo mlhavým počasím a stejně takový byl
i pohled na rozhlednu Královku.

Přesto nám nic nemohlo zabránit
vydat se na další pochod k přehradě Josefův Důl a zcela neplánovaně
se zúčastnit exkurze do jejího nitra
spojené se zajímavým výkladem. Po
prohlídce jsme pokračovali v mírném dešti k bývalé sklářské osadě
Kristiánov, dále okolo loveckého
zámečku (Šámalovy chaty) na Nové
louce a přehrady Bedřichov zpátky
do penzionu. Ušli jsme 20 km a těšili se na sobotní lepší počasí. Druhý
den sice moc velká změna nenastala, ale zlepšila se viditelnost, proto
jsme plánovaný výlet nepatrně pozměnili a vyjeli autem do Josefova
Dolu. Odsud jsme se vydali pěšky na
okruh 22 km přes Jedlové vodopády, Knajpu, Smědavu a protrženou
přehradu zpět do Josefova Dolu.
Poněkud lepší počasí a skutečnost,
že i naše nová členka Věra dosáhla
tisícovky našlapaných kilometrů,
umocnilo naši už tak dobrou náladu.
Za mnohdy mlhavé a deštivé počasí
se nám Jizerské hory bohatě odměnily nabídkou borůvek a hub. Nejen
že jsme si večer svorně pochutnali na
výborné smaženici, ale mnozí z nás si
vezli úlovky na sušení domů.

Všechno jednou skončí a stejně tak
tomu bylo i v neděli s naším zájezdem.
Aby nám to nebylo líto, zastavili jsme
se ráno na parkovišti pod Bukovcem
a vydali se naučnou stezkou Tři Izeríny až do krásné přírody osady Jizerka
a další naučnou stezkou rašeliništěm

Jizerky. Někteří navštívili muzeum
Jizerských hor a někteří vyšlápli na
kopec Bukovec. Všichni jsme ušli
nejméně 10 km a poté se v pozdním
odpoledni vydali na zpáteční cestu
domů do Zruče nad Sázavou.
Koho článek zaujal a chtěl by se s námi

No co vám budu povídat,
Ota Kmínek
dnes jsem kouknul z okna na žloutnoucí listí a vzpomněl jsem si, že kdysi dávno, někdy na konci šedesátých,
kolovala mezi lidmi v přepisech na
průklepáku povídka na „P“, která začínala cit: „Přicházel pěkný podzim.

Příroda pokojně předávala plody pěstitelům, podniky plnily plán, pionýři
procvičovali písně. Prostě pěkná pohoda“.

Ano. Sepsal ji dnes již nevím kdo na
podnět srpnových událostí, kdy nás
v noci přepadlo 5 armád socialistického bloku vedených Rusáky. V naší
zemi vraždili, znásilňovali a kradli.
Pak časem 4 spřátelené armády odtáhly a zbyl tu Rus. A jak jsme tenkrát
říkali, také jeho nohsledi.
Pár týdnů nenávist až za hrob, mezitím ale moskevské protokoly, kde velezradili všichni kromě MUDr. Kriegela. Ten pak o tři čtvrti roku později
hlasoval proti přijetí smlouvy o pobytu okupantů u nás slovy: „Tato smlou-

va o dočasném pobytu vojsk na našem
území postrádá základní náležitost
řádné smlouvy, tj. dobrovolnost…
Smlouva byla podepsána nikoliv pe-

rem, ale hlavněmi děl a samopalů…“

Za měsíc po přepadení Československa se již s okupanty kšeftovalo s benzínem. A začala normalizace. Ze dne
na den Rusáci přestali být okupanti,
ale stali se z nich přátelé ve zbrani na
věčné časy a nikdy jinak. No, obdobné to bylo za druhé světové, kdy na
Václaváku přísahalo skoro milion
Čechů věrnost Říši. To jsme my. Češi.
To jsme se od příchozího podzimu
dostali hodně daleko.
Z d r av í m v š e c h ny n a š e d ivá k y
a posluchače ze Zruče nad Sázavou.
Proč? No protože ze Zruče nad Sázavou vás k nám jezdí docela dost.
Ale také z Benešova, Sázavy, Kolína
a Kutné Hory a ze sousedního Ledečka. Nejvzdálenější pak z Říčan
a skupina ve středním věku z Golčova Jeníkova. Všechny pozdravuji. I ty
Dány, kteří u nás byli před pár lety
na doporučení nějakého bedekru.
Ten jim doporučil Lucerna Music
Bar, Malostranskou Besedu a cestou
do Divadla Husa na Provázku také
ratajský Pivovárek. Těm k lukům
z Dánska, kteří u baru v Pivovárku
své zemi rozhodně nedělali ostudu,
jsme nabídli přespání u nás na jevišti.
Ale oni k ránu neznámo kam zmizeli.

příští rok zúčastnit podobného zájezdu,
přijďte mezi nás. Začít můžete v pátek
8. listopadu na 41. ročníku Nočního
pochodu. Více informací je na internetu: http://turistika.jiskra-zruc.cz nebo na
facebooku.
Zdrávi došli!
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Asi stíhali začátek divadla v Brně. No
nevím, skoro nemohli chodit.
Mám u Čáslavi kamaráda, znám se
s ním asi čtyřicet let. Minulý týden
jsem ho navštívil. Povídá mi: Nelez
mi na oči, Pražáku! Víš, co se tu děje?
No nevím, hospoda tu není… Na
konci vsi koupili barák nějací Pražáci.
A o žních si stěžovali, že se od kombajnů práší a že jim to nalétalo do bazénu
a že ho chtějí na náklady jánevímkoho
vyčistit. No to si děláš .rdel, kdo to je?
Řekl mi jméno. Poslal jsem to panu
Googlovi a ten mi napsal: Pan… narozený v Horní Dolní v okrese Pardubicko-Hradeckém, žil, vystudoval za
rok gymnázium a za půl roku univerzitu, v Praze jako podnikatel od června 2016… dál jsem nečetl. Tak toto si
hraje na Pražáka… Sám jsem ratajský
Pražák. V Ratajích žila matka, babička s dědou, praprababička s prapradědečkem. Na konci minulého týdne
mne jedna ratajská náplava nazvala
Pražskou kavárnou. Nevím proč. Ale
myslím, že to bylo v souvislosti s mým
kulturním působením za posledních
15 let v Ratajích nad Sázavou, oblíbeném to místě vás, občanů Zruče. No,
co na to říct: děkuji pánovi z Rataj, že
mne poctil jménem Pražská kavárna,

neb na to jsem hrdý. Zejména proto,
že to prý vymyslel jeden hradní pán,
no trochu jinak: plebejec, který se dostal na Hrad. Můj oblíbený spisovatel
Mika Waltari tyto lidi ve svém románu Egypťan Sinuhet nazývá nikoli
jménem, ale označením: „Ten, co má
bláto mezi prsty“.
Ale tak to je. Společnost je rozdělená, každý hrabe jen pod sebe. A někteří mají tu odvahu, no odvahu: spíše
tu smělost, drzost, nevím, jak to vlastně nazvat, hodnotit své spolubližní.
No, jsa Pražák i Rataják, jsem rozpolcen. Matka Ratajačka, otec Pražák. Tenkrát ve dvaapadesátém byli
na návštěvě mého strýce – legionáře
z Ruska – v Dejvicích. A od nich
máma došla do dejvické porodnice
(pak dlouho porodnice Marty Gottwaldové, ano, té .rdelaté první dámy)
a tam jsem se narodil. V Ratajích
jsem žil od svých dvou měsíců,
vychodil mateřskou školu.
A v Praze základku i střední
a vejšku. A teď už zase žiji
více v Ratajích.
Zručáci, pamatujete si článek o mém prvním výletu do
Zruče nad Sázavou? Tam jsem
vám předložil vzpomínku na

těch několik trempů, kteří hráli ve
vláčku na kytáry. To už dnes také nevidíte, co? Nějak se nám ta doba mění.
Hrubne stejně jako řeč, dané slovo neplatí. Vše musí být na papíře. Každý,
kdo se před pár dny nastěhoval do
Prahy a dostal na auťák číslo s áčkem,
je ze dne na den najednou namachrovanej Pražák. A přijede tím auťákem
s áčkem do svý rodný vísky a už má
čenich nahoru. A smrdí mu kravín
a nedejbože, když jsou žně. Nemůže
spát, protože v noci hučej kombajny.
A práší mu do bazénu. A pak přijde
nějaký chytro a nazve nás všechny
dohromady Pražskou kavárnou. Co
káte? Divná doba.
tomu říNo
co vá m budu
povídat…

SPOZ Městského úřadu Zruč n. S.
a Život+ Zruč n. S.
pořádají

SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 9. 11. 2019
od 13.00 hodin
Hotel Zruč – malý sál

náměstí Míru 594, Zruč n. S.

Hraje kapela Pod proudem
Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé

Svoz zajištěn:
Zruč n. S. – DPS 12.20 hod.
Nesměřice
12.25 hod.
Želivec
12.35 hod.
Dubina
12.40 hod.
Zruč n. S., lékárna 12.45 hod.
Zruč n. S., náměstí 12.45 hod.
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Není cesty, abys nepoužil jednorázové plasty

N

akupujete potraviny pouze ve
Zruči, nebo za nákupy dojíždíte
do větších center? Zajímala by mě vaše
odpověď, protože ve Zruči lze sehnat
opravdu veliké množství různého zboží.
Je tu několik samoobsluh, řeznictví, pekárna, trhovci občas prodávají čerstvou
zeleninu, ovoce, pečivo. V pátek koupíte čerstvé ryby, seženete zde bylinky,
čaje, sušené ovoce a další rozličné zboží.
Člověk by si tu mohl vystačit, ale stejně občas „kdekdo“ vyrazí prohlédnout
pulty vzdálenějších obchodníků.
Cestuji-li do nějakého z větších měst
v okolí, ráda vyhledávám potraviny v
biokvalitě. A tak se jednoho dne stalo,
že stojím v místním Kauflandu a jdu si
zvážit ovoce. U váhy si všímám nenápadné novinky. Než můžu zvolit druh
jídla, které nakupuji, musím na obrazovce odkliknout, jestli pořizuji zboží
bez obalu, v mikrotenovém sáčku nebo
v lehkém látkovém pytlíku na více po-

užití. Takové nEKOnečné sáčky, jak
je Kaufland nazývá, pak mohl člověk
ihned i zakoupit za celkem přiměřenou
částku. U toho stojí cedulka: snižujeme
ekologickou stopu. „Wau“, raduji se, „to
je super počin.“ Někde se začít musí a
je skvělé, že už alespoň trochu reagují i
velké řetězce.
Kupovat jídlo bez zbytečných plastových obalů, které nám zanášejí planetu,
by bylo potřebné. Čas od času, mám-li
cestu na Kolín, stavím se v prodejně potravin ve Statku na rynku. Ten se nachází ve vísce Pašinka ihned u Kolína.
A víte, čím je ten obchod pro mne zajímavý? Nakoupíte zde obrovské množství sortimentu, ale při tom nevznikne
téměř žádný odpad! Na vše si totiž musíte přinést vlastní nádoby, krabičky,
sklenice či pytlíčky, protože jinak byste
si například mouku domů nedonesli.
Obchod nakupuje zboží od dodavatelů
v zálohovaných velkých obalech na více

použití. Byť jen jedním takovým nákupem se ušetří mnoho plastu. Těstoviny,
luštěniny, koření, laskominy, prací prostředky nebo třeba i stáčené oleje, vše
do vlastních sklenic. Škoda, že takový
obchod nemáme ve Zruči!
Mezi mladými lidmi je mnoho takových, kteří opravdu bojují za ekologii. Není se čemu divit, chtějí také žít
v krásném světě, tak jako jsme mohli
my a naši rodiče. Bojí se nevratného
znečištění, ohřátí a zničení planety a já
se jim vůbec nedivím.
V tom samém Kauflandu, kde jsem se
zaradovala z nekonečných sáčků, mi po
chvíli opět spadla čelist, když se ozvalo
hlášení: „Prosíme nakupující, aby při
vybírání pečiva používali jednorázové
rukavice a upadne-li jim pečivo na zem,
aby jej vhodili do odpadkového koše.“
Takže to s tou ekologií zase nebudeme
tak přehánět, že?
annazrucska@gmail.com

S NF Veolia „Ve šlépějích stříbrokopů“
Zdeňka Kunčická

I

v letošním roce byl Nadační fond
Veolia velmi příznivě nakloněn
žákům ze ZŠ v Okružní ulici a prostřednictvím MiNiGRANTU poskytl finanční prostředky na zrealizování
projektu zdejšího zapsaného spolku
Ručičky. Ve středu 18. září odjeli někteří žáci spolu s pedagogickým dozorem na třídenní vlastivědnou exkurzi
do sportovního střediska U Starého
rybníka ve Zbraslavicích. Po ubytování, vydatném obědě a nezbytném
popoledním odpočinku prozkoumali
celý objekt a využili některé z jeho
nabídek. Na hřišti si nejprve zahráli

hry a poté prošli celou místní naučnou stezku, kde se jim podařilo splnit všechny zadané úkoly. Druhý den
hned po snídani se rozjeli na Kutnou
Horu, aby se vydali „ve šlépějích stříbrokopů“. A kde jinde začít než na
Hrádku, u vchodu do štoly středověkého dolu. Vybaveni hornickou halenou, helmou a svítilnou se v hloubce
čtyřiceti metrů prošli štolou svatého
Jiří, kde jim průvodkyně přiblížila život ve středověké Kutné Hoře a poutavě vyprávěla o těžbě stříbra, jeho
dalším zpracování a ražení mincí. Po
„vyfárání“ se vydali na prohlídku historické části města. Od hradeb gotického chrámu svaté Barbory, okolo Ka-

menné kašny a kostela svatého Jakuba
došli na náměstí a po krátké občerstvovací přestávce pokračovali okolo
Dačického domu a Vlašského dvora
do jezuitské koleje. V prostorách Galerie Středočeského kraje bezezbytku
využili nabídek zdejších vizuálních
heren, čímž více než aktivně zakončili kutnohorskou návštěvu. Nastal
čas na návrat, a tak je Stříbrná stezka
dovedla zpátky na předměstí a odtud
jeli autobusem ke Starému rybníku
a další den domů. Velké poděkování
patří NF Veolia a obdiv novým prvňáčkům, kteří s již ostřílenými cestovateli absolvovali celý projekt bez
jediné slzičky stýskání.

Informace z rodinného centra
Párek, bonbón, malinovka…, a co na to dětská imunita?
To se dozvíte na přednášce RNDr. Viktorie Tománkové. Jak to vlastně je s tou dětskou imunitou a jídlem, které dětem podáváme?
Rádi čtete její příspěvky a chtěli byste se jí zeptat na něco osobně? Přijďte za námi v úterý 12. 11. od 9.00 do 11.00 hod.
do Rodinného centra Setkání, kde nám bude o tomto tématu povídat. Jste zváni všichni, co vám není zdraví dětí lhostejné.
Turnaj ve stolních hrách v RC Setkání
Listopadové počasí většinou nepřeje celodenním hrátkám venku. Využijte proto našeho pozvání na turnaj ve stolních hrách
v rámci pravidelného času Šikulek. A kdy? 26. 11. v 16.00 hod. Budou připravené hry pro děti od 2 do 14 let.
Přijďte změřit své síly a zažít zajímavé a tak trochu sportovní odpoledne.
Strašidelný park
Strašidelný park spojený s lampionovým průvodem v kostýmech (kostým není podmínkou účasti) se koná 2. 11. 2019.
Sraz před spolkovým domem v 17.45 hod. a společný odchod v 18.00 hod. do parku, kde si každý odvážný účastník může projít
strašidelnou stezku plnou překvapení, úkolů a příšerek.
Těší se na vás maminky a členky RC Setkání.
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Mikročipy pro psy
a jejich registry
Andrea Pacalová

V

minulém čísle jsme se mohli dočíst o nové povinnosti čipování psů
od 1. ledna 2020. Novela zákona tuto
povinnost čipování zavádí, ale nezavádí
i povinný zápis čísla mikročipu do některého z registrů. V praxi to znamená,
že budete mít psíka očipovaného, ale
pakliže nebude číslo jeho čipu figurovat v některém z registrů, tak při zaběhnutí, ztrátě či krádeži vašeho chlupáče
ho podle čipu nikdo nenajde. Bohužel
v našem státě k dnešnímu dni dosud
neexistuje jeden centrální registr všech
mikročipů.
Chcete li si svého psíka registrovat
sami, tak zde uvádím některé odkazy
a ceny za registraci mikročipů:
~ Registr pro mikročipy s českým národním kódem značky Datamars lze
zapsat do Národního registru majitelů
zvířat zdarma. Za registraci ostatních
čipů se v tomto registru platí jednorázový poplatek 198 Kč (https://www.
narodniregistr.cz).
~ Další registr čipů je registr BackHome. Registrace mikročipů BackHome je na těchto stránkách zdarma,
ostatní mikročipy jsou za poplatek
200 Kč při online registraci a při registraci poštou je poplatek 250 Kč (https://
www.backhome.cz/registrace-backhome).
~ Třetím poskytovatelem služeb registrace jsou stránky Centrální evidence zvířat a věcí ČR, kde za registraci
zaplatíte 240 Kč. Můžete si k registraci
připlatit 55 Kč a mít u registrace i fotografii svého psa. (http://www.identifikace.cz).
~ Čtvrtým je CzechPetNet – Český
registr zájmových zvířat a majitelů, který je součástí asociace EUROPETNET
a dokáže vystopovat ztracené zvíře kdekoliv v Evropě. Platba za tuto službu je
160 Kč (https://www.czpetnet.cz).
~ Pátým poskytovatelem registrace
(na adrese https://pet2me.eu) je registr
k čipům Alvic; o ceně registrace jiných
čipů se na jejich stránkách nic nedozvíte.
~ Posledním nalezeným registrem je
http://www.cmku.cz/cz/cipy-a-tetovaci-

-cisla,
ve kterém lze
evidovat
pouze plemen a
e v idov a n á pr ac ov i š t ě m
plemenné knihy Českomoravské kynologické unie, a navazuje na dříve
používaná tetovací čísla.
Nejčastější otázka majitelů mazlíčků
je, kde si může hafíka registrovat a kolik to všechno bude stát. Ceny za čipování psů v našem nejbližším okolí včetně aplikátoru se pohybují od 385,– do
533 Kč. Rozdíly ceny jsou ve velikosti
aplikační jehly, ve výrobci daného mikročipu a spojení čipu s registrací. Ano,
dá se sehnat čip za 90 Kč, ale tam není
vlastní aplikace. Jak jsem se dozvěděla,
někteří výrobci mají své vlastní registry
a při očipování jejich čipem máte záznam v jejich registru zdarma. Většina
z dotazovaných veterinárních lékařů
má v částce, kterou zaplatíte za čipování, i registraci.
Při čipování si můžete připlatit
150 Kč a nechat si vystavit Pas zvířete
v zájmovém chovu (PetPas), který vám
umožní kromě cestování se svým psem
i vlepení identifikace čipu v podobě čárkového kódu. Tento pas bude ze zákona
registrován u veterinární komory. Ale:
podle zákona 166/1999 v platném znění je Komora veterinárních lékařů České republiky pověřena evidencí Petpasů
(§ 4, odst. (1), písm. g)§ 9, odst. (5)).
Vzhledem k tomu, že Komoře je tato
činnost uložena zákonem, provádí ji
jako orgán státní správy s přenesenou
působností. Z výše uvedeného vyplývá,
že evidence petpasů, způsob jakým je
prováděna, systém registrace a všechny další věci s evidencí spojené nemají
v úředním slova smyslu nic společného
se systémem evidence čipů, vyhledáváním ztracených zvířat a jakýmikoliv
dalšími službami pro chovatele! (https://
petpas.vetkom.cz)
Tak teď je to jen na vás, jestli budete
čip registrovat, či nikoliv, ale bez registrace čipu nemůže být zaběhnutý pes do
pár hodin zpátky u majitele.
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Za inspirací do Slovinska

ZŠ

Projekt Naše hory

ZŠ

Ivana Stará

P

rojekt programu Erasmus+ Open World umožnil učitelům Základní školy
Zruč nad Sázavou učit se cizím jazykům,
ale nabídl jim i možnost inspirace a sdílení
ve slovinské škole Dobje pri Planini. Pokud
by si někdo myslel, že v tomhle malém městečku se 130 obyvateli nemůže být škola
větší než klasická česká malotřídka, mýlil
by se. Škola v Dobje je moderní mateřskou
a základní devítiletou školou, která podporuje inovativní metody a přináší spoustu
nových inspirací.
A jak to všechno začalo? Před dvěma roky
skupina čtyř slovinských učitelek navštívila

na týden naši Základní školu ve Zruči nad
Sázavou. Jejich návštěva byla velmi milá,
viděly mnoho vyučovacích hodin v naší
škole, navštívily Kutnou Horu a Prahu.
Při odjezdu nás velmi vřele zvaly do školy ve Slovinsku. Pak už stačilo vypracovat
projekt v programu Erasmus+ a zařadit do
něj stínování v této slovinské škole. To se
také podařilo.
Návštěva slovinské školy se uskutečnila
v rámci druhého říjnového týdne. Slovinské aerolinky týden před naším odjezdem
sice zkrachovaly, ale co, Slovinsko není daleko, a tak jsme se na cestu vydaly autem
a byl to dobrý nápad. Slovinsko je krásná
země, poznat ji po vlastní ose byl ten nejlepší plán. Také ubytování v útulném domečku s nádherným rozhledem do okolí
bylo výjimečné.
Partnerská škola pro nás připravila zajímavý a nabitý program na celý týden. Viděly jsme zajímavé hodiny ve všech ročnících

i v mnoha předmětech, ve kterých místní
učitelé používají inovativní vyučovací metody a formativní hodnocení. Slovinské
školství je mnohem pokrokovější než to
české, má jenom málo překážek. Místní
ministerstvo pravidelně spolupracuje přímo s terénem, tedy se školami samotnými,
aby bylo školství co nejefektivnější. Plat
slovinské učitelky je 1 800 € a mají spoustu dalších motivačních nástrojů, jako jsou
pravidelná individuální školení osobního
rozvoje, podpora jazykových dovedností
pomocí kurzů nejen přímo ve škole, ale
i v zahraničí. Vše za výrazného přispění
peněz od státu a zřizovatele, tedy místní
samosprávy. Jeden z cílů naší návštěvy byla
metoda CLIL, tedy začlenění jazykové výuky do ostatních vyučovacích předmětů.
Cizí jazyky na vás dýchají z celé školy. Mluví se tady běžně kromě rodné slovinštiny
ještě anglicky, německy a chorvatsky, učí se
tu španělština. Jazyky rozhodně nejsou překážkou, všichni se od malička učí, že dělat
chyby je lidské, že není důležité vyjadřovat
se v cizím jazyce gramaticky správně, ale
nebát se mluvit. A tak jsme byly uvítány ve
škole programem, který zahrnoval i čtení
pohádky Červená karkulka v pěti jazycích.
Ve čtvrtek 9. října, během Erasmus days,
jsme přidaly i českou verzi. Nebyly jsme
samy. Celý týden byla ve škole ještě skupina deseti polských dětí, které se učily se
svými slovinskými vrstevníky, a jejich učitelé přidali verzi v polštině. Navíc tu byla
také Španělka Sára ze školy na Kanárských
ostrov ech. Sdílení probíhalo tedy napříč
celou Evropou. Máme spoustu nových
zkušeností a mnoho inspirace pro naši základní školu. Získaly jsme mnoho nápadů,
kam jet za poznáním příště, případně, kam
vzít naše děti, pokud se nám podaří získat
finanční prostředky, o což se budeme usilovně snažit.
FOTO: ARCHIV ZŠ

FOTO: ARCHIV ZŠ

Kateřina Fuchsová
Hana Melcrová

D

ne 19. 9. 2019 se většina žáků ze tříd 8. A a 8. B
zúčastnila exkurze na nejvyšší horu České republiky – Sněžku.
Ráno jsme se sešli u autobusové zastávky Na Pohoří, odkud nás autobus dovezl až do Pece pod
Sněžkou. Cesta utíkala poměrně rychle. Navzdory
brzkým ranním hodinám to v autobuse celkem žilo.
Nesmíme zapomenout zmínit, že po cestě jsme zastavili na benzínce, kde mnozí nakoupili potraviny
potřebné pro přežití, jako např. sparťanské bonbony (slávistické byly z nějakého důvodu tabu).
Když jsme tedy dojeli na místo a pěšky došli pár
metrů k dolní stanici lanovky, vyjeli jsme kabinkou
na Růžovou horu. Tam jsme dostali několik instrukcí a pak všichni vyšli směrem k vrcholu Sněž-

Exkurze ZUŠ

ky. Cestou jsme míjeli např. hřbitov odpadků a pozorovali jsme meteorologické či vegetační změny.
Na vrcholu Sněžky nám foukal silný vítr a byla hustá
mlha, takže jsme z výhledu neměli skoro nic. Přituhlo
na -1 °C, tak se většina šla zahřát do České poštovny,
kde si mohla dát párek v rohlíku nebo teplý čaj.
Hodinu nato už jsme scházeli dolů kolem Obřího
dolu, což je velké údolí ledovcového původu. Při
sestupu jsme potkali třeba vodní trkač, bývalou zásobárnu vody pro Sněžku nebo kapličku v Obřím
dole. Také jsme (ne)mohli přehlédnout námi nazvané „české Niagáry“, drobné potůčky stékající
do Obřího dolu. Téměř na konci sestupu jsme měli
možnost nakrmit lamy či si s nimi dát fotku.
Za pár minut už jsme jeli zpět do Zruče a aby nám
cesta lépe utekla, zorganizovali spolužáci „světelnou
show“ a my mohli vidět i unikátní scénu z Titanicu.
Kateřina a Hana jsou zákyněmi 8. B.

Radek Bělohradský, Lenka Říhová

Malí šikulové z MŠ Malostranská

Ludmila Kapková

Ž

ivot v naší rodinné školce běží na plné
obrátky. Děti si zvykly a v průběhu dne
se zapojují do všech činností.
Protože klademe velký důraz na rozvoj enviromentální výchovy, byl pro děti naplánován
polodenní pobyt v přírodě. Podzimní vycházka cílila na prožitkové učení. Na děti kromě
chůze v různorodém terénu čekalo mnoho zábavných úkolů a závěrečné hledání pokladu.

Předškoláci
v Ondřejově
Jolana Keharová

N

ad obcí Ondřejov nedaleko Mnichovic
u Prahy stojí hvězdárna založená v roce
1905. Právě tam se starší děti dne 24. 9.
vypravily na výlet. V areálu hvězdárny navštívily astronomické muzeum. Tam si děti
mohly prohlédnout 150 let starý dalekohled, který stále slouží k pozorování oblohy.
V severní části se také mohly podívat do kopule, kde všechny zaujal dvoumetrový zrcadlový dalekohled, největší v ČR. Celý areál

FOTO: ARCHIV MŠ

Na základě získaných vědomostí inspirovaných podzimem se třída „Sluníček“ rozhodla
výtvarně ztvárnit alespoň část lesní krajiny.
Dominantu tohoto díla tvoří mraveniště
s mravenci, rodinka ježků a houby se zátiším
smíšeného lesa. Vše z výšky pozoruje moudrá
sova…
Výsledek společné práce dětí si můžete prohlédnout ve výloze pobočky ČMSS.
Autorka je učitelkou MŠ.

MŠ Na Pohoří
je upravený jako park. Tam se děti proběhly
kolem vzácných stromů, zastavily se u moderních plastik. Trošku unavení, ale spokojení, se všichni včas vrátili do školky. Aby
to mladším dětem nebylo líto, paní učitelka
Cendelínová připravila dne 1. 10. „Kouzelnou zahradu“. Dopoledne si tak mohly
děti ze všech tříd užít dýňová strašidla na
školní zahradě. U každého strašidýlka byly
připraveny úkoly. A tak jsme zpívali, házeli,
počítali nebo si opakovali barvy. Na závěr
čekala sladká odměna. A kdo měl zájem, tak
mohl dne 25. 9. vyrazit na podzimní šlápoty.
Krásný barevný podzim jsme si užili a pomalu se připravujeme na adventní čas…

Dne 9. října 2019 navštívili žáci naší základní umělecké školy generální zkoušku České filharmonie v pražském
Rudolfinu. Akce se uskutečnila za podpory Spolku rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou a byla určena pro žáky hudebního oboru, avšak před samotným odjezdem doplnili cílovou kapacitu i žáci z výtvarného a tanečního oboru. Před
samotným vystoupením České filharmonie se žáci účastnili dvacetiminutového doprovodného programu „Buď in!“,
který mladé posluchače ještě před koncertem seznámil s uváděným skladatelem, jeho prací a zákulisím vzniku interpretovaných skladeb. Pořad začínal od 9.30 hodin v Sukově síni a byl koncipován tak, aby mladé posluchače pobavil
a zaujal. Tento výlet do Rudolfina, který významně podpořil Spolek rodičů a přátel školy spolu s městem Zruč nad
Sázavou, se povedl na výbornou. (Více fotek z akcí je k vidění na webu ZUŠ.)
FOTA: ARCHIV ZUŠ

V pátek 18. října vyrazil výtvarný obor ZUŠ na první z plánovaných podzimních exkurzí, které umožnil uskutečnit
Spolek rodičů a přátel ZUŠ. Po třech letech jsme se s dvaceti žáky ze Zruče a z odloučených pracovišť ve Zbraslavicích,
Čechticích a Trhovém Štěpánově opět vydali na inspirativní přehlídku nejen českého designu na pražské výstaviště
v Holešovicích. Letošní Designblok byl už jednadvacátý a hlavním heslem se stala Budoucnost! Kurátoři jej tematicky zaměřili na šetrný přístup k životnímu prostředí, na orientaci tvůrců k recyklaci materiálů a opravitelnosti produktů
a všude byl v podtextu patrný tentýž výchovný apel na nás jako spotřebitele. Většinu času jsme strávili v Openstudiu,
kde svoji tvorbu prezentovali návrháři malých nekomerčních kolekcí a školy. Velkým zážitkem byla přímá komunikace
s návrháři na místě vysvětlujícími svoje záměry a vize. V Art House v Lapidáriu Národního muzea jsme se zklidnili při
kreslení objektů a soch. Umělecké dojmy jsme si rozhodně nenechali zkazit cestováním narvanou tramvají a zpožděným přeplněným vlakem... Přehlídka 21. října končí. Doporučujeme: zkuste to stihnout za rok v říjnu!
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O bonbónech s mletými broučky
a extrakty z uhelného dehtu
Viktorie Tománková

Z

dá se vám tentokrát název článku
poněkud „bulvární“?
Je to přece nesmysl, aby to byla pravda.
Kdo by do bonbónů dával namleté sušené broučky nebo něco, co je vyrobeno
z dehtu, a proč?
Jenomže ona to pravda bohužel je.
Jedná se o barviva, která se do potravinářských výrobků přidávají, aby byly
líbivější a lépe se prodávaly.
Děti a nejen děti, i my dospělí máme
rádi, když je jídlo hezky barevné.
Párečky a klobásky pěkně růžové,
jahodový kompot sytě červený, různé
bonbónky pestrobarevné, makronky
hezky modré či zelené, polevy na perníčcích na pouti hrají všemi barvami
a z lízátek na děti září pestrobarevné
obrázky…
A my dospělí si často nevšimneme, že
výrobci do těchto produktů přidávají
syntetická barviva, aby byly lákavější,
hezčí. Taky si mnohdy nevšimneme, že
je na výrobcích malým písmem uvedena
poznámka: „Může mít nepříznivý vliv
na činnost a pozornost dětí“.
V roce 2008 bylo vydáno nařízení, že
toto upozornění musí být uvedeno na
obalu výrobků, které obsahují barviva:
Žluť SY (E 110), Chinolinová žluť SY
(E104), Azorubin (E122), Červeň allura
(E129), Tartrazin (E102), Ponceau 4R
(E124). Ovšem nejen tato barviva, ale
i další jsou, jemně řečeno, kontroverzní,
co se zdraví dětí týče.
Pojďme se tedy podívat blíže na syntetická potravinářská barviva, velmi často
používaná hlavně v cukrovinkách a výrobcích určených dětem (jako jsou bonbóny, lízátka, nanuky, polevy, zmrzlina,
cukrářské zdobení, jogurty, cereálie,
kompoty…), ale najdeme je i v pečivu,
masných výrobcích a podobně.
Syntetická, tedy uměle vyrobená, barviva jsou v potravinářství opravdu hodně využívaná, a to proto, že výrobkům
propůjčují barvy zářivější a jasnější než

barviva přírodní.
Většina těchto syntetických barviv se
dnes vyrábí z ropy, z kamenouhelného dehtu a v převážné většině se jedná
o takzvaná azobarviva.
Jejich přehled najdete na portálu
ferpotravina.cz, kde k jednotlivým
barvivům najdete i poznámky o jejich
škodlivosti, jejich výrobě či upozornění na produkty, ve kterých tato barviva
můžete nalézt.
Jednotlivým barvivům (a jiným „éčkům“) je také přiřazeno takzvané „skóre škodlivosti“, které označuje míru
nebezpečí pro náš organismus. Škála se
pohybuje od 0 (neškodné) po 6 (látky
nevhodné s možnými karcinogenními
účinky a různými prokázanými negativními účinky na lidský organismus).
Pokud se podíváme na takzvaná „nedoporučená éčka“, tedy ta označená na
škále škodlivosti stupněm nejvyšším
a druhým nejvyšším (tedy 5 a 6), najdeme zde hlavně právě syntetická barviva,
jako je například velmi často používaná
„košenilová červeň – E124“ či „briantní
modř – E133" a mnohá další.
Bezpečnost syntetických barviv je
stále velmi diskutované téma, které se
neustále zkoumá a řeší. Některá barviva
jsou dokonce (na základě kontrolních
orgánů daných zemí) v některých zemích zakázána a v jiných zase povolena.
Byla provedena řada studií, které měly
prokázat bezpečnost či nebezpečnost
těchto barviv. Na jejich základě se dokonce snížily limity některých barviv.
Například v roce 2012 byl snížen limit
na použití cholinové žluti (E104), a to
dokonce až 20x (z 10 mg/kg na 0,5 mg/
kg), nebo košenilové červeně ze 4 mg/
kg na 0,7 mg/kg/den).
Znamená to, že do té doby mohly výrobky pro děti obsahovat až 20x vyšší
obsah tohoto syntetického barviva
(E104) než je dnešní povolený limit,
aby nedošlo k negativnímu ovlivnění
dětského organismu.
Bohužel i dnes Státní zemědělská

a potravinářská inspekce nachází na
pultech obchodů sladkosti s vysokými
obsahy azobarviv a není to nijak výjimečná situace.
Pojďme si ale říct, proč se syntetických
barviv vlastně „bojíme“.
Asi nejdiskutovanějším tématem
ohledně syntetických barviv je jejich
vliv na hyperaktivitu dětí.
Byla provedena řada studií s cílem zjistit, zda opravdu syntetická barviva mají
či nemají vliv na dětskou hyperaktivitu,
či ji mohou dokonce vyvolat.
Tyto studie jsou velmi složité, protože
samotná nemoc se špatně prokazuje.
Nicméně byly nakonec provedené klinické studie, do kterých byly zahrnuty
děti s prokázanou ADHD, a těmto dětem byly z jídelníčku vynechány barviva
a potravinářské konzervanty, především
benzoan sodný. V jedné ze studií došlo
k výraznému zmírnění projevů ADHD
až u 73 % dětí.
Ukazuje se, že existuje statisticky významná spojitost mezi syntetickými
barvivy a dětskou hyperaktivitou a že
některé děti jsou na tyto látky mnohem
citlivější než jiné.
K syntetickým barvivům, která mohou mít tyto účinky, patří například
E110 (Žluť SY, používá se například na
barvení sladkostí, marcipánu, zmrzliny,
pečiva, může vyvolat astmatické reakce, otoky, zvracení), E124 (košenilová
červeň, vyrábí se z kamenouhelného
dehtu, používá se například pro barvení kečupů, marmelád, žvýkaček, zmrzlin atd.), dále například E104 (chinolinová žluť, výroba z uhelného dehtu, opět
ji najdeme v cukrovinkách, žvýkačkách,
pudincích atd.) či E110 (karmíny, dříve
tzv. košenila, červené barvivo, které se
vyrábí ze sušených těl samiček hmyzu
Dactylopius coccus Costa), používá se
na barvení cukrovinek, paštik, džemů,
lízátek atd., může způsobovat také alergické reakce či astma.
Některá barviva (například Tartrazin – E102, výroba z kamenouhelného

P

řílohou říjnového vydání Zručských novin je dotazník zaměřený na zjišťování názorů občanů
města. Toto dotazníkové šetření je
prováděno v koordinaci se zpracováním Strategického plánu rozvoje
města na léta 2021–2031.
Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze
současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního
a ekologického charakteru na území
města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje a směřování města
na období dalších deseti let tak, aby
město prosperovalo jako celek.
Dotazníkové šetření, jako jeho součást, je vám nyní k dispozici.
Cílem a hlavním úkolem dotazníkového šetření je specifikovat základní potřeby a požadavky všech
dotčených, tedy především občanů,
podnikatelů, zástupců samosprávy,
organizací, spolků apod. Využijte
možnost vyjádřit se ke kvalitě života
v našem městě. Sdělte nám své postřehy a dojmy, navrhněte směry roz-

voje a zapojte se formou dotazníkového šetření. Vyplněním dotazníku
můžete projevit svůj názor, jak se vám
ve městě žije, jak by se mělo rozvíjet
a co by radnice mohla zlepšit.
Dotazník lze vyplnit elektronicky
on-line na adrese: https://www.survio.
com/survey/d/F5R1U2B3L9W2Q9S2I nebo v papírové podobě. Fyzicky vyplněný dotazník je možné
odevzdat do sběrných boxů, které
jsou umístěny na těchto místech:
městský úřad – infocentrum, spolkový dům, lékárna Primavera, lékárna U Anděla ve Staré Zruči, potraviny „Happy Market“ v Kutnohorské
ulici a dům s pečovatelskou službou
U Stadionu. Dále pak do poštovní
schránky městského úřadu umístěné v průjezdu zámku nebo odevzdat
předsedům osadních výborů.
Dva výtisky dotazníku jsou součástí novin. Prázdný dotazník je
možné si vyzvednout v infocentru
v průjezdu zámku nebo si ho stáhnout na webových stránkách města:
www.mesto-zruc.cz.
Vyplněné dotazníky mohou občané odevzdat nejpozději do pondělí
2. prosince.

travinách určených malým dětem. Jak
jsem již uvedla výše, najdete je v bonbónech, lízátkách, perníčcích a marmeládách, zmrzlinách, nanucích, pudincích,
želé bonbónech, polevách, kompotech,
sirupech a ovocných šťávách a tak dále.
Jedním ze způsobů, jak se těmto látkám vyhnout, je číst složení výrobků,
dávat si pozor, zejména když kupujeme
výrobek podezřele barevný. Bohužel
tato barviva mohou být obsažena i ve
výrobcích, kde bychom je nečekali, například v uzeninách či pečivu, nápojích
a tak dále. Podívat se, zda obsahuje barviva syntetická nebo přírodní, a pokud
obsahují barviva syntetická, tak tyto
výrobky nekupovat.
Syntetickým barvivům by se každopádně měly vyhýbat děti s diagnózou
ADHD a v tomto případě by si rodiče
měli dát pozor i na konzervanty, hlavně
benzoan sodný. Ten, jak je prokázáno,
společně s azobarvivy umocňuje projevy
hyperaktivity u takto postižených dětí.
Bohužel i taková je realita potravin pro
malé děti.
A protože je téma barviv rozsáhlé, budeme v něm pokračovat i příště a uděláme si malý přehled barviv, na která byste
si měli dát pozor, a také potravin, kde
tyto látky najdete nejčastěji.
Ale aby to povídání bylo trochu veselejší, povíme si příště také něco málo
o barvivech přírodních, o tom, co
z toho, co máme doma v kuchyni, lze
využít pro neškodné obarvení potravin.
Autorka této minisérie, RNDr. Viktorie
Tománková je povoláním analytická chemička, je autorkou projektu Pidižrouti.
cz, který se zabývá kvalitou potravin pro
děti, a je také maminkou.

Veřejná zeleň

Strategický plán rozvoje
města Zruč nad Sázavou
na léta 2021–2031:
dotazníkové šetření 2019
Jitka Trojanová

dehtu) jsou přímo spojována se změnami chování, jako je podrážděnost, neklid či deprese.
Dalším velkým tématem ohledně
syntetických potravinářských barviv
jsou jejich karcinogenní účinky. U některých barviv tyto účinky potvrzeny
nebyly, ale u některých barviv byly provedeny studie, ve kterých byl pozorován nárůst nádorů na mozku či nádorů
štítné žlázy. Asi nejdiskutovanějším
barvivem, kterého se toto téma týká, je
barvivo E127 (Erythrosin, výroba z kamenouhelného dehtu).
V jedné ze studií byl prokázán nárůst
nádorů štítné žlázy u potkanů, jiná
studie však tyto výsledky nepotvrdila.
V EU je použití tohoto barviva z důvodu nejasností ohledně rakovinotvorných
účinků velmi omezeno, ovšem můžeme
ho najít ve výrobcích obsahujících třešně, mimo EU je povoleno i pro barvení
limonád, sušenek, zubních past a tak
dále.
Dalším problémem je však takzvaná
chemická čistota těchto barviv. Tedy to,
že v procesu výroby barviv z dehtu často
ve finálním barvivu zůstávají příměsi,
které rakovinotvorné účinky prokazatelně mají. Otázkou zůstává, kdo a jak
kontroluje čistotu těchto barviv.
Dalším problémem syntetických barviv je jejich prokázaná schopnost vyvolat různé alergické reakce, od astmatu
po bolesti hlavy a zvracení. Bylo potvrzeno, že například barvivo Tartrazin
E102 u citlivých lidí vyvolává kopřivku
či projevy astmatu. Stejně tak tomu je
u barviv E110 (Žluť SY) či E133 (Brilantní modř).
Všechna výše uvedená barviva a některá další najdete v cukrovinkách a po-

Pavel Novotný
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První svoz oleje
v našem městě
Od srpna letošního roku jsou
v našem městě
rozmístěny nádoby
pro sběr jedlého oleje,
a tak už nemusíme s každou
lahví použitého oleje na
sběrný dvůr.
Za první svoz jsme
nasbírali 116 litrů,
nejvíc naplněné nádoby byly
v sadu Míru.
Všem děkujeme
za spolupráci.
Kancelář starosty

estává se to bohužel často, ale
když úřad města obdrží poděkování, vždy to zahřeje u srdce. Takto
mě zahřálo poděkování paní Daniely
Maříkové za hezkou květinovou výzdobu v našem městě. Cituji: „…chtěla
bych město pochválit za letošní velmi
krásnou květinovou výzdobu, konkrétně
mám na mysli dlouhé pásy záhonů, které
byly osázeny směsí překrásně kvetoucích
letniček, a to jak ve staré, tak i v nové
části Zruče. Byla to pastva nejen pro naše
oči, ale i pro motýly, hmyz a navíc krásné
pohlazení na duši. Doslova úchvatný byl
v červenci a srpnu kruhový objezd nad
Zručí směrem na Soutice. Byl to originální nápad! Děkuji. Přeji městu, ať dál
vzkvétá. Mám ho ráda. Moc.“ Nutno
podotknout, že kromě reakce paní
Maříkové, vzbudilo osetí cca 1 000 m2
lučními rostlinami velký ohlas (i mezi
zahraničními návštěvníky) a mnoho
pozitivních reakcí, které mířily k pracovníkům města i zastupitelům.
Je vidět, že údržba zeleně je v dobrých rukou především naší zahradnice,
paní Renáty Šimkové a také vedoucího
technických služeb pana Radka Hampla, kterým za odváděnou práci patří
veliký dík. Chtěl bych Vás ujistit, že
údržba a rozvoj zeleně, zkrášlování
veřejných prostranství a všeobecně
zlepšování životního prostředí ve Zruči je jednou z hlavních priorit vedení
města a vedle již podniknutých kro-

ků (např. zmíněné květinové výzdoby
i nový režim sekání travnatých ploch
a intenzivní výsadby zeleně ve Zruči)
jsou připraveny další opatření a projekty. Například horkou novinkou je
obdržení dotace na výsadbu lipové
aleje k městské rozhledně Babka. Dále
chceme ve spolupráci se zájmovými
organizacemi pokračovat v projektu
rozšiřování biodiverzity ve městě. Ve
spolupráci s Povodím Vltavy máme záměr věnovat se prostředí kolem řeky
Sázavy a nadále tak zlepšovat tuto
skvělou relaxační zónu. Chystáme také
zpracování komplexního plánu údržby
a dalšího rozvoje zeleně ve Zruči, a to
i s ohledem na výzvy, které nás v souvislosti s klimatickými změnami jistě
neminou.
Naším dalším cílem je větší zapojení
veřejnosti do péče o životní prostředí,
ať již z pohledu podávání podnětů, zapojování se do veřejných akcí, či dalšího environmentálního vzdělávání na
místních školách.
Mám radost, že úroveň životního
prostředí v našem městě není Zručanům lhostejná, a obdobně jako paní
Maříková přeji Zruči, aby dále vzkvétala, aby se jí vyhýbaly nepříjemné
jevy, které nás v poslední době zasáhly,
jako jsou dlouhá období intenzivního
sucha, větrné smrště apod., a aby vždy
byla krásně zelená a svěží, protože ji
máme všichni moc rádi.
Autor textu je zastupitelem a členem
Rady města.
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Události řešené městskou policií
v září 2019

• 4. 9. 2019 – V odpoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
občanů, že se na náměstí Míru pohybuje opilý muž, který se vulgárně
projevuje. Uvedený měl být oděn do půl těla a křičet na celé náměstí.
Na místě byl strážníky zjištěn na lavičce podřimující místní osmatřicetiletý muž. Ten byl následně hlídkou MěP probuzen, upozorněn
na své protiprávní jednání a z uvedených prostor vykázán. Jelikož se
nejednalo o první případ takového chování uvedeného občana, bude
se nyní jeho jednáním zabývat přestupková komise, které byl případ
předán k dalšímu opatření.
• 6. 9. 2019 – Oznámení o krádeži zboží přijala hlídka MěP od personálu OD Tesco v dopoledních hodinách. Po příjezdu hlídky MěP na
místo byl v obchodě ztotožněn šestašedesátiletý muž, který se pokusil
přes kasy obchodu pronést zboží bez zaplacení. S uvedeným, který se
na místě k činu doznal, byla věc na místě projednána jako přestupek
uložením blokové pokuty.
• 15. 9. 2019 – Hlídka MěP byla kontaktována v odpoledních hodinách operačním důstojníkem PČR. Ten požádal strážníky o výjezd
do dětského domova, kde mělo dojít k nějakému napadení. Na místě
bylo zjištěno, že došlo ke konfliktu mezi dvěma chovanci, kdy jeden
z mladíků začal být vůči ostatním agresivní. Hlídka MěP na místě vyčkala příjezdu zdravotnické záchranné služby a lékaře a dále asistovala
zdravotníkům při prohlídce uvedeného mladíka.
• 17. 9. 2019 – Ve večerních hodinách požádala hlídku MěP o pomoc
místní občanka. Uvedená se bála syna, který ji navštívil opilý a doma
jí nadával. Na místě hlídka hovořila s pětapadesátiletým mužem, kterému bylo doporučeno, ať v opilosti již matku nenavštěvuje a odebere
se k domovu.
• 27. 9. 2019 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána
hlídkou PČR o výjezd do Zručského dvora. Zde bylo nahlášeno dvaadvacetiletou ženou, že si zabouchla vchodové dveře bytu a uvnitř se
nachází děcko. Na místo byl sjednán výjezd místní jednotky HZS,
kterou byl byt následně otevřen.

Letem světem
aneb Co je uděláno, probíhá či se chystá
Martin Hujer
Do spolkového domu byla instalována klimatizace do
dětské knihovny a zasedacího sálu v horním patře.
Probíhá oprava střech Mateřské školy Na Pohoří a jedné
střechy v naší základní škole. Ostravská firma R3STAV
chce dílo dokončit v letošním roce, i když má termín až
do konce prázdnin 2020.
Svodidla na příjezdovou komunikaci do Nesměřic nejdou
nainstalovat (důvodem je ochranné pásmo plynovodu),
proto se použily plastové patníky.
Kulturní dům v Želivci byl 5. 10. slavnostně otevřen. Přišlo se podívat kolem stovky lidí, zejména obyvatelé Želivce.
Dům vytápí tepelné čerpadlo.
Skončila rekonstrukce chodníků v lokalitě Na Výsluní.
Vybudovala se nová stání pod kontejnery. Práce provedla
firma Ave za 1,7 mil. korun.
Začala oprava vodovodu v lokalitě za nádražím.
SŽDC ukončilo rekonstrukci budovy vlakového nádraží.
Tenisová hala ve Dvouletkách je dokončena a zkolaudována.

Budova nádraží po rekonstrukci

Kontrola na ukončenou výsadbu zeleně dopadla bez závad. Celkem bylo vysázeno v obou etapách 777 stromů.
Výstavba komunikací a dešťové kanalizace v lokalitě Na
Farském je dokončena.
V Želivci se vyasfaltoval příjezd z hlavní silnice ke kulturnímu domu.
Město zakoupilo osobní automobil pro výkon sociálních
služeb.
V Nesměřicích se vyasfaltovala komunikace kolem hasičské zbrojnice.
Město provede výsadbu lipové aleje pod rozhlednou Babka.
Probíhá oprava Pardidubské ulice. Nové obrubníky
a nový asfaltový povrch navazují na opravu kanalizace
a vodovodu.
Na dětské hřiště se nainstalovalo zručské pexeso, které
namalovaly děti z výtvarného oboru naší základní umělecké školy.
Již dva měsíce na 25 místech probíhá sběr kuchyňských
olejů.
FOTA: ARCHIV MĚSTA

Nový asfaltový povrch v Želivci

Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Zateplený dětský domov

Opravená zastávka v Modré ulici

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v září 2019
• 6. 9. 2019 – KOPIS vyslalo jednotku do Zruče nad Sázavou k úniku
neznámé látky do ovzduší v rodinném domě. Na místě nacházely tři
osoby. Byl proveden průzkum a měření koncentrací CO, H2S, metanu a obsahu kyslíku ve vzduchu přístrojem Q-RAE II. Měření bylo
negativní. Na místo byla povolána také stanice Chemické laboratoře
Kamenice, která provedla další měření. Také toto měření mělo negativní výsledek. Na místo se dostavila i Policie ČR.
• 6. 9. 2019 – Na řece Sázavě pod Chabeřickým jezem po soutok řek
Sázavy a Želivky proběhlo taktické cvičení zaměřené na vyhledávání
a záchranu osob na vodním toku. Cvičení se zúčastnily jednotky zařazené do I. poplachového plánu, HZS Zruč nad Sázavou a jednotky
SDH Zruč nad Sázavou, Trhový Štěpánov a Kácov. Cvičení bylo provedeno prakticky, za použití nafukovacích člunů ve výbavě jednotek,
do vody byli rozmístěni figuranti. Jednotky vyhledávaly osoby jak
z vody, tak ze břehu. Po nalezení osob bylo provedeno předlékařské
ošetření a transport osob z vody.
• 17. 9. 2019 – Jednotka byla přivolána na pomoc ZZS se snesením
pacienta v rodinném domě ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že pacient prodělal mrtvici, byl již připraven ve
vakuových nosítkách. Pomohli jsme se snesením pacienta po schodech z patra na nosítka a poté do sanitky. Po naložení do sanitky jsme
se vrátili na základnu.
• 20. 9. 2019 – KOPIS nás vyslalo k dopravní nehodě dvou osobních
vozidel mezi obcemi Dubina a Lipina. Po příjezdu bylo zjištěno, že jeden
řidič odbočoval na místo ležící mimo silnici a řidič za ním jedoucí ho
začal předjíždět a došlo ke střetu. Svědci nehody a řidič projíždějícího
vozidla přetočili havarované vozidlo na kola, aby řidič mohl z vozidla
vystoupit. Na místo přijela ZZS, které byla zraněná osoba předána do
péče. Při nehodě nedošlo k úniku provozních náplní vozidel.
• 30. 9. 2019 – Mezi obcemi Zruč nad Sázavou a Chabeřice došlo při
větru k pádu stromu na komunikaci. Jednotka byla povolána k jeho
odstranění. Strom byl rozřezán motorovou řetězovou pilou a odstraněn
z vozovky. Poté byl proveden úklid komunikace. Tento den jednotka
odstraňovala ještě další tři stromy z komunikací v hasebním obvodu.

Oprava střechy školky Na Pohoří

Vysázené keře u bytového domu za hotelem

Stání na kontejnery Na Výsluní

Zručské pexeso

Nové chodníky Na Výsluní

Nesměřice mají opravenou místní komunikaci.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek
Tenisová hala

Dokončená komunikace Na Farském

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
VZPOMÍNKA

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped
s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Firma TOILETDESIGN, s. r. o. hledá nového kolegu se zálibou v práci s moderními
technologiemi na pozici: výrobní technik/
servisní technik Smart technologií. Kontakt:
Luboš Tvrdík,
tel.: 608 217 110, e-mail:
info@toiletdesign.cz.

Dne 30. října uplyne 100 let od narození
našeho tatínka Josefa Pešouta.
Stále s láskou a úctou vzpomínají
dcery s rodinami.

◆ Sháním hlídání pejska. Rasa: boxer, 5 let,
moc hodný. Ideálně pro někoho, kdo má zahradu a čas ho 2x denně vyvenčit. V případě
zájmu volejte na tel.: 733 582 543.
◆ Koupím literaturu zaměřenou na jakoukoli
techniku, auto, moto a stroje. Dále mám zájem
o vybavení strojní dílny, nářadí i stroje. Beru
i starý motocykl nebo automobil. Bydlím ve
Zruči nad Sázavou. Děkuji za nabídky.
Tel.: 604 729 134.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 8. 11. 2019 by oslavil 90. narozeniny
pan Josef Macháček
ze Zruče nad Sázavou.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Ilona.

Dne 11. 11. 2019 uplyne 100 let od narození
pana Františka Forejta.
Stále vzpomíná
syn Josef s rodinou.

Děkujeme srdečně touto cestou
poctivým nálezcům
našeho ztraceného
papouška nádherného
manželům Petře
a Rudolfovi Martinákovým.
Bylo pro něho veliké štěstí,
že jim jeho osud
nebyl lhostejný
a že vynaložili velké úsilí
pro nalezení jeho majitele.
Zároveň děkujeme i členům
Městské policie ve Zruči nad Sázavou
panu Pavlu Antošovi
a Lubošovi Melcrovi
za jejich součinnost.
Věra Přenosilová a Jaromír Zelinka

Dne 29. 11. 2019 oslaví
paní Vilma Kristínová 70 let.

BLAHOPŘÁNÍ

Hodně zdraví a štěstí přejí sourozenci a rodina.

Informace pro žadatele o dotace města na akce pro děti
Na základě rozhodnutí města je zrušen samostatný program Čtyřka pro děti.
Prostředky pro tyto akce budou v příštích letech čerpány
z rozpočtové kapitoly individuálních dotací
a žádosti budou od tohoto října podávány prostřednictvím jediného formuláře.
Z pozice žadatele dochází ke zjednodušení,
kdy nebude nutné volit odlišné a rozsáhlejší formuláře pro dětské akce.
Zároveň dojde i k eliminaci samostatného zpracování žádostí o programové dotace
a ke zjednodušení agendy na straně města.
S výjimkou výše uvedeného zjednodušení zůstává proces žádostí o dotace nezměněn.
Žádosti o individuální dotace na příští rok mohou zájemci podávat
od 15. října do 15. listopadu
na ekonomickém odboru MěÚ.
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 22. zasedání, konaném 16. 9. 2019
schvaluje
• žádost ZUŠ o mimořádné čerpání z rezervního fondu ve výši
42 630 Kč na učební pomůcky;
• v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, nové zařazení do platového stupně pro ředitelky mateřských
škol zřizovaných městem Zruč nad Sázavou;
• výpůjčku části louky v Průmyslové ulici, proti restauraci Pallasit,
dne 12. 10. 2019 za účelem pořádání turnaje v mölkkách a posečení
louky;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 106/2019 ze dne
15. 4. 2019 na akci s firmou COLAS, a. s.;
• předložit do jednání zastupitelstva města koupi pozemků pod komunikacemi za cenu 50 Kč/m2;
• znovu oslovit vlastníky, kteří s cenou 50 Kč/m2 nesouhlasí a sdělit
jim, že tato cena je v současné době běžná a nebude zvýšena;
• předložit do jednání zastupitelstva města koupi pozemků v lokalitě
Rákosí za cenu 30 Kč/m2;
• znovu oslovit vlastníky, kteří s cenou 30 Kč/m2 nesouhlasí a sdělit
jim, že tato cena je v současné době běžná a nebude zvýšena;
• ukládá zveřejnit záměr města na pronájem pozemků p. č. 1106/13,
1106/11, 1106/12, 1110/1, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou. V případě, že
se nepřihlásí jiný zájemce, schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s firmou
JBR service, s. r. o.;
bere na vědomí
• informaci o proběhlé sezoně letního kina za rok 2019.
Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání, konaném 16. 9. 2019
schvaluje
• prodej pozemku p. č. 20/4 (237 m2) v k. ú. Želivec do SJM za kupní
cenu 50 Kč/m2;
• prodej vyznačených částí pozemku p. č. 1833/1 (cca 18 m2) a části
pozemku p. č. 1836 (cca 20 m2), vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, vytvořených geometrickým plánem, který bude jednotlivé části pozemků
oddělovat, firmě R.I.G.I., spol. s r. o., za cenu 700 Kč/m2. Veškeré
náklady spojené s převodem vlastnictví (pořízení geometrického plánu,
poplatek za návrh na vklad) bude hradit kupující;
• koupit pozemek p. č. 697/7 v k. ú. Zruč nad Sázavou za kupní cenu
50 Kč/ m2;
koupit 1/2 vlastnického práva k pozemku p. č. 623/63 a 1/2 vlastnického
práva k pozemku p. č. 697/19, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, za kupní
cenu 50 Kč/ m2;
• koupit ⅜ vlastnického práva k pozemku p. č. 623/65 a ⅜ vlastnického práva k pozemku p. č. 623/64, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou za
kupní cenu 50 Kč/m2;
• koupit 1/2 vlastnického práva k pozemku p. č. 623/63 a 1/2 vlastnického práva k pozemku p. č. 697/19, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou za
kupní cenu 50 Kč/m2;
• koupit 1/2 vlastnického práva k pozemku p. č. 2642/3 v k. ú. Zruč
nad Sázavou za kupní cenu 50 Kč/m2;
• prodej pozemků p. č. 1650/24 (8 m2) a p. č. 1650/25 (35 m2), vše
v k. ú. Nesměřice, do vlastnictví firmy POLYSAN, s. r. o., za kupní cenu 200 Kč/m2 (8.600 Kč) + poplatek za návrh na vklad ve výši
1.000 Kč;
• uzavřít kupní smlouvu na ideální 1/2 vlastnického podílu pozemků
p. č. 1102/5, 2829/5 a 2813/5, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• přijetí dofinancování účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
na rok 2019 pro výkon sociální práce v nové výši 307 394 Kč;
• 5. úpravu rozpočtu města na rok 2019;
odstupuje
• od realizace projektu „Rozšíření a modernizace HW a SW“, reg.
číslo CZ.06. 3. 05/0.0/0.0/16_044/0006310.
Rada města na svém 23. zasedání, konaném 23. 9. 2019
schvaluje
• bezplatnou výpůjčku zámeckého parku Rodinnému centru Setkání
na akci Strašidelný zámek;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Chodník Na Výsluní“
s firmou AVE Kolín, s. r. o.;
• vypsat výběrové řízení na akci „WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách v obci Zruč nad Sázavou“ v uzavřené
výzvě a ukládá poptat tyto firmy: Vlašimet, s. r. o., GiTy, IT, a. s.,
Pontero, s. r. o.;
doporučuje zastupitelstvu města schválit
• předkládanou smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
p. č. 2409/2 v k. ú. Zruč nad Sázavou, z vlastnictví České republiky
a z práva hospodařit pro Lesy ČR, s. p. do vlastnictví města Zruč nad
Sázavou;
• jmenování Kateřiny Koubské členkou Redakční rady Zručských
novin.
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Zprávy z radnice

Rubrika pro zastupitele 10/2019

Rada města na svém 24. zasedání, konaném 30. 9. 2019
schvaluje
• smlouvu s firmou Bohemia Motion Pictures, a. s.;
• postoupení práv za účelem užití formou veřejné projekce audiovizuálních děl za účelem jejich promítání ve spolkovém domě;
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemků,
p. č. 1106/11, 1106/12, 1106/13, 1106/16 a 1110/9, vše v k. ú. Zruč
nad Sázavou;
• uzavření nájemní smlouvy na vyznačenou část tohoto pozemku
se společností JBR service, s. r. o., pokud se nepřihlásí jiný zájemce;
• dokument Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla organizace Život Plus ve Spolkovém domě Zruč nad Sázavou;
• zveřejnit výběrové řízení na pozici strážníka městské policie.
Rada města na svém 25. zasedání, konaném 7. 10. 2019
schvaluje
• smlouvu o nájmu nebytových prostor – zasedací místnosti ve spolkovém domě se Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR;
• pronajmout prostory k podnikání na adrese Lipová č. p. 585;
• objednat realizaci komunikace u tenisové haly od firmy COLAS
CZ, a. s.;
doporučuje
• zastupitelstvu města schválit koupi 1/2 spoluvlastnického podílu
u pozemku p. č. 2642/3 (95 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou za celkovou
kupní cenu 2.375 Kč.

Do Zruče jezdí třetiligoví soupeři až z Moravy!

Body jen tak nedáme

Filip Cendelín byl zatím u všech tří výher E-týmu v RP3 s bilancí 9:3/2:1.

František Herout
Stolní tenis – Do nové se zóny
2019/2020 vstupuje A-tým dospělých
SKC Zruče nad Sázavou TENNIS
LINE ve stabilní sestavě a partě. Co se
neustále mění, je jeho zařazení do třetiligové skupiny. Po dvou různých českých skupinách dojde v tomto ročníku
na pikantní česko-moravské souboje.
Zatímco Havlíčkův Brod odjel
z derby s mírným debaklem, jihomoravští soupeři „kousali“ o mnoho
více. Blansko posílené o brněnského
mladíka ukázalo SKC sílu Moravy
a po dlouhé době bylo prvním, které
odjelo ze Zruče se všemi body. Domácí přitom vedli již 3:0, náhle nadešel
obrat na 3:8! Zruč kontrovala na 7:8,
ale další senzační obrat se dotáhnout
bohužel nepodařilo. Výběr Zruče si
tak musel spravit chuť v neděli proti
Slatině, avšak zase to zavánělo zvratem. Rozhodné vedení 6:1 se změnilo
v pořádné drama a tři body domácím
vystřelil až ředitel benešovské autoškoly Petr Loudín.
Po třech kolech je před námi kupa
práce, protože kvalita jihomoravské
skupiny převyšuje české soutěže. Tento rok se ještě čtyřikrát představíme ve
spolkovém domě a určitě si chceme
odnést co nejvíce bodů.
Body: Petr Loudín 5:1/1:1, František Herout 8:3/3:0, Daniel Nevřela
5:2/1:1, Pavel Škopek 2:5/2:0, Radek
Slavík 2:8/3:0.
B‐tým omládl a zapojil mladíky
z Vlašimi
Tomáš Herout se coby vedoucí béčka
musí obejít bez tří opor loňských sezón,

Kateřina Kmínková
Minulý rok, dne 5. a 6. října 2018 se
konaly komunální volby, na základě jejichž výsledků vznikl mandát
zastupitele města Zruč nad Sázavou,
který nyní zastáváte. Pro někoho je
to zkušenost nová, jiní již mohou
hodnotit práci pro město i z delší
časové perspektiv y. Jak vnímáte
uplynulý rok ve funkci, co myslíte,
že se za tu dobu podařilo a na čem
je potřeba dále či více pracovat?
Jak hodnotíte spolupráci s kolegy
a opozičními zastupiteli? Naplnila
se vaše očekávání, která jste před
nástupem do funkce měli, anebo
vás potkalo něco nečekaného?
Pavel Vrzáček: Od loňského roku
jsem nově v pozici radního. Teprve v okamžiku, kdy je člověk přímo
u zdroje řešení všech věcí spadajících
do agendy Rady města, oceňuji, kolik toho naši předchůdci již dokázali,
a zpětně jim tímto děkuji. Spektrum
věcí, které musíme řešit ‒ a je dobré
jim alespoň částečně rozumět ‒ je natolik široké, že se bez stálého vzdělávání, podpory jednotlivých pracovníků
městského úřadu a dalších odborníků
nemáme šanci v této problematice
vůbec orientovat. Pokud tedy mohu
vybrat jednu věc z těch mnoha, které se podařily zrealizovat, je rozjezd
projektu na sestavení strategie města
pro další desetiletí. I když to není
nic, u čeho by spoluobčané viděli výsledky okamžitě, výrazně to usnadní
práci především našim nástupcům.
Co se týká otázky na spolupráci, tak
já osobně neřeším, kdo je poziční či
opoziční zastupitel, ale to, kdo má zá-

Úvod dvojkola nevyšel

a tak sáhnul jednak do loňského C-týmu
a také pro mladíky do nedaleké Vlašimi,
kteří zvýšili potenciál klubu a zároveň
ukázali cestu vlastní mládeži.
Sadská odjela v rámci Krajské soutěže
II. třídy s přídělem 0:10. Žehuň si po
senzačním výkonu Martina Vaigla odvezla jen bod a v neděli se Kostelec nad
Černými Lesy jen marně snažil o zisk
bodů do tabulky. Béčko se tak pyšní na
průběžné třetí příčce se ziskem 7 bodů.

Do nové sezóny s mládeží mezi muži!
SKC v této sezóně nasadilo do hry
další dva celky „mužů“, ačkoli jejich
složení je nejmladší v celém regionu.
D-týmu v RP2 „kazí“ věkový průměr
jeho kapitán Josef Förster, který si
užívá soutěžní premiéru spolu se svým
synem v sestavě, a nejsou žádnými
outsidery. Poctivá práce zatím body
nepřinesla, ale prozatimní vystupování není rozhodně žádnou ostudou
a kluci trápí nejednoho soupeře.
Skvělou sérii má za sebou nově sesta-

Pavel Novotný: Ani se nechce věřit,
že již máme za sebou rok práce nového zastupitelstva a Rady města. A to
možná poukazuje na to, že právě čas je
v práci pro město patrně nejvzácnější
komoditou, které se zoufale nedostává. Když se ale za tím rokem ohlédnu,
vidím hodně pozitivního, co se podařilo. Největší radost mi dělá fakt, že
jak práce Rady města, tak i nového zastupitelstva se nesou na vlně vzájemné
spolupráce. Oceňuji roli pana starosty i
kolegů radních a zastupitelů, že se snaží
ke svému mandátu přistupovat zodpovědně a že dokáží navzdory rozdílným
názorům přistupovat k řešení problémů s nadhledem, lidskostí a snahou
o uzavření rozumných kompromisů.
Především díky tomu se nám podařilo
dokončit mnoho rozpracovaných projektů a zároveň nastartovat mnoho nových záměrů v duchu našeho volebního programu. Takže například máme
zrekonstruované přízemí na zámku,
želivečtí občané mají nový prostor pro
vzájemné setkávání, máme opraveno
dalších pár silnic a chodníků a také
zručské občanské spolky i jednotliví
občané mají díky městským grantům
možnost realizovat své projety. A také
jednotlivé odbory městského úřadu,
technické služby, městská policie a dal-

ší městské organizace se snaží fungovat
lépe a efektivněji. V rámci nových projektů probíhá příprava strategie rozvoje
města, pro vyšší bezpečnost ve městě
se připravuje kamerový systém, rozbíhá se projekt veřejné wifi sítě, probíhá
intenzivní diskuse ohledně programu
na podporu zručského školství, intenzivně posuzujeme jednotlivé možnosti
na zajištění veřejného koupání a připravujme desítky dalších projektů.
Na druhé straně jsem tak trochu
rozčarován z toho, kolik času zabere
běžná agenda řízení města a také kolik
pozornosti věnujeme různým mnohdy uměle vyvolávaným problémům
a kauzám, které nás zbytečně odvádějí
od prospěšnější práce. A do toho všeho složitá spleť legislativních norem
a administrativních úkonů, které se
mnohdy mění v neprostupnou džungli.
Tyto a mnohé další překážky bohužel
zapřičiňují, že se se práce na rozvojových projektech neposunují dostatečným tempem. Zároveň je mi líto, že se
nedaří řadu problémů a naše náměty na
jejich řešení dostatečně vysvětlit zručské veřejnosti. Zkrátka je před námi
ještě hodně každodenní mravenčí práce
nejen na jednotlivých projektech, ale
také na umění naslouchat, diskutovat
a hledat optimální řešení.
Přesto však vnímám, že práce pro
veřejný sektor má hluboký smysl, že
mně osobně umožňuje nahlížet na
Zruč trochu z jiné stránky, poznávat
spoustu zajímavých a nadšených lidí
a věřím, že pokud se do ní zapojíme
všichni, bude se nám ve Zruči žít
mnohem lépe. Doufám, že se v tomto
směru mé názory v následujících třech
letech nezmění.

Volejbalisté vybojovali
po sto minutách dvoubodovou výhru

FOTO: J. TŮMA

Céčko Zručáků se konečně dočkalo
bodů
Regionální přebor I. třídy má dlouhá
léta podobný kolektiv celků. C-tým se
po dlouhých letech na špičce tabulky musí obejít bez hlavních tahounů
z předešlých sezón. Dres ale obléká
jeden Zručák za druhým. Vedoucí
Vašek Herout se může spolehnout
na služby Zdeňka Jandejska, Luboše
Buldry a Mirka Friše. Za zkušenější
kolegy pak zaskakují nadějní mladíci.
Body se zatím získávají těžce, nicméně
domácí duel se Starkočí tři body konečně přinesl, a to díky výsledku 11:7
ve prospěch domácích!

jem něco pro lidi udělat a kdo se jen
veze. Z mého pohledu se do dění ve
městě aktivně zapojují zhruba 2/3 zastupitelů. Aktivním zapojením myslím reálné činy pro občany našeho
města. Nikoliv tedy pro mnohé možná
poutavé žvanění o tom, jak by mělo
vše fungovat. To dokáže hodně lidí,
nejlépe pak ti často „anonymové“ na
sociálních sítích.

Josef Tůma
Volejbal muži – V prvním dvojzápase
volejbalového krajského přeboru první třídy se volejbalisté Jiskry Zruč nad
Sázavou vydali do Roztok u Prahy.
Sokol Roztoky–Jiskra Zruč nad Sázavou
3:0 (16, 19, 22)
vený E-tým. Ten dostal tak trochu pod
křídla Tomáš Cendelín a na spoluhráče si určitě nemůže stěžovat. Zatímco
se sám v mistrovských soutěžích spíše
oťukává, mladíci, jako Baloun – Cendelín – Nácovský – Babka, drtí jednoho soupeře za druhým. Ze tří zápasů
jsou tři výhry a lepší začátek ročníku
si kluci asi nemohli přát.
Brány mladým i starším jsou stále
otevřené!
Vstupujeme do nové sezóny. Zkušenější mladíci si užívají zkušeností z týmové mužské soutěže, těší se na krajské
i regionální turnaje. Ti menší se připravují s jedním z nejlepších trenérů v ČR,
Lubošem Pěnkavou a jejich skupina má
stále brány otevřené. Děti se mohou těšit nejen na pinkání s bílým míčkem na
zeleném stolu, ale taky na všeobecnou
pohybovou přípravu a mnoho her, které
s nimi trenér s úsměvem absolvuje.
Nabídku oddílu už využil nejeden
životem zkušenější kolega. Pinec láká
i starší generace a spolu s dětmi chodí
trénovat i starší borci. Nebojte se, dejte
vědět a přijďte mezi nás!

Sestava Jiskry: Vosyka, Vorlíček,
Šramka, Slouka, Viktora, Krajc, Hr-

Václav Hrbek smečuje přes obranný dvojblok Roztok.

bek. Rozhodčí: M. Matas. Trenér:
Lukáš Vosyka. Doba utkání: 56 minut.
Sokol Roztoky–Jiskra Zruč nad Sázavou
2:3 (21, 23, -20, -23, -9)
Sestava Jiskry: Vosyka, Vorlíček,
Šramka, Slouka, Viktora, Krajc, Hrbek. Rozhodčí: M. Matas. Trenér:
Lukáš Vosyka. Doba utkání: 101 minut.

FOTO: J. TŮMA
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Jan Rozkošný: Děvčata bojovala s Mělníkem jako lvice

Příkladná reprezentace zručských talentů na atletických kláních

Volejbalistky vyhrály v Kolíně obě utkání

Vítězná sestava žen v Kolíně

ŘÍJEN 11
2019

Střípky z atletických oválů

FOTA: J. TŮMA

Josef Tůma

Rozhodčí: V. Novosad. Trenér: Jan Rozkošný.

Volejbal ženy – Ve druhém (v prvním volný
termín) dvojutkání volejbalového krajského
přeboru I. třídy žen sezóny 2019/20 přivítaly
volejbalistky Jiskry Zruč nad Sázavou ve Sportovní hale Na Pohoří družstvo Mělníka.
Jiskra Zruč n. Sáz.–EMĚ Mělník 2:3 (-22, 28, -12, 23,
-8)
Sestava: Králová, D. Dubinová, Pištěková,
Brožová, Sedláčková, Melcrová, Brůzlová.

Jiskra Zruč n. Sáz.–EMĚ Mělník 1:3 (-19, -14, 20,
-19)
Sestava: Králová, D. Dubinová, Pištěková,
Brožová, Sedláčková, Melcrová, Brůzlová.
Rozhodčí: V. Novosad. Trenér: Jan Rozkošný.
Jan Rozkošný, trenér: „Tak nám začala sezóna
2019/20. Zase trošku jiná, protože jsme trošku
jiný tým, mladší, krásnější a do budoucna zase
o něco perspektivnější. Děvčata bojovala jako
lvice a na první zápas to vůbec nebylo špatné.
Holky z Mělníka nás porazily 3:2 a 3:1. Těšíme
se, až jim to vrátíme u nich.“
Ve třetím dvojutkání volejbalového krajského přeboru I. třídy žen se volejbalistky Jiskry
Zruč nad Sázavou vydaly do Kolína k utkání
s místním SK Volejbal.
SK Volejbal Kolín–Jiskra Zruč nad Sáz. 0:3 (-4, -10,
-16)
Sestava: Králová, D. Dubinová, Pištěková,
Melcrová, Brůzlová, Filipová, Měšťánková,
Stejskalová. Rozhodčí: P. Kladivo. Trenér: Jan
Rozkošný. Doba utkání: 52 minut.
SK Volejbal Kolín – Jiskra Zruč nad Sáz. 1:3 (25,
-17, -20, -26)

Barbora Filipová blokuje smeč kolínské Doubkové.

Sestava: Králová, D. Dubinová, Pištěková,
Melcrová, Brůzlová, Měšťánková, Stejskalová.
Rozhodčí: P. Kladivo. Trenér: Jan Rozkošný.
Doba utkání: 90 minut.

Evropské dětské atletické hry – slavnostní zahájení

Lukáš Gabko
Atletika – Evropské dětské atletické hry se již
po čtrnácté konaly v Brně v termínu od 9. do
11. září 2019. Letos se jich zúčastnilo více než
1 800 dětí z osmnácti evropských států ve věkových kategoriích 2004–2008. Porovnání
s mezinárodní konkurencí si nenechaly ujít ani
zručské jiskřičky, když do Brna vyrazily v pětičlenném složení (Vojta Maxa, Fanda Jelínek,
Terka Lapáčkové, Máťové Gabko a Svoboda).
Obrovský úspěch si vybojovala Terka Lapáčková, když v běhu na 600 m překonala své osobní
maximum a v čase 1:52.96 skončila na úžasném
celkovém čtvrtém místě! Již předtím se Terce
dařilo ve výšce i hodu kriketovým míčkem, kde
si své osobní výkony zlepšila o 113 cm, respektive na 30,19 m. Kluci se na hrách taky snažili,
ale jejich výkony nestačily na umístění v první
polovině startovního pole. Vojta Maxa skočil
do výšky 123 cm a 800 m zaběhl za 2:48 min.
Fanda Jelínek překonal laťku ve výšce 118 cm,
800 m uběhl za 2:36 min a 150 m za 23.14 s.
Máťa Svoboda skočil do dálky 378 cm, 60 m za
9,6 s a ve výšce překonal 118 cm. Máťa Gabko
skočil přes laťku 103 cm, kriket poslal do vzdálenosti 30,79 m a 600 m zvládl za 2:14 min.
V Brně bylo dosaženo i několika velmi zajímavých výsledků, například závodník z Malty
Zammit Jeremy (ročník 2004) dolétl v dálce do
vzdálenosti 704 cm, čímž stanovil nový rekord
své země v této věkové kategorii.
Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci oddílu a Terce velká gratulace k historickému
výsledku, který bude velmi těžké v budoucnu
překonat…

FOTA: ARCHIV AUTORA

Evropské dětské atletické hry nebyly jediným
závodem, kterého se členové atletického oddílu
zúčastnili, vzorně reprezentovali na dětských
i dospěláckých závodech, jako např. Birell Grand
Prix Praha, 3. kolo krajského přeboru dorosteneckých družstev ve Staré Boleslavi, Mistrovství
Čech družstev dorostenců, Šternberský trojboj,
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem, Šustův
běh v Jankově, Benešovská desítka / Juniorka,
Špulka race 2019, Mladé Běchovice, Ledeč Run
nebo v Běhu na Vysoký kámen. I přes tak nabitý
program se velká část mladých atletů zúčastnila
víkendového soustředění ve Zbraslavicích.
Kompletní výsledkový servis a fotografie jsou
k dispozici na veřejné facebookové stránce
s názvem Atletika TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
(https://www.facebook.com/ajizru/).

Martin Lejnar a Lukáš Hájek – Šternberský trojboj

Sportovní akce

2. 11. 2019

Fotbal starší žáci U15

Fotbalservis.cz, starší žáci U15, okresní přebor, dohrávané 1. kolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–Star Tupadly. Začátek v 12.00, fotbalový stadion.

2. 11. 2019

Házená starší žáci

Začátek v 8.00, sportovní hala.

2. 11. 2019

Házená muži

Začátek v 19.00, sportovní hala.

2. 11. 2019

Stolní tenis C

Regionální přebor 1. třídy, 2019/20, 5. kolo, SKC Zruč nad Sázavou RABBIT C–Sokol Malín C. Začátek v 9.00, spolkový dům.

3. 11. 2019

Florbal

FBC Kolín, začátek v 8.00, sportovní hala.

3. 11. 2019

Šipky

UŠO, Praha a Středočeský kraj, 2. liga – skupina D, 7. kolo: Baltazaři–Střelky Veltruby B. Začátek v 18.00, Kácovská hospoda.

8. 11. 2019

Turistika

Turistický oddíl TJ Jiskra vás srdečně zve na 41. NOČNÍ POCHOD. Start u spolkového domu v 17.00–18. 00. Cíl bude Restaurace Na Pohoří. Délka trasy je 12 km. Startovné 20 Kč.

8. 11. 2019

Futsal

Sparta–Tango extraliga futsal, začátek v 20.00, sportovní hala.

9. 11. 2019

Volejbal muži

Krajský přebor I. třídy 2019/2020, 4. dvojkolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–Slavoj Český Brod. Začátek v 11.00 a v 15.00, sportovní hala.

9. 11. 2019

Volejbal ženy

Zruč–Suchdol, začátek v 9.00, sportovní hala.

9. 11. 2019

Fotbal A

FUMBI I. B třída, skupina D, 12. kolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Zvole. Začátek v 14.00, fotbalový stadion.

10. 11. 2019

Fotbal mladší žáci U14 Fotbalservis.cz, mladší žáci U14, okresní přebor, 12. kolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–Kavalier Sázava. Začátek v 12.00, fotbalový stadion.

10. 11. 2019

Florbal

FBC Kolín. Začátek v 8.00, sportovní hala.

16. 11. 2019

Badminton

5. ročník badmintonového pinkání – amatérský turnaj ve čtyřhře. Začátek v 8.30, sportovní hala. Více viz plakát.

17. 11. 2019

Florbal muži

PH + SČ soutěž mužů 2019/20, skupina D, 5. dvojkolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–FbK Neveklov, Jiskra Zruč nad Sázavou–Noxa TJ Ruzyně A, začátek v 10.10 a v 12.50, sportovní hala.

23.–24. 11.
2019

Stolní tenis A

3. liga – skupina D 2019/20, 8. kolo, SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE–TJ Mikulčice, 9. kolo, SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE–Sokol Lanžhot. Začátek v sobotu v 14.00 a v neděli v 10.00,
spolkový dům.

23.–24. 11.
2019

Stolní tenis B

Krajská soutěž 2. třídy D, 2019/20, 8. kolo, SKC Zruč nad Sázavou RABBIT B–TTC Říčany B, 9. kolo, SKC Zruč nad Sázavou RABBIT B–Sokol Močovice A. Začátek v sobotu v17.00, v neděli v 13.00,
spolkový dům.

23. 11. 2019

Malá kopaná

Liga malé kopané. Začátek v 15.00, sportovní hala.

23. 11. 2019

Stolní tenis C

Regionální přebor 1. třídy, 2019/20, 7. kolo, SKC Zruč nad Sázavou RABBIT C–Sokol Uhlířské Janovice A. Začátek v 9.00, spolkový dům.

24. 11. 2019

Házená muži

Společná regionální liga, dohrávka 1. kola, Jiskra Zruč nad Sázavou–Kovofiniš Ledeč nad Sázavou. Začátek v 13.00, sportovní hala.

24. 11. 2019

Házená mladší dorost

Začátek v 15.00, sportovní hala.

30. 11. 2019

Házená

Turnaj mládeže. Začátek v 10.00, sportovní hala.

Každý čtvrtek Jóga

Jóga s Terezou – lekce jógy 17.00–18. 00. Cena jedné lekce je 100 Kč, při zakoupení permanentky 80 Kč, tělocvična nad školní jídelnou.
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Výhra Jiskry nad dosud neporaženou Chrudimí

Mladší žáci U14 jasně přehráli domácí béčko Sparty

Čtyřbrankové manko domácí nedotáhli

Jiskra nastřílela třiadvacet branek

Josef Tůma
Házená muži – Házenkáři Jiskry Zruč nad Sázavou hostili ve 3. kole Společné regionální ligy
ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou celek
Chrudimi.
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Chrudim 25:21 (12:9)
Sestava a branky Jiskry: Vinc, Vodrážka – Felis
2, D. Korel 3, V. Červinka 1, M. Vrzáček 4, Lefner 4, Kafka 3, Havránek 3, O. Červinka 4/1,
Koubský 1, Veselý. ŽK: 0/1 (0 – Švec). Branky
ze 7m hodů: 1/1. Dvouminutový trest: 2/2
(Koubský, O. Červinka – Černohorský, Dlask).

Obrana Chomutova Matěje Vrzáčka do šance nepustila.
FOTO: J. TŮMA

Jiskra Zruč nad Sázavou–HK Chomutov 24:25 (9:13)
Sestava a branky Jiskry: Vinc, Vodrážka – Felis 6, D. Korel 2, V. Červinka 1, M. Vrzáček
6, Lefner 4, Kafka, Havránek 3, O. Červinka
1, Koubský, Veselý 1, Olt. ŽK: 2/2 (Veselý, D.
Korel – Weinhold, Moravec). Branky ze 7m
hodů: 2/5. Dvouminutový trest: 5/5 (Veselý
2x, Kafka, O. Červinka, M. Vrzáček – Malypetr
2x, Moravec 2x, Bada). Diváci: 39. Rozhodčí:
Jiří Dolejší, Jiří Dolejší. Trenéři: Ondřej Červinka – Jan Weinhold.
Vladimír Červinka skóroval s Chomutovem jedenkrát.
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Diváci: 25. Rozhodčí: Jiří Svítek, Petr Václavík.
Trenéři: David Vinc – Pavel Bárta.
Házenkáři hostili v pátém kole Společné regionální ligy, opět ve Sportovní hale ve Zruči nad
Sázavou, celek Chomutova.

Tabulka střelců: Denis Rubáč – TJ Sokol Nové
Veselí B – 22, Aleš Dolejší – TJ Sokol Nové Veselí B – 22, Jan Strejček – TJ Sokol Nové Veselí
B – 18, Jakub Moravec – Chomutov – 18, Daniel Čaprnda – Chomutov – 18, Martin Felis –
Jiskra Zruč n. Sáz. – 17, Jan Budiš – TJ Sokol
Chrudim – 17, Matěj Vrzáček – Jiskra Zruč n.
Sáz. – 13, David Korel – Jiskra Zruč n. Sáz. –
12, Michal Kraus – HC Kolín – 9, Pavel Holas –
Sokol Vršovice B – 8, atd.

Petr Čermák (vlevo) se prosadil obranou Nových Dvorů třikrát.

Josef Tůma
Fotbal U14 – Mladší žáci U 14 Jiskry Zruč nad
Sázavou odehráli na fotbalovém hřišti v Kutné
Hoře 7. kolo Fotbalservis.cz.
Sparta Kutná Hora B–Jiskra Zruč nad Sázavou 2:7
(0:5)
Branky Jiskry: Štichauer 2, Adam 2, Čermák
1, Nácovský 1, Pivoňka 1. Rozhodčí: Martin
Chalupa. Diváci: 30. Poločas: 0:5.
Sestava Jiskry: Pistorius – Anděl,
Štichauer, Čermák, Horák, Nácovský, Pivoňka, Hromas, Adam, Šanda,
Novotný
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Branky Jiskry: Váňa 7, Anděl 3, Čermák 3,
Hromas 3, Strecker 3, Nácovský 2, Božík 1, Štichauer 1. Rozhodčí: Martin Semirád. Poločas:
13:0.
Sestava Jiskry: Štichauer – Anděl, Čermák,
Nácovský, Hromas, Strecker, Jelínek, Sechovec,
Váňa, Božík.
Libor Nácovský: „Odehráli jsme opět „zbytečné“
utkání. Zápas nedal nic nám ani soupeři. S pěti
mladšími žáky a pěti hráči přípravky bylo od začátku pouze otázkou, kolik dáme gólů.“

Libor Nácovský: „V Kutné Hoře podali kluci suverénní výkon a zaslouženě
zvítězili. I od soupeře jsme dostali pochvalu za předvedený kombinační fotbal. Za stavu 7:0 kluci polevili a dovolili soupeři kosmeticky upravit výsledek.
Utkání se odehrálo na nově otevřeném
hřišti v Lorci, na skvěle připraveném
trávníku.“
Mladší žáci Jiskry Zruč nad Sázavou
odehráli na fotbalovém stadionu ve
Zruči nad Sázavou mistrovské utkání
8. kola Fotbalservis.cz okresního přeboru, přivítali celek Nových Dvorů.
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Nové Dvory
23:0 (13:0)
Štěpán Váňa nasázel Novodvorským sedm branek.
David Korel nastřílel v soutěži SRL dvanáct gólů.
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FÉROVĚ A BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ
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