Zruč hostí 22. a 23. února
první Mistrovství světa
v mölkparkuru.
Když nebudete
soutěžit,
přijďte fandit!

Prvním zručským
občánkem
nového roku
je Gabriel K., který
se narodil 1. ledna
v havlíčkobrodské
porodnici…

Vánoční strom u zámku
věnovala městu
paní E. Přenosilová
z Nesměřic,
druhý strom daroval
pan J. Kovařík
ze Zruče. Děkujeme!

Více viz Sportovní akce

Výroční zpráva starosty města za rok 2019
Mgr. Martin Hujer
starosta města
Zruče nad Sázavou
Vážení spoluobčané,
dávám na stůl výsledky práce za rok
2019. Práce nového zastupitelstva města a všech zaměstnanců. Rok investic
z evropských fondů a modernizace
městského úřadu. Dále přináším přehled některých statistických dat a dalších větších investic v našem městě, kde
investorem nebylo město.
V loňském roce se dokončily velké
projekty: zateplení městských bytů,
II. etapa výsadby zeleně, kulturní
dům v Želivci a rekonstrukce infocentra včetně WC na zámku. Město
pokračovalo v realizaci projektu Seni-

Infrastruktura a zeleň
Rekonstrukce zručských chodníků
pokračovala před poštou, v ulicích Na
Výsluní, Poštovní, Průběžná a Okružní. Nový asfaltový koberec byl položen
v ulici Pardidubská, na příjezdu k nové
tenisové hale, v ulici V Chalupách
v Nesměřicích a u kulturnímu domu
v Želivci. V ulici 5. května se vybudovalo místo určené k vystupování dětí
z automobilů při dopravě do školy.
Dle nových požadavků byl upraven

přechod pro chodce nad křižovatkou
ulice Dubinská a 1. máje. V lokalitě
Na Farském se vybudovaly komunikace, chodník, dešťová kanalizace
a parkovací místa. Realizace provedly
firmy AVE, Spojstav a Colas. Celkové
investice do chodníků a komunikací
dosáhly 10 milionů korun.
V rámci projektu Obnova zeleně ve
Zruči nad Sázavou II. etapa se vysázelo přes 300 stromů a několik tisíc
keřů. Pod rozhlednou Babka byla
vysázena lipová alej. Město díky naší
zahradnici a zaměstnancům TSSM
založilo květinové záhony o rozloze
1 000 m 2. Ve spolupráci s Českými
drahami se udělala údržba zeleně na
skalách u stadionu.
V biokotelně se dokončila oprava
fasády včetně výměny oken. Akce si
vyžádala 2,2 mil. korun. Dále se před
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Labyrint světa a ráj srdce, aneb nejen 100 let CČSH

ážení a milí Zručští, paní Andrea
Pacalová mě požádala, abych vám
napsal něco o stém výročí vzniku Československé církve husitské. Pro mě
jako pro českobratrského evangelíka
je to vlastně návštěva u sousedů, tak
snad se tam budu chovat slušně a se
vším respektem ukáži na to nejlepší,
co jsem u nich viděl a čeho si vážím.
Mezi Čechoslováky mám několik přátel, kterých si vážím a kteří mě nepřestávají fascinovat. Navíc jsou Čechoslováci jednou z mála „organizací“,
která nese jméno naší první republiky.
Ale k věci. Když někdo slaví narozeniny, oslavuje, sezve přátele a má
radost. Když slaví církev, je to po-

dobné. Akorát to začíná slavnostní
bohoslužbou, při které se vyjadřuje
Pánu Bohu vděčnost. Je to zastávka v čase, pohled zpátky na dobré
i na zlé, přijetí, že jsme ustáli chyby
i chvíle, kdy se nám něco podařilo
a nezpychli jsme. Výročí je i pokus
o hluboký nádech, aby další léta
byla pokud možno lepší. Husité dle
mého vždycky dbali na propojenost
mezi duchovním životem, kulturou
(například divadlem), intelektuální
reflexí víry a vztahem k národu. Za
první republiky vytvářeli živé náboženské obce a nevšední multifunkční
moderní kostely. Je škoda, že dnes je
jich nesrovnatelně méně. Myslím, že
jejich pojetí křesťanství má i dnes co
říct a svým nenahraditelným způso-

^

Matěj Opočenský

V

or-taxi a byla zavedena novinka Hodinový pomocník. Pro občany byly
zakoupeny kompostéry.
Podařilo se získat rozhodnutí na
granty pro město v celkové výši devět milionů korun.
Seznámím vás stručně s jednotlivými oblastmi.

bem pomáhat lidem právě tím, co je
zdobilo v minulosti.
Před dvěma lety jsme jako společnost slavili 100 let Československa;
má církev Českobratrská evangelická
také oslavila 100 let. Oslavili jsme
i výročí Bible kralické, Jana Husa a Jeronýma Pražského, Martina Luthera,
loni 30 let od sametové revoluce,
letos církev Československou husitskou a zároveň také výročí úmrtí Jana
Amose Komenského. Jsou to oslavy,
které měly nebo budou mít smysl, jen
když něco nového přinesou, když to
nebudou jen pohledy zpět, ale také
zvednutí výzev dnešního světa…
A jaké že to jsou? Třeba ta, aby náboženství nebyla opiem lidstva, jak říkal
Marx, ale účinnou oporou člověka

kreslo
pro hosta:

v jeho těžkých životních situacích, jakou je třeba pocit beznaděje nebo nesmyslnosti života, nebo když se člověk
dostane na společenské dno. V církvích by měl člověk poznat, že u nich
doma na dně není, naopak tam uslyší,
že v Božích očích a i v těch lidských
je jedinečný a důležitý. Církev by se
měla zastat každého, kdo se dostane
do nouze. Naším úkolem je být něco
jako ombudsmanem pro každého, ať
už věří nebo ne, ať už nosí triko té či
oné církve…
Pán Ježíš, kterého při každém takovém výročí slavíme nejvíce, nás tohle
učí už 2020 let. To jsou ty nejdůležitější narozeniny, které jako křesťané
slavíme. Co je oproti tomu nějaká
stovka. Důležitější je, co si neseme

12. února 2020

v srdci a co ze srdce vyndáváme ven
do tohoto světa.
Vážení a milí Zručští, přeji vám vše
dobré v tomto roce a také zažívání
těch nejlepších plodů z práce církví.
A také bych vás chtěl poprosit. Je mi
jasné, že jsme vás jako křesťané několikrát zklamali. Neunesli jsme úkol
a nebyli věrohodní. Nemohu se omluvit generálně, ale mohu toho litovat
a poprosit vás, abyste se na nás zkusili
podívat nově. Ani nemohu nic slíbit
za jiné, ale za sebe bych se chtěl o výše
zmíněnou výzvu i ve Zruči nad Sázavou pokoušet.
Tak ať ten náš lidský labyrint ztrácí
svou temnotu a srdce každého z nás
se naplňuje plody ráje! Pán Bůh nás
ochraňuj!

18.30

ˇ
ˇ
Petr Ctvrtnícek

~ herec a recesista

Z jeho televizní tvorby největší ohlas vyvolalo
účinkování a autorský podíl v pořadech Česká soda.
V roce 2005 spolupracoval s Jiřím Lábusem
na divadelní hře Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
vycházející z policejních odposlechů úplatných fotbalových činovníků.
V roce 2017 načetl pro Český rozhlas knihu J. Topola Citlivý člověk.
Jeho interpretace byla oceněna jako Audiokniha roku.
V současné době má stálé angažmá v Divadle Na zábradlí.

malý sál
Hotelu Zruč
vstupné 70,- Kč
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci lednu oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Jiřině Chaloupkové, Stanislavě
Šlechtické, Marii Ryšavé, Josefu
Jelínkovi, Jiřině Rozkošné, Heleně Šramotové, Růženě Středové,
Marii Výborné, Josefu Zelingerovi, Jarmile Trojanové, Anně Novotkové, Jaroslavě Hamajdové,
Květě Púpalové, Zdence Lorencové, Marii Chuchlové, Růženě
Daňkové, Jiřímu Frankovi, Miloslavu Váňovi, Josefu Duchalíkovi
a Marii Bechyňové.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

My ti zadudáme, písně zazpíváme…
František Hromadník
Dvě opravdu lidová vánoční setkání nabídl
spolkový dům na závěr adventního času. Diváci,
zachumlaní do teplého oblečení, si přišli připomenout tradici Vánoc.
Svými hlasivkami se v pondělí v pořadu Baťov
si koleduje přidali k promítání zručských bet-

FOTO: ARCHIV AUTORA

Setkání s lékařem
František Leopold

Poděkování
Šárka Kohoutová

D

om ov pr o s e n ior y C e nt r i n
CZ, s. r. o. děkuje společnosti TRW za sponzorský dar a krásné
a hodnotné dárky pro naše seniory
a v roce 2020 přeje všem zaměstnancům společnosti mnoho pracovních
i osobních úspěchů.

D

ne 20.11 2019 se v zasedací místnosti
spolkového domu uskutečnila přednáška
MUDr. Tomáše Jirana na téma „Základy zdravé výživy“, kterou pořádal Svaz tělesně postižených ve Zruči nad Sázavou.
Za všechny zúčastněné děkujeme MUDr. Ji-
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ranovi za velmi příjemné, zajímavé a přínosné
setkání. Zdravá výživa je jedním ze základních
předpokladů pro správné fungování těla, ale
i pro pozitivní přístup k životu. Věříme proto, že se budeme společně potkávat i na dalších
vzdělávacích přednáškách. Výbor Svazu tělesně
postižených přeje všem občanům všechno nejlepší v novém roce 2020.

MŠ Na Pohoří
Vánoční vystoupení
našich dětí v Centrinu
Jarmila Chalupová, Iva Moravcová

FOTA: ARCHIV MŠ

ZRUČSKÉ NOVINY

lémů a ke zpěvu Fajn holek! V pátek podpořili
Vánoční vytrubování Zručské desítky.
Kromě vlastního zpěvu je zahříval čaj z lékárny
Primavera a výborná vánočka z Centrinu, podruhé svařák připravený spolkovým domem.
Nic zvláštního – řeknete si. Ale přece! Zručáci
dali na vědomí, že si ještě dovedou sami a s chutí
zazpívat. A to rozhodně není málo!

V

předvá nočním č a se bý vá me příjemně naladěni, rádi se scházíme se sv ými
přáteli, připravujeme drobné dárečky pro své
nejbližší. Nejinak tomu bylo v Mateřské škole
Na Pohoří. Ve všech třídách proběhly besídky
pro rodiče, v yráběli jsme dárky s přáníčky,
strávili odpoledne s rodiči při společném
tvoření, zpívali koledy, ochutnávali cukroví
a těšili se z dárečků od Ježíška.
Ne z apom ně l i jsme a n i na „na š e babič k y a dědečk y“ z Centrinu a přišli jsme je

19. prosince potě šit s pá smem vá nočních
písní a básní. Děti zahrály pohádky O makovičce, O velké řepě, a O zvířátkách. Bylo
opravdu krásné pozorovat, jak se ve tvářích
babiček zračila nejenom radost, ale i obdiv
k tomu, co všechno a s jakou chutí a elánem
děti předvedly.
Zaujali jsme i nejmenší diváky z Dětské skupinky Korunka, které se také vánoční besídky
zúčastnily. Na závěr jsme si společně všichni
zazpívali koledy, popřáli jsme oby vatelům
a zaměstnancům Centrinu k rásné Vánoce
a pevné zdraví, děti předaly babičkám malé
dárečky.
Děkujeme vedení Domova pro seniory ve
Zruči nad Sázavou za krásné přivítání, dárky
pro naše děti a také za velmi pěknou dlouhodobou spolupráci při společném projektu.

Stejný metr
Nechám se malinko poponést vlnou výzev k větší
ohleduplnosti k naší domovině. A nemyslím městečko
nebo republiku. Ale tu naši zemegulu, hnědomodrozelenou.
Kde se opravdu cítíte doma a proč? Myslím opravdově,
uvnitř srdce, ta emoce, co se uhněte sama, aniž by jí
někdo poručil.
Nemusí to být jen místo, klidně i stav, pocit. Jistě na
gauči u vás doma s hrnkem kafe, čaje, sklenicí piva
nebo vína, po šichtě, konečně doma, jak to máte rádi.
Ale běžte víc do šířky, kde je ten váš kus zeměkoule,
kde se hluboce nadechnete a aaaaaahmmmnn, jaj,
tady je mi dobře, tady bych si uměl představit zvostat.
Pro mě by to bylo tak čtyřiadvacet stupňů celý rok,
adieu zimní bundy a topení, ale zase ne moc výheň.
K tomu kolem, co je třeba. Voda, stromy, tráva, zvířata, klid. A, ano, pokrok nezastavíš, tou pitomou wifinou bych asi taky nepohrdl.
Každý máme rovničku plnou svých proměnných,
oprýskaných lety, okolnostmi, událostmi, plnou plánů, náhod i nechtěností.
Někteří pookřejí před mořskou hladinou, jiní skloněni
nad hříbkem na tom svém letitém plácku za zpěvu lesních ptáků. Tahle slečna je svobodná a volná v kuchyni
nad tvárným těstem, tenhle pán s prutem v ruce u své
řeky, ten za volantem stroje, ve fotokomoře při červeném světle, nad kolejištěm vláčků, s tlumokem na
zádech a padesáti kiláky v nohách, po koupeli v ledové
řece, na skalní stěně, v sauně, na kurtě, v posteli…
Je fascinujícím kouzlem i záhadou, jak kvetou nebo
i hynou naše světy. Bez nich bychom byli nic. Jistě se
nám lépe existuje a daří na planetě moudrých, nelhostejných a mírumilovných lidí, kteří si váží živého i neživého kolem sebe a podle toho se chovají. Ne vychytralých prospěchářských politiků a manažerů, lačných
diktátorů nebo bezohledných korporací. A i ten váš
soused odvedle by se občas mohl chovat jako menší
trotl. A vy taky.
Tak nám do kulatého roku přeji, abychom si viděli
na špičky svých nosů, nebyli pokrytečtí a měřili sobě
i ostatním stejným metrem. Hawgh!
Robert

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
9.–13. 3. 2020
Jarní
příměstský
tábor
OKŠS a spolkový dům
informují,
že byla zahájena příprava
jarního příměstského tábora,
který se bude konat
ve dnech 9.–13. 3.
na téma:

Škola
čar a kouzel
aneb
Harry Potter
slaví
20 let
Bližší informace:
koubska@mesto‑zruc.cz
nebo tel: 730 514 040

Pár slov na začátek roku
Lenka Novotná

Z

ačátek nového roku bývá spojen
s mnohými předsevzetími. Často se po ukončení oslav podíváme na
váhu a s hrůzou zjistíme, že je třeba
zhubnout (ač to bylo jasné už před
Vánoci). Nebo se na nás usměje náš
bankovní účet a ukáže jen pár drobných na dně, pak uvažujeme, že je
třeba začít šetřit. Nicméně předsevzetí
typu začnu chodit do „fitka“, přestanu utrácet, budu jíst jenom zeleninu
většinou nevydrží moc dlouho. A to
z několika důvodů. Většinou chceme udělat nějakou razantní změnu,
na kterou nejsme připraveni a která
nezapadá do běžného života, na nějž
jsme byli zvyklí. Razantní změny hodně bolí a je náročné je realizovat. Nebo
si nestanovíme jasný cíl a zaměříme
se jen na kosmetické změny v režimu
dne, které se ale brzy vytratí, protože
chybí motivace je udržovat.
Lepší než dávat si jakákoliv předsevzetí je udělat si roční plán. Zkuste se
zamyslet, jak byste chtěli, aby váš život vypadal na konci roku 2020. Ten
obrázek si zkuste promítnout do co
největších detailů. Jak budu vypadat?
Jaký bude můj vztah k partnerovi, dětem, rodičům či přátelům? Kolik peněz
budu mít na účtu? Co budu dělat ve
volném čase? Čím se budu živit (tedy
odkud mi budou přicházet finance)?
Jak bude vypadat můj denní režim?
Jak moc bude ten plán fantastický samozřejmě záleží na vás, ale pokud se
má něco změnit, měl by být realizovatelný. Až budete přesně vědět, co chcete, zkuste si položit další otázky: Jak

daleko jsem na cestě k tomu, co chci?
Co mám udělat,
abych byl tomuto cíli blíž? Z této
poslední otázky lze již
stanovit potřebné kroky,
které
byste měli udělat. Je fajn si všechno dát
na papír a během roku se k plánu průběžně vracet a případně ho měnit, aby
byl reálnější.
Aby se skutečně něco změnilo, je většinou nutné dělat opravdu malé krůčky, které si rozložíte v průběhu celého
roku. Pokud je například váš plán, že
na konci roku se budete vozit na nové
motorce, je třeba vědět, kolik budu mít
našetřeno v červnu a kolik v listopadu.
Pokud chcete vypadat na konci roku
mladší a štíhlejší, rozplánujte si, kolik
budete vážit v dubnu, červenci…, jak
dlouho budete spát, kolik toho budete
jíst a v kterou denní dobu.
Říká se, že život je změna a je to pravda. Nemění se jen stroje a moc dobře
víme, jak rychle dnes stárne nový mobil. Životem můžete plout jako kláda
v řece, nechat se jím vláčet a nadávat,
jak to máte těžké a co všechno je proti
vám. Nebo můžete vzít veslo do ruky
a životem plout naprosto plánovaně, vyhýbat se divokým proudům,
jet rychle nebo pomalu, jak je komu
libo…Všechno je ve vašich rukou. Přeji
vám, abyste v realizaci svých snů byli
úspěšní.
Autorkou minisérie článků o závislostech
a dalších tématech souvisejících s psychikou je MUDr. Lenka Novotná, profesí
psychiatr a psychoterapeut.

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

Na Štědrý den zachránili
zručští policisté lidský život

Kateřina Koubská

V
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por. Vendulka Marečková

N

a Štědrý den 24. prosince 2019
jistě nezapomenou zručští policisté, praporčík Radek Filip a praporčík Lukáš Peřina.
V uvedený den policisté přija li
oznámení krátce před 16. hodinou
z tísňové linky 158, že v obci Horka
II se nachází v řece Sázavě neznámý
muž, u něhož hrozí utonutí. Ihned
vyjeli na místo. Propátrávali oblast
řeky Sázav y a zanedlouho spatřili
muže stojícího uprostřed řeky. Protože navázání kontaktu s ním bylo
neúspěšné, požádali policisté místního občana o poskytnutí pramice.
Společně pak osobu z vodního toku
v y tá hli. Zachráněnému policisté
poskytli první pomoc a po příjezdu
zdravotnické služby ho předali do
jejich péče.
Policisté z Obvodního oddělení
Zruč nad Sázavou, praporčík Radek
Filip a praporčík Lukáš Peřina, svým
včasným a profesionálním zásahem
zabránili možnému neštěstí a uchránili lidský život.

sobotu 7. 12. se účastníci celodenního zájezdu v yda li na
vá noční t rhy do Drá ž ď a n. Měli
jsme možnost si prohlédnout stánky
s místními řemesly, ochutnat svařené
víno nebo zamířit do obchodů a pořídit nějaké vánoční dárky. Pro velký
zájem se kapacita autobusu naplnila,
nezbývá než se těšit na další příště.
Vánoční tóny známé Rybovky se
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Kalendář kulturních a dalších akcí
každé úterý

Výtvarná dílna Šikulkové – RC Setkání zve na výtvarný kroužek pro
děti. Kroužek se koná každé úterý od 16.00–17.00 v herně RC Setkání.
Cena za lekci je 40 Kč. Kroužek je vhodný pro děti od 2 let.

každé úterý

Kurz anglického jazyka – 1. skupina začátek v 17.00, 2. skupina začátek
v 18. 00. Klubovna spolkového domu, I. patro.

každou středu

RC Setkání – Písnička – hudební kroužek pro děti.

každý čtvrtek

Kurz anglického jazyka – 3. skupina začátek v 17.00, 4. skupina začátek
v 18. 00. Klubovna spolkového domu, I. patro.

1. 2. 2020

Městská knihovna – sobotní provoz od 9.00–11. 30.

4. 2. 2020

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

5. 2. 2020

Přes prsty – kino. Začátek v 18.30, spolkový dům. Vstupné 70 Kč.

6. 1.–29. 4. 2020 Barvy krajiny – OKŠS vás srdečně zve do zámecké galerie na prodejní
výstavu Ing. Dany Živorové.
6. 2. 2020

Základy křesťanství – Matěj Opočenský, začátek v 17.00, zasedací
místnost, II. patro, spolkový dům.

11. 2. 2020

Tvoření pro radost – dekorace vytvořená metodou quilling – pořádá
Český svaz žen. Potřeby: malé nůžky, dvě krátké jehlice, pinety.
Začátek v 14.30 hod., klubovna ČSŽ, spolkový dům. Vstupné: 20 Kč.

11. 2. 2020

Valentýnské tvoření – RC Setkání zve děti a jejich rodiče na valentýnské
tvoření. Tvoření se bude konat 11. 2. 2020 od 16.00 v herně RC Setkání.
Cena 40 Kč.

12. 2. 2020

Křeslo pro hosta – hostem tentokrát bude herec a recesista Petr
Čtvrtníček. Začátek v 18.30, malý sál Hotelu Zruč. Vstupné 70 Kč.

18. 2. 2020

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

19. 2. 2020

Perly východní Evropy – OKŠS a Městská knihovna vás srdečně zvou
na přednášku Marka Dolejšího Perly východní Evropy. Přednáška se bude
konat 19. února od 18.00 v zasedací místnosti spolkového domu. Vstupné
50 Kč.

24. 2. 2020

Koncert žáků ZUŠ – vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ, sál ZUŠ, od
18.00, vstupné dobrovolné.

25. 2. 2020

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

26. 2. 2020

Volnočasové aktivity „košíčky“ – pořádá Svaz tělesně postižených,
začátek v 14.00, klubovna STP.

28. 2. 2020

Poradní den – Svaz tělesně postižených. Začátek v 10.00, klubovna STP.

29. 2. 2020

Výroční rybářská schůze – Místní organizace Českého rybářského svazu
ve Zruči nad Sázavou zve své členy na Výroční rybářskou schůzi. Schůze
se bude konat 29. 2. 2020 od 14.00 (prezentace od 13.00) v sále Hotelu
Baťov.

29. 2. 2020

Karneval – pořádá RC Setkání v tělocvičně spolkového domu.

Vánoce ve spolkovém domě
rozezněly na malém sále Hotelu Zruč
v sobotu 14. 12. Tento koncert si nenechalo ujít 170 posluchačů. Orchestr
Vox Bohemica Český Brod společně se
ZUŠ Zruč nad Sázavou nám tak zpříjemnily sobotní večer a naladily nás na
přicházející kouzlo Vánoc.
Na třetí adventní neděli jsme v zasedací místnosti promítli novou fi lmovou pohádku „Hodinářův učeň“ a jak
už to bývá, že dobro zvítězí nad zlem,
tak ani jinak to nebylo v této pohád-

ce. I Urban přes veškeré nástrahy získal svou milovanou Lauru.
Na pátek 20. 12. připadlo tradiční
„Vytrubování“ společně se Zručskou
desítkou a Fanda teamem. Tato akce
se těšila velké oblibě. Před spolkovým
domem zazněly české koledy, kolem
voněl svařák a zářilo betlémské světlo.
Nejdojemnější chvílí byl okamžik, kdy
jsme si se všemi mohli vzájemně popřát krásné prožití vánočních svátků
a těšit se na spolupráci v novém roce.

O zručských policistech:
praporčík Radek Filip – inspektor
Obvodní oddělení Zruč nad Sázavou, 42 let, ve výkonu služby 20 let,
mezi jeho zájmy patří myslivost a rybářství (na snímku).
praporčík Lukáš Peřina – vrchní
asistent Obvodní oddělení Zruč nad
Sázavou, 25 let, ve služebním poměru 3 roky, ve svém volnu motorkář
a spolehlivý kamarád, který se rád učí
novým věcem.
„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.
Touto cestou bychom rádi poděkovali majiteli pramice, který ochotně
loď policistům zapůjčil. Svým postojem přispěl ke šťastnému konci
tohoto příběhu.
Autorka textu, por. Mgr. Vendulka
Marečková je tiskovou mluvčí PČR
Kutná Hora.

FOTA: ARCHIV AUTORŮ A VOLNÉ ZDROJE
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Vánoční koncert
duchovní hudby

ZUŠ uprostřed školního roku
Lenka Říhová
Lukáš Patera

FOTA: J. BOUMA

Lenka Říhová

K

do si udělal mezi Vánocemi a Novým rokem čas a přišel v sobotu 28. prosince v podvečer do Kostela Povýšení sv. Kříže, stal se součástí nenápadné
sváteční události. Zručské varhany ožily pod vedením hbitých rukou i nohou
Viktora Darebného a doprovodily při zpěvu vánočních duchovních skladeb
zpěvačku Danu Langerovou. Koncertem, který vznikl z jejich hudebního nadšení a osobní iniciativy, se tak zručské veřejnosti představili naši noví učitelé
základní umělecké školy. Díky za nevšední zážitek!

Základní umělecká škola má za sebou první pololetí.
V lednu přichází rekapitulace uplynulého školního času
a jeho naplnění, hodnocení posunu vlastních dovedností
a ověřování znalostí – stručněji: přišel čas klasifikace a vyplňování podkladů pro vysvědčení. Máme ještě v živé paměti hektický předvánoční čas plný veřejných vystoupení
a akcí pro děti i rodiče a už se na obzoru rýsují paralelně
s běžnou výukou další události, zejména soutěže a školou
pořádané akce.
Když zrekapitulujeme ten náš předvánoční shon: uspořádali jsme čtyři tvořivé dílny pro děti a rodiče, zvládli
jsme připravit hudební a taneční program na adventním
jarmarku, kde zároveň i žáci výtvarného oboru prezentovali svoji práci v prodejním stánku a poprvé veřejnosti
ukázali velký betlém, který vznikl během podzimu na
objednávku města. Následovaly třídní přehrávky jed-

ZUŠ

do Hořovic, kde se vyrábějí české klávesové i knoflíkové
akordeony již od roku 1920. Děti zde mohly vidět poctivou tradiční výrobu hudebních nástrojů a sledovat proces
vzniku nástroje od začátku až do konečné podoby. Na
závěr prohlídky si žáci mohli sami vyzkoušet nejnovější
modely a zahrát si na zbrusu nový nástroj.
Vánoční prázdniny byly takovým obdobím klidu před
bouří, protože v lednu kromě klasifikace vrcholí také
přípravy hudebníků na soutěže vyhlašované MŠMT na
tento školní rok. Letos soutěž čeká smyčcovou, kytarovou
a klavírní třídu. Kdo se v lednu vydal na třídní přehrávky
těchto oborů, byl zároveň účasten školního kola soutěže.
Další kola na okresní a oblastní úrovni budou probíhat
v únoru a březnu. Na soutěžní přehlídku se ovšem letos
připravuje také literárně-dramatický a výtvarný obor.
Divadelníci mají školní i okresní kolo v únoru. Výtvarné
práce budou posuzovány na začátku května na středočeské přehlídce v Českém Brodě. Pokud naši žáci postoupí,
rádi o tom budeme na stránkách ZN informovat. Leden
byl náročný a zároveň úspěšný pro tři žákyně výtvarného

FOTO: ARCHIV ZUŠ

Vánoční vytrubování
Šárka Kohoutová

J

ako každý rok, i letos, pořádala
Zručská desítka tradiční Vánoční
vytrubování, kterého jsme se však
aktivně zúčastnily i my, zručské ženy,
Fajn Holky. A protože nejsme z cukru, „střihly“ jsme si několikahlasý
zpěv, tak jako před čtyřmi dny před
lékárnou, opět venku, tentokrát však
před spolkovým domem.
Čtrnáct litrů svařeného vína zmizelo v příchozích divácích jako nic,
aby také ne, čtyři dny před Štědrým

dnem „vnitřní zahřátí“ přijde vhod,
a le hlavně jsme si všichni krásně
společně, a o to radostněji zazpívali! Klasické lidové vánoční koledy,
ke kterým nám krásně vytrubovala
Zručská desítka, jejímž kapelníkem
je Ing. Martin Prachař. Byl to vskutku
krásný vánoční dárek…
Zručská desítka – Vánoce
Hraje koledy – Vánoce
Kapelník Martin – Vánoce
Po roce – Vánoce
Veselé Vánoce

notlivých hudebních tříd, vydařila se šňůra vánočních
koncertů spojených s výstavami jak ve Zruči, tak i na odloučených pracovištích v Dolních Kralovicích, Trhovém
Štěpánově a Kácově. Zvláště na odloučených pracovištích
měly tyto koncerty tradičně velmi srdečnou atmosféru
a hojnou návštěvnost. Výtvarná a akordeonová třída stihly
v prosinci také uskutečnit další exkurze. O výtvarné exkurzi jsme již napsali v minulých ZN. Naši akordeonisté
zavítali 11. prosince se svými učiteli do továrny Delicia

Bůčkobraní
nebo
Bůčkofest?
FOTO: ARCHIV MĚSTA

Tříkrálový koncert
dechové kapely Křídlovanka
Šárka Kohoutová

S

obota, jedenáctý den nového roku,
patřila rovněž kultuře. Tentokrát
šlo o Tříkrálový koncert dechové hudby Křídlovanka, která slaví úspěchy
po celé republice. Koncert dechového
kvinteta, tedy části kapely, se uskuteč-

nil v posvátných prostorách Kostela
Povýšení Svatého Kříže ve staré Zruči a i přes patřičně „studené“ posezení, které však k posvátnosti chrámů
a kostelů patří tak nějak odjakživa, to
byla nevýslovná krása, poezie, něha.
A to stojí za to vydržet až do konce
a odnést si neopakovatelný zážitek
a vzpomínku.

Novoroční koncert
Zručské desítky
Šárka Kohoutová

A

ni v začátku nového roku, který
je magický už jen zdvojeným číslem dvacet, zručská veřejnost nebyla
ochuzena o kulturní zážitek, který
se uskutečnil ve zkušebně Zručské
desítky, která sídlí ve druhém patře
spolkového domu.
Kdo že byl hlavním aktérem a kulturním hostitelem pátečního večera?
Dechová hudba Zručská desítka pod
vedením kapelníka, Ing. Martina
Prachaře, která se tentokrát po delší

době sešla, co do počtu muzikantů,
opravdu v deseti členech, když nepočítáme hostující zpěváky z Černovické
dechovky, kteří celému Novoročnímu
koncertu, jak se celý pořad nazýval,
vdechli patřičně slavnostní ráz.
V prostorách zkušebny, která posloužila jako komorní sál, bylo rázem
plno. Aby také ne, když Zručská desítka vyhrávala samé pěkné a zpěvné písničky? Jedna ústa nezůstala zavřená,
a kdyby bylo místa ještě o trochu více,
jistě by došlo i na tanec! Ano, tak nám
bylo s českou lidovou písničkou dobře!

Andrea Pacalová

K

dyž nastal čas vytrávit všechno
to sladké cukroví, smažené kapry, majonézové saláty a hlavně jmelí,
sešlo se, dva dny po vánoční koledě,
v restauraci U krokodýla několik
nadšenců, aby společně v takřka rodinné atmosféře posuzovali své domácí výrobky z vepřového boku. Kaž
dý z účastníků měl za úkol připravit
podle svého receptu kilo této takřka
národní pochutiny.
Celkem se na stole sešlo devět
vzorků bůčku od místních gurmánů
v poživatelné úpravě (pečený, nakládaný i plněný masovou směsí).
Porovnávala se chuť, vůně, kvalita
zpracování, nápaditost. K mastnému vepřovému se přikusoval chléb,
nakládané okurky, domácí čalamády
a všechno se to zapíjelo dobře vychlazeným mokem. Samozřejmě, že se
s ochutnávkou dostalo i na personál
a ostatní návštěvníky podniku.
Věřte nevěřte, devět kilo bůčku se
snědlo jako mávnutím kouzelného
proutku. Výbornou organizaci a přípravu klání i samotnou účast skvěle
zvládl pan Jiří Gasiorek. Pan Jindřich Vávra byl jmenován nejlepším
kuchařem a domů odcházel se zlatou
vařečkou. Třeba se z této akce stane
pěkná tradice, ale nejdříve musíme
do dalšího ročníku pořádně vytrávit.

oboru, které bezprostředně po vánočních prázdninách
musely předvést své dovednosti a kulturní přehled u talentových přijímacích zkoušek na výtvarné střední školy –
gratulujeme Janě Karbanové, Haně Procházkové a Julii
Fajmanové ke skvělým výsledkům zkoušek!
Na závěr připojujeme pozvání pro rodiče a veřejnost na
únorový koncert žáků hudebního oboru, který se uskuteční
v pondělí 24. 2. Vystoupení začne v 18 hodin v sále ZUŠ.

Ohlédnutí
za adventním časem
v MŠ Malostranská

MŠ Malostranská

Ludmila Kapková

V

naší rodinné mateřské škole
jsme si užívali klidný adventní
čas, který nám zpříjemňovala krásná
vánoční výzdoba. Děti pekly a zdobily perníčky. Příjemnou slavnostní
atmosféru doplňoval zpěv vánočních
písní a poslech koled. Děti vyrobily
s láskou vánoční přání pro maminku a tatínka. Obě třídy měly připravenou pro rodiče vánoční besídku
plnou říkadel, písní, tanečků a dramatizaci pohádky. Na závěr jsme si
všichni společně zazpívali vánoční
koledu. Děvčata a kluci netrpělivě
očekávali přílet Ježíška s dárečky.
Radost dětí z her, stavebnic a hraček
nebrala konce. Každé dítko si tam
našlo něco zajímavého.
V novém roce připravujeme pro
naše dětičky plno zajímavých programů, akcí a výletů.

Karneval bude 29. února!
Libuše Tomanová

R

odinné centrum Setkání vás srdečně zve na další dětský karneval. Jelikož
rok 2020 je přestupný, tak jsme si taneční rej připravili na sobotu 29. 2.
od 14.00 hod. v tělocvičně spolkového domu. Jako obvykle nebude chybět
občerstvení, soutěže a taneční zábava.
S sebou si přineste masku, dobrou náladu a hlavně přezůvky. V tělocvičně
máme novou podlahu, tak ať nám co nejdéle vydrží. Těšíme se na vás, na krásnou přehlídku masek a na usměvavé dětské tvářičky.
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Předsevzetí pro přírodu
Eliška Kuťáková

P

atříte mezi ty, kterým Nový rok vlil novou
krev do žil? A novou motivaci? A pocit, že se
dá začít znovu (a lépe)? No, i kdyby ne, tak se
možná rádi inspirujete k drobným změnám, které
prospějí vám i přírodě.
V posledních měsících je klimatická změna
a ochrana přírody s ní spojená tématem skloňovanějším než kdy dřív. Ale taky vás už štve ta
vyhrocená a nekonstruktivní debata mezi těmi,
kdo jsou zoufalí a těmi, kdo popírají zjevné? Co
kdybychom místo dohadování se udělali něco
efektivnějšího? Něco, co bude mít výsledek. Pevně věřím, že když každý z nás alespoň trochu
pozmění svůj život, výsledky to přinese. A co
konkrétně můžete dělat každý den či týden, třeba v rámci předsevzetí, máte tady:
1. Doprava a cestování. Jestli myslíte, že vám

tu teď budu psát o tom, jak už nikdy nemáte jet
na dovolenou, tak to se pletete. Kdokoliv si ale
zkusil spočítat uhlíkovou stopu, koukal jak zjara
na to, jak velkou část emisí doprava tvoří (mimochodem, kalkulačku si opravdu spočítejte, třeba
na www.uhlikovastopa.cz). Snížit vlastní spotřebu
(a ušetřit tak i peníze), je snazší, než si myslíte.
Zkuste se třeba domluvit s kolegou na společném
dojíždění do práce. Jezděte vlakem. Jezděte na
kole. Choďte pěšky. Nechte svoje děti chodit pěšky. Každý kilometr se počítá. Fakt.
2. Energie. V našich zeměpisných šířkách je to
hlavně o topení. Zapomněli jsme doma v zimě
nosit svetr a topíme na letní teploty. Věděli jste,
že před padesáti lety byla pokojová teplota v zimě
běžně 14 °C (Velká Británie)? A že bychom nyní
měli vytápět na 20 °C, ale v ložnici třeba na 17 °C?
Tak zkuste snížit pokojovou teplotu o stupeň o dva
a uvidíte. Oblíkněte si svetr. Větrejte efektivně.

Kromě úspory fosilních paliv a snížení emisí CO2
se vám zlepší imunita, ušetříte a prý i zhubnete!
3. Voda. Šetřete s ní: dejte si na kohoutek perlátor a na WC splachovač umožňující splachování
malým objemem vody. Chraňte ji: používejte šetrné čisticí prostředky a nevylévejte do odpadu nic,
co tam nepatří (tuky, chemikálie apod).
4. Jídlo. Jídla se týkají mnohá novoroční předsevzetí. Světu určitě prospěje, když:
a. nebudete jídlem plýtvat (kupovat jen to, co
spotřebujete, a nic zbytečně nevyhazovat)
b. zařadíte některý den či dny v týdnu bezmasé
(živočišná produkce spotřebuje mnohem více
zdrojů než rostlinná)
c. Budete kupovat lokálně vyprodukované potraviny (zase ta náročná doprava)
5. Aktivní změny. Jsou nejvíc uspokojivé!
Upravte svoji zahrádku tak, aby ožila (nesekejte
nakrátko, nechte občas někde trochu listí nebo

větví, zasaďte kvetoucí rostliny pro motýly a plodící keře pro ptáky). Sázejte stromky v krajině.
Zapojte se někde jako dobrovolník. Mluvte o tom,
co pro ochranu přírody děláte, s vaší rodinou
a přáteli a inspirujte je. Nebo pravidelně přispívejte některé ekologické organizaci, která udělá
nějakou tu práci pro přírodu za vás.
A hlavně nezapomeňte: pokud se rozhodnete
něco ve svém životě měnit, vyberte si to, co má
smysl a významný dopad (např. přestat kupovat ta proklínaná plastová brčka je jistě dobré,
ale poměrně málo důležité). A hlavně si vyberte
tak, abyste mohli žít spokojeně a inspirovali tím
i ostatní, protože to dokážeme jedině spolu.

Aktuální informace ze Spolku Přátelé Zahrádky
Jana Kašparová

V

ážení a milí přátelé Zahrádky, s nadcházejícím koncem roku bychom vás rádi opět
informovali o tom, co je nového v Zahrádce
u Ledče nad Sázavou a našem Spolku. V roce
2019 jsme si připomněli 800. v ýročí první
písemné zmínky o Zahrádce. Slavnostní mši
k této příležitosti sloužil při Zahrádecké pouti
15. června biskup Mons. Václav Malý.
Toto výročí jsme oslavili pořízením nového
zvonu. Finanční prostředky na zvon a související úpravy věže ve výši téměř 480 tis. Kč se
podařilo získat ve veřejné sbírce díky darům
jednotlivců, měst, obcí i firem a také díky projektu ČSOB pomáhá regionům. Zahrádecký
kostel neměl žádný zvon od roku 1975 a i před
tím, od 40. let 20. století, na věži visel jen zvon
zapůjčený z Ježova. A tak, když byl do Zahrádky 26. října 2019 slavnostně přivezen, posvěcen
a zavěšen nový zvon Josef, vrátili jsme kostelu
vlastní hlas po více než 75 letech. Svěcení zvonu, který připomíná nejen 800 let Zahrádky, ale
také osobnost pátera Josefa Toufara, se laskavě
ujal královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.
Zvon odlil zvonař Petr Rudolf Manoušek ve
zvonárně v holandském Astenu. Potřebné sou-

por. Vendulka Marečková
Přichází zima a s ní období, kdy chataři opouští své rekreační nemovitosti. Bohužel právě
v zimě, když jsou chaty a chalupy dlouhodobě
neobydlené, dochází k častým krádežím. Riziko, že nechtěná návštěva zavítá do rekreačního
objektu, je v podzimních a především zimních
měsících vyšší než během léta. Často se přitom
stává, že škody zjistí majitelé rekreačních nemovitostí až s několikaměsíčním zpožděním,
když se po „zimním spánku“ opět vypraví na
svou oblíbenou chatu nebo chalupu.
Je tedy nezbytné, aby Policie ČR právě v tomto období majitele rekreačních objektů upozornila na to, aby si své chaty a chalupy řádně
zabezpečili a nenechávali v nich nic cenného.
Policisté na Kutnohorsku samozřejmě provádějí kontroly rekreačních oblastí. Práce hlídek
spočívá v tom, že policisté nejčastěji i s policejními psy navštíví danou oblast a zkontrolují
osoby přítomné v rekreačních obydlích. Pokud

visející úpravy věže realizoval truhlář Zdeněk
Zahálka ze Senožat, elektroinstalaci doplnila
firma pana Karla Říhy z Blažejovic. V průběhu
roku bylo také dokončeno restaurování vitrážových oken kostela. Zakázku celkem za 700 tis.
Kč realizoval restaurátor pan Petr Coufal, který v současné době vede pražskou uměleckou
sklenářskou huť Jiřička – Coufal, tedy stejnou
firmu, která okna v roce 1944 na zakázku pátera Toufara vyrobila. Zednické začištění oken
provedl pan Karel Váňa z Ledče. Lešení zdarma
zapůjčila a k jednotlivým opravovaným oknům
bezúplatně instalovala firma Unimont J.C.K.
z Hradce u Ledče nad Sázavou zásluhou jejího
jednatele pana Jiřího Cihláře z Horní Paseky.
Na zakázku Národního památkového ústavu
byla panem architektem Miloslavem Hanzlem
zpracována pěkná studie úpravy interiéru kostela a nyní by měl být dokončován projekt na
její realizaci.
Národní památkový ústav uvažuje, že se peníze na obnovu interiéru pokusí zajistit s podporou tzv. Norských fondů. Doplacením zvonu
a oprav vitrážových oken byly v listopadu vyčerpány prakticky veškeré finanční prostředky
z účtu veřejné sbírky. Díky novým darům je na
sbírkovém účtu nyní již opět něco přes šestnáct

tisíc Kč. Jak jsme uvedli výše, opravu potřebuje
interiér kostela, potřebují ji také vnější omítky
a kostel nemá prakticky žádné vnitřní vybavení.
Příspěvky na další opravy, restaurování a vybavení kostela je proto možno i nadále zasílat na
účet dlouhodobé veřejné sbírky pořádané Spolkem č. 5399739001/5500. Všem dosavadním
i budoucím dárcům velmi děkujeme!
Kromě oprav kostela bychom v budoucnu rádi
nechali zrestaurovat sochu Bolestné Panny Marie a kašnu na bývalém zahrádeckém náměstí.
Tyto práce však není možno hradit z dosavadní
veřejné sbírky. Prostředky získané na sbírkový
účet lze použít výhradně na práce a nákupy spojené s vlastním objektem kostela. V roce 2019
také skončilo pětileté funkční období členů
orgánů Spolku. Na členské schůzi 4. srpna již
znovu nekandidoval Ondřej Velek a Libuše
Hejretová, kteří však zůstávají členy spolku.
Patří jim velký dík za vykonanou práci! Výbor
spolku nyní působí ve složení Jana Kašparová (Pátá) – předsedkyně, Marcela Kubíčková
(Rojková) a Jan Čihák. Nové složení kontrolní
komise je Marcela Nováková (Váňová) – předsedkyně, Lenka Lhotková a Věra Čiháková
(Pašková). V roce 2019 se podařilo realizovat
všechny plánované akce v Zahrádce a i účast na

nich byla poměrně hojná. K zakoupení nově
nabízíme i výtisk podrobné mapy Zahrádky,
kterou ve spolupráci s naším Spolkem v roce
2018 vytvořil a v roce 2019 ještě upřesnil student Univerzity Karlovy Rostislav Berka z Ledče nad Sázavou.
V roce 2020 jsou plánovány tyto akce: sobota
18. 4. 2020 v 11.00 a 14.00 hodin: prohlídky
kostela zajišťované NPU, sobota 20. 6. 2020,
14.00–17.00 hodin: Zahrádecká pouť – setkání
rodáků, neděle 2. 8. 2020, 12.00–14.00 hodin:
prohlídka kostela při pouti U Studánky, sobota
29. 8. 2020, 18.00–22.00 hodin: Hradozámecká noc, sobota 19. 9. 2020 v 11.00 a 14.00 hodin: prohlídky kostela zajišťované NPU, sobota
24. 10. 2020, 14.00–17.00 hodin: Dušičkové
setkání, sobota 12. 12. 2020 od 17.00 hodin:
Předvánoční koncert (předběžný termín). Aktuální informace a pozvánky na jednotlivé akce
naleznete na našich webových stránkách a vývěskách. Děkujeme za spolupráci při pořádání
akcí, náměty, poskytnutí materiálů o Zahrádce
a podporu při získávání finančních prostředků na opravy, restaurování a oživení kostela
sv. Víta!
Autorka textu je předsedkyní Spolku Přátelé
Zahrádky.

Nezapomeňte si zabezpečit chatu proti zlodějům

na místě nikoho nenaleznou, provedou kontrolu správného zabezpečení objektu, tzn. řádně
uzamčené dveře, okenice atd., případně zanechají na místě leták s informací, že Policie ČR
provedla v dané chatě kontrolu. Ovšem není
v jejích silách, aby uhlídali všechny objekty. Ve
velké míře se o svůj majetek musí starat především majitelé objektů sami. Dodržujte proto
následující rady a můžete tak zmírnit škody
napáchané zloději ve vašich chatách a chalupách, případně je zcela eliminovat:
• Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky
(dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zvolněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice).
• Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).
• Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případně připojení objektu
na pult centralizované ochrany.
• Objekt mějte správně pojištěný nejen proti
krádeži, ale i proti požáru.

• Nechlubte se před známými lidmi majetkem • Domluvte se se sousedy, kteří přes zimu zauloženým v objektu.
vítají na svoji chatu, aby zkontrolovali i Váš
• Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumen- objekt.
taci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čís- • Při podezření z vykradení zásadně nevstupujla elektrických přístrojů.
te do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc
• Cennější věci rozhodně nenechávejte přes oznamte neprodleně na policii.
zimu v rekreačním objektu, ale odvezte je do • Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí
bezpečí!
a dopadení pachatele oznamte do policejního
• Při pobytu na chatě si všímejte pohybu ne- protokolu.
známých osob a aut. I případné svědectví je
důležitým vodítkem pro práci policie. NebuďStatistiku vloupání do rekreačních objektů
te neteční – dnes navštívil zloděj souseda, zítra ÚO Kutná Hora uvádí vložená tabulka.
se to může stát vám!
• R e k r e a č n í o bj e k t
Nápad
Objasněno Objasněnost
Škoda
i v zimních měsících
39
7
17,95%
333 848 Kč
nepravidelně navště- 2016
vujte. Uklizený sníh 2017
14
3
21,43%
346 845 Kč
v ok ol í c h a t y bu d í
2018
12
3
25,00%
93 900 Kč
zdá ní neustá lé kon16
0
0,00%
194 357 Kč
t r o l y n e b o p o b y t u do 11. 2019
majitele v objektu.
Autorka textu je tiskovou mluvčí PČR Kutná Hora.
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pokračování článku „Výroční zpráva…“ ze str. 1

Meteorologická stanice Na Pohoří

Kulturní dům v Želivci

Fasáda biokotelny v novém kabátě

Hasičská dodávka

Infocentrum po rekonstrukci

topnou sezonou realizovala výměna palivových
cest (automaticky posunují palivo do kotlů) do
obou kotlů. Náklady ve výši 6 mil. korun uhradil
nájemce ČEZ Energo.
Opravila se kanalizace v areálu Sázavanu. Celkově bylo kompletně opraveno devět vpustí na
dešťovou kanalizaci. Rekonstrukce vodovodu
proběhla v části ulice Pardidubská a v lokalitě za
nádražím. Stavbu vodovodů platila Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč.
Kompostéry
Město pro své občany nakoupilo 300 kusů kompostérů, které byly rozdány pro přihlášené zájemce. Cílem je snížení množství bioodpadu, který se
vozí do kompostárny v Trhovém Štěpánově. Větší
část nákladů bylo uhrazeno z evropských fondů.
Kulturní dům v Želivci
V Želivci se přestavěla budova staré školy na kulturní dům. Objekt má novou střechu, vyměněná
okna i dveře. Uvnitř budovy byly zhotoveny nové
rozvody elektřiny, kanalizace a vody. Ústřední vytápění zajišťuje teplovodní systém s radiátory, kde
zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch – voda.
Některé místnosti je možné vytápět krbovými
kamny. Zrealizovaly se nové vnitřní omítky. Sociální zázemí prošlo celkovou rekonstrukcí. Stavbu
provedla firma Realitní a stavební společnost. Celkové náklady na kulturní dům byly 6,9 mil. korun.
Zateplení městských bytů
Firma Realitní a stavební společnost dokončila
zateplení městských bytů v Průběžné a Spojovací
ulici. U půdních vestaveb se vyměnila původní
střešní okna. Ostatní okna již byla vyměněna dříve. Město tak zrealizovalo zateplení tří bytových
domů s 91 byty v ceně 10,6 mil. korun.
Modernizace infocentra aWC na zámku
Rekonstrukcí prošlo infocentrum a záchody
v přízemí zámku. V přízemí zámku byl historicky jeden záchod pro vozíčkáře a jeden záchod pro
ostatní návštěvníky. S rostoucí návštěvností našeho zámku (24 tisíc platících návštěvníků v roce
2018) byl tento stav nedostačující. Proto byl vypracován projekt naším zámeckým architektem
Petrem Řehořkou. Vzniklo tak samostatné WC
pro ženy se 4 kabinkami a WC pro pány s jednou
kabinkou a třemi pisoáry. Toaleta pro vozíčkáře zůstala zachována. V rámci projektu došlo na
úpravu dispozic infocentra včetně kuchyňky. Při
rekonstrukci byl objeven středověký záchod, kte-

Opravený kuchyňský kout

rý zůstal zachován a částečně rekonstruován. Dílo
realizovala firma Archatt Památky ve spolupráci se
zručskými živnostníky. Nové prostory již sloužily
po celou turistickou sezonu loňského roku.
Veřejné osvětlení
Město nakoupilo a naistalovalo ledková svítidla
na přechody pro chodce. Dále bylo nakoupeno
nové slavnostní nasvícení zámku, které bude osazeno v letošním roce. Zbývající sloupy veřejného
osvětlení dostaly nový nátěr.
Mobilní rozhlas a hlášení závad
Město zmodernizovalo komunikaci s občany
zavedením nové služby Mobilní rozhlas. Služba
zahrnuje komplexní informace z úřadu mejlem či
SMS. Mobilní rozhlas nejen nahradí infomejly,
ale zahrnuje i aplikaci Zlepšeme Česko. Tato aplikace slouží k hlášení podnětů a závad zejména pro
naše technické služby. Díky všem, kteří aplikaci
již využili k nahlášení závad.
Služba umožňuje uživateli vybrat si druhy zpráv
(všechny, kultura, přerušení dodávky elektřiny,
sport apod.). V případě krizové situace Vám přijde
SMS (například v době povodně pro občany kolem
Sázavy a Ostrovského potoka). Městu Mobilní rozhlas umožňuje poslat zprávu například o omezení
dodávky vody jen občanům v konkrétní lokalitě.
Nádraží a železniční trať
SŽDC opravila trať ze Zruče do Kácova. Proběhla generální oprava včetně mostů, přejezdů,
kolejnic a pražců. Dále byly zabezpečeny přilehlé skály. Ve Zruči se opravila nádražní budova včetně čekárny a WC. Nádraží má nový
zabezpečovací systém a na přejezd na Kutnou
Horu se nainstalovaly nové závory. Jedná se
o největší investice od doby vybudování železničních tratí v našem městě.
Hodinový pomocník
Hodinový pomocník je služba města Zruče nad
Sázavou pro seniory nad 65 let a držitele průkazů
ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm v našem městě.
Služba je určena zejména starším spoluobčanům,
kteří žijí sami a nemohou využít pomoci rodinných
příslušníků. Službu lze chápat jako první pomoc
v nouzi. Hodinový pomocník – zaměstnanec města ‒ pomůže s drobnými pracemi. Například opraví
kapající kohoutek, vyčistí odpad, vymění žárovku
a v každém případě s problémem poradí. Službu je
možno objednat na telefonním čísle 702 236 323.
V roce 2019 využilo tuto službu osm seniorů.

Školství
Největší akcí byla generální oprava povrchu
všech střech mateřské školy Na Pohoří a největší střechy v naší základní škole. Ostravská firma
R3STAV za necelých 5 mil. korun předala dílo
na konci listopadu.
V Mateřské škole Na Pohoří se dále opravily
čtyři lodžie. Do školní jídelny se zakoupila další
část vybavení do kuchyně.
Dále město uvolnilo finance pro naši základní školu a školky na bruslení dětí na ledečském
zimním stadionu. Z městských prostředků byl
placen školní psycholog, rodilý mluvčí, odborník
na matematiku, český jazyk, speciální pedagog
a klinický logoped. Školská zařízení dostala na
svůj provoz finance ve výši 5 mil. korun.
Městské granty a podpora spolků
I v roce 2019 město přijímalo žádosti o přidělení
městských grantů na sport, kulturu a individuální
žádosti na činnost spolků působících ve městě.
Dále se rozdělovaly finance na činnost s dětmi
a pro děti pod názvem „4 pro děti“. Celkem bylo
rozděleno 3,2 mil. korun a podpořeno 76 žádostí
spolků a pořadatelů.
Město tak podpořilo činnost spolků, práci s dětmi, desítky kulturních a sportovních akcí. Město uhradilo provoz spolkového domu, kde mají
spolky svá zázemí.
Kultura, sport a volný čas
Turistická sezóna na zámku ve Zruči n. S. byla
zahájena jako každoročně v dubnu velkou kulturní akcí Otvírání turistické sezony ve spolupráci s vodáky. Zručský zámek navštívilo za celý
rok více než 28 000 návštěvníků. V zámeckém
areálu byl uspořádán XIX. ročník již tradičních
historických slavností, kterých se zúčastnilo rekordních 2 000 návštěvníků. Dalšími kulturními akcemi na zámku byly Hradozámecká noc
a Odpoledne s netradičními sporty. V malém
zámeckém letním kině proběhlo osm promítání, celková návštěvnost byla 875 návštěvníků.
Ve Zručském dvoře proběhla slavnostní předvánoční akce Rozsvícení vánočního stromku.
Celoročně probíhaly výstavy v zámecké galerii.
Konal se městský ples. Byla zorganizována velká
kulturní akce k výročí třiceti let od sametové
revoluce. Navštívil nás pan biskup Václav Malý.
Celý rok byla v provozu městská knihovna. Počet výpůjček dosáhl na více než 35 tisíc. V měst-

Tenisová hala

WC na zámku

ském fondu máme celkem 23,5 tisíce knih.
Městská knihovna pořádala pravidelně pro děti
z MŠ, ZŠ i dětského domova besedy, čtenářské
kroužky nebo neformální schůzky s různými
kulturními osobnostmi. Proběhla zde dokonce
beseda se světoznámým spisovatel Robertem
Fulghumem, který navštívil naše město již podruhé. Celý rok fungovalo ve spolkovém domě
klubové kino s kavárnou a posezením před samotným promítáním. Ve spolkovém domě probíhala spousta besed, přednášek a workshopů.
Mezi nejoblíbenější se zařadilo Křeslo pro hosta
s moderátorem Josefem Försterem. Pro zájemce se vyučovala Akademie III. věku, angličtina
i němčina. Základní umělecká škola otevřela pro
seniory Akademii umění.
V prostorách kotelny Na Výsluní provozoval
svou činnost Nízkoprahový klub pro mládež.
Naše infocentrum, které navštívilo téměř 40 tisíc turistů, prodalo upomínkové zboží za více než
500 tisíc Kč a bylo zde stále možné zakoupit první
ucelenou knihu o našem městě, které se prodalo
do dnešního dne 972 výtisků.
Do spolkového domu byla instalována klimatizace do dětské knihovny a zasedacího sálu
v horním patře. Víceúčelový sál v přízemí má
přebroušené a nalakované parkety. Ve sportovním areálu za ZŠ se obnovily lajny na běžecké
dráze a hokejbalovém hřišti. U dráhy byl vybudován sektor pro skok vysoký. Tenisová hala
(Investice TJ Jiskra Zruč n.S.) ve Dvouletkách je
dokončena a zkolaudována. Na dětské hřiště se
nainstalovalo zručské pexeso, které namalovaly
děti z výtvarného oboru naší základní umělecké školy. Ve sportovní hale došlo k dobudování
a zmodernizování vstupní haly a posezení u bufetu. Okna sportovní haly mají venkovní žaluzie. Potěšující skutečností je, že nejen sportovní
halu, ale i víceúčelový sál ve spolkovém domě
máme plně obsazen sportujícími nadšenci.
Příprava projektů
Město dokončilo přípravu dvou nových projektů. Projektovou dokumentaci včetně stavebního
povolení má vodovod v průmyslovém areálu Sázavan. Dalším připraveným projektem je rybník
Na Rybárně nedaleko Nové ulice.
Projektové práce byly zahájeny na vodovodu do
Želivce a kanalizaci na Dubině. Další podepsanou
smlouvu máme na dokumentaci na rekonstrukci
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Nádraží po opravě

Zastávka u Sázavanu a opravená trať

Nové závory na přejezdu směr Kutná Hora
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LED osvětlení přechodu u obchodu Tesco

Nová komunikace Na Farském

Výstavba vodovodu v ulici Ke Brodu
FOTA: ARCHIV MĚSTA

Chodník před poštou

bytového domu v horní části Zručského dvora.
Téměř dokončená je dokumentace Zručský zámek ožívá – IV. etapa. Jedná se o rekonstrukci
hradního sklepení a prostor stávající restaurace.
Projektové práce probíhají na ulici Ve Smrčkách.
Započaly práce na strategickém plánu města
na příštích 10 let. 572 občanů vyplnilo dotazník
2019. Výsledky dotazníkového šetření budou jedním z podkladů strategického plánu.
Ostatní
Na Pohoří byla instalována meteorologická
stanice. Naměřené údaje budou zveřejňovány na
webových stránkách města, poslouží jako podklad
pro kroniku a bude je využívat i Český hydrometeorologický ústav. Město zakoupilo dodávku pro
dobrovolné hasiče. Od podzimu 2019 probíhá na
pětadvaceti místech města sběr použitých jedlých
olejů. V podkroví zámku se instalovala úsporná
LED svítidla. Podrobnou revizí a údržbou prošla
rozhledna Babka.
Městské webové stránky mají nový kabát. Vydávaly se jako každý rok Zručské noviny.
Proběhla generální oprava obou zastávek pro
autobusy u firmy Denso (dříve Asmo). Ve Zručském dvoře byly instalovány dva nové elektrorozvaděče na kulturní akce. Po roce byla doplněna vánoční výzdoba města.
Služba Senior-taxi pro naše starší spoluobčany
má za sebou 4 roky fungování. V roce 2019 zajistilo senior-taxi 4 517 jízd (nárůst o 1 100 jízd
oproti roku 2018). Město doplatilo z rozpočtu
524 tis. korun.
Nezaměstnanost ve Zruči činila 2,3 %. Volných pracovních míst je 222, což je téměř třikrát
více než počet nezaměstnaných. Počet pracovních míst vytvořených v našem městě je 2 290
a je nejvyšší od zániku Sázavanu. Během roku
došlo k nárůstu pracovních míst o 7 %.
Dotace
Město podalo 16 žádostí o dotace do různých
fondů. V 15 případech nám žádosti byly schváleny a celkem se získalo 9,45 mil. korun. Obdržené peníze směřovaly do různých oblastí. Oprava
komunikací, pečovatelská služba, výsadba zeleně, automobil pro hasiče, historické slavnosti či
kompostéry pro občany.
Práce městského úřadu, TS, městské policie, správy majetku a kontroly
Rok 2019 byl rokem významných změn

Výsadba stromů v Poštovní ulici

Nová úřední deska

v rámci IT a zmodernizování a zabezpečení HW
a SW v rámci Městského úřadu Zruč nad Sázavou. První etapa souvisela s výměnou starého
serveru a zajištěním zálohy dat prostřednictvím
využití více způsobů. V první řadě klasicky na
externí disk u serveru, dále vytvořením zálohy
na síťové úložiště a nakonec inovačně se zřídilo
cloudové úložiště, čímž se zabezpečila zákonná
ochrana všech datových souborů v šifrované
podobě a zároveň i jejich ochranu ve smyslu
ztráty vlivem živelné pohromy (požár, bouřka,
vytopení apod.).
Od 1. ledna 2019 došlo ke spuštění nového
účetního operačního systému Open do ostré verze. Zaměstnanci, především na ekonomickém
odboru, se museli zorientovat v novém prostředí
a osvojit si využití všech uživatelských výhod,
který zmodernizovaný systém přináší. Moderní technologie je zárukou bezpečnosti dat, což
v případě těch ekonomických platí dvojnásob.
Podstatným ulehčením pro vedoucí pracovníky
je sestavování a vyhodnocování plnění rozpočtu
města, čímž je zajištěna kontrola nad všemi probíhajícími investičními nebo i provozními akcemi.
V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout i hlavní
přednost tohoto SW, kterou je včasné a důsledné
zachycení veškerých legislativních změn. Postupně jsou využívány nové funkce programu a rovněž
samo město iniciuje v rámci získané praxe různá
vylepšení programu.
Krokem kupředu bylo i pořízení SW pro veřejnou správu VERA, konkrétně programy eJednání
a eÚkoly. Tato elektronická podpora usnadňuje
přípravu a jednání rady a zastupitelstva města.
Ačkoliv jednání těchto orgánů se může jevit jako
snadná věc, tak jednoduché to zase není. Program,
který jsme pořídili, zastřešuje celý proces přípravy
a průběh jednání a zveřejnění výstupů na webu
města a úřední desce. Podporuje tvorbu návrhu
usnesení, zajišťuje jeho postupné zasílání schvalovatelům a zavádění provedených změn. Díky programu eJednání mají dokumenty jednotný vzhled
a obsah a pracujeme s nimi především v elektronické podobě. Hledání v dokumentech lze podle
různých kritérií. Aplikace jsou propojeny a úkoly,
které vznikají z usnesení, jsou na jednom místě
a pod kontrolou. Dochází k celkovému zlepšení
řízení a kontroly pracovníků.
V závěru roku 2019 bylo přikročeno k další

Pexeso na dětském hřišti

elektronizaci na našem úřadu. Tentokráte se dotkla docházkového systému. Pro evidování docházky zaměstnanců Městského úřadu v budově
Zámku č. p. 1 byl pořízen terminál a počítačový
SW TimeMoto. Výhodou je jednoduchá správa
docházky zaměstnanců, aktuální údaje o nepřítomnosti či plnění pracovních úkolů v reálném
čase a pokročilé plánování pracovních činností.
Papírová úřední deska v průjezdu zámku byla
nahrazena deskou elektronickou.
Je třeba říci, že se město snaží s využitím moderních technologií zvýšit profesionální úroveň
svých zaměstnanců odpovídající požadavkům
moderní veřejné správy a takto udržet krok s nastavenými IT trendy 21. století.
Celý rok Městský úřad poskytoval standardní
služby. Celkem bylo provedeno na matrice a stavebním úřadu kolem 3 400 úkonů. Bylo uzavřeno
52 manželství, čtyři církevní sňatky a přivítáno
mezi spoluobčany našeho města 32 dětí z počtu
43 narozených. Celkový počet obyvatel ke dni
1. 1. 2020 je 4 750. Počet úmrtí za rok byl v počtu 59 občanů, přistěhovaných 136 občanů a odstěhovaných 71 občanů. Nejstaršímu občanovi
Zruče nad Sázavou je 99 let.
80 občanů využilo pečovatelskou službu, kterou zajišťují tři pracovnice. Celkem pečovatelky provedly přes 10 149 úkonů. Sociální odbor
provedl za celý rok 1 300 návštěv u našich občanů. Veřejného opatrovníka poskytujeme pro
pět opatrovanců v obci. Příspěvek na veřejného
opatrovníka za rok 2019 byl ve výši 145 000 Kč.
Spolek pro občanské záležitosti uskutečnil celkem
135 návštěv u našich spoluobčanů, písemné gratulace 782, jednu zlatou a jednu diamantovou
svatbu, sedm setkání při oslavě 90let našich občanů. V září proběhlo setkání důchodců, kterého
se zúčastnilo 75 občanů. Město zakoupilo osobní
automobil pro výkon sociálních služeb.
Technické služby a správa majetku (TSSM)
prováděly pravidelnou celoroční údržbu města.
Zároveň prováděly další služby pro firmy a občany. Mimo pravidelné činnosti se uskutečnilo kolem 2 000 úkonů. Příjmy narostly o 50 % oproti
roku 2018. Již šestým rokem se v areálu Technických služeb prodávaly vánoční stromky. Zaměstnanci TSSM města se starali nejen o městské
byty, ale o všechny budovy města, včetně zručského zámku, všech tzv. nebytových prostor a budov

Květinová výzdoba

školských zařízení. V městských bytech v ulici
Spojovací a Průběžná došlo na výměnu stoupaček. Instalovaly se nové měřáky tepla a vody
s dálkovým odečtem. Ve dvou bytech se zrekonstruovalo sociální zázemí a kuchyňský kout. Ve
Zručském dvoře byla zřízena nová odběrná místa
elektrické energie pro jednotlivé byty. Do technických služeb bylo zakoupeno nové mulčovací
rameno za traktor. Generální opravou prošel velký zametací vůz.
Městská policie ve Zruči nad Sázavou v roce
2019 zabezpečovala nepřetržitý provoz v počtu
šesti zaměstnanců. Celkem bylo evidováno 1 100
událostí a řešeno 240 přestupků. Strážníci zabezpečovali místní záležitosti veřejného pořádku
v obci a plnili další svěřené úkoly. V rámci plnění
těchto úkolů spolupracovali s Policií ČR, státními
orgány a orgány místní samosprávy. Naši strážníci
byli žádáni o pomoc v různých situacích, řešili
záležitosti s autovraky a odloženými vozidly, přestupky převážně v dopravě, měření rychlosti, odchytávali toulavá zvířata, vyjížděli na signály PCO
a ke klientům sdružení Život+. Dále byla městskou policií prováděna výuka dopravní výchovy
na místním dopravním hřišti pro žáky základních
škol ze Zruče n. S. a blízkého okolí. Byl připraven
projekt kamerového systému a je schváleno posílení městské policie o jednoho strážníka.
Na město v průběhu roku přišlo několik kontrol včetně kontrol na čerpání dotací z Evropské
unie. Krajský úřad na základě zákona přezkoumává hospodaření a dodržování předpisů ve městě.
Dobrou vizitkou města je, že výsledek krajského
auditu je bez závad. Do města se zatím nepodařilo
sehnat zubaře. Prozatím se podařilo dosáhnout
zachování místního oddělení policie ČR a místního pracoviště úřadu práce. V obou případech
hrozilo zrušení.
Rada a zastupitelstvo
Rada našeho města měla v roce 2019 27 zasedání a projednala 350 záležitostí. Zastupitelstvo
města Zruč nad Sázavou zasedalo sedmkrát a přijalo 103 usnesení.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům města,
radním a zastupitelům za jejich práci. Přeji všem
pohodový rok 2020.
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Události řešené městskou policií
v prosinci 2019

• 04. 12. 2019 – V odpoledních hodinách kontaktovala hlídku MěP patnáctiletá dívka. Tato se dostavila na služebnu MěP a uvedla, že před třemi dny utekla
z výchovného ústavu na Vysočině. Z důvodu pátrání po uvedené byla dále věc
oznámena hlídce PČR, která si dívku převzala k dalšímu opatření.
• 10. 12. 2019 – S žádostí o pomoc se na hlídku MěP obrátil ve večerních
hodinách personál hotelu Zruč. Důvodem byl opilec, který se utábořil ve
čtvrtém podlaží u výtahu a nepodařilo se ho vzbudit. Hlídkou MěP bylo na
místě zjištěno, že se jedná o místního čtyřiadvacetiletého „zapáchatele". Tento
byl následně strážníky probuzen a z hotelových prostor vyveden.
• 11. 12. 2019 – V ranních hodinách byla hlídka MěP požádána operačním důstojníkem PČR o zajištění místa dopravní nehody, ke které došlo
v ul. 1. Máje. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o nehodu se zraněním, kdy
došlo ke střetu vozidla s chodcem. Hlídka MěP na místě asistovala zdravotnické záchranné službě a zajistila místo nehody až do příjezdu hlídky PČR.
• 16. 12. 2019 – V nočních hodinách byla hlídka MěP upozorněna občany
na podezřelou osobu, která se pohybovala mezi zaparkovanými vozidly u spolkového domu. Hlídkou MěP byla provedena kontrola, kdy byl na místě zjištěn
místní dvaatřicetiletý občan. Uvedeného více než zaparkovaná vozidla zajímal
v předvánočním čase obsah přilehlých nádob na odpady.
• 23. 12. 2019 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána
operačním PČR o výjezd do ul. 1. Máje, kde zůstal stát v kopci kamion.
Na místě bylo zjištěno, že řidič jízdní soupravy nezvládl z důvodu kluzké
vozovky stoupání a komplikoval v místě provoz. Hlídkou MěP byl na
místě učiněn dohled nad bezpečností v silniční dopravě až do úplného
obnovení provozu.

Město Zruč nad Sázavou je zřizovatelem dvou domů s pečovatelskou službou, které se nacházejí
na území města Zruč nad Sázavou, blíže na adrese Ke Stadionu 1035 a Mládeže 591.
Dům s pečovatelskou službou je určen pro starší občany, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči. Ubytování je poskytováno na základě nájemní smlouvy pro konkrétní ubytovací jednotku. Byty v DPS jsou určené pro bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů, zejména
občanů žijících osaměle, příjemců pečovatelské služby, občanů, kteří jsou v základních životních
úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního
stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci.

Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou byl zřízen v roce 1997.
V DPS je 19 bytových jednotek zvláštního určení o velikosti 1+kk a 2 byty o velikosti 2+1.
Do DPS je bezbariérový přístup.

Dům s podporovaným bydlením
Dům s podporovaným bydlením byl zřízen v roce 2006.
Kapacita je 16 bytů (všechny byty o velikosti 1+kk.) Přístup do domu je bezbariérový.
Pečovatelskou službu zajišťují pracovnice v sociálních službách. Kromě dalších služeb zajišťují jak
pro obyvatele DPS, Domu s podporovaným bydlením, tak i pro seniory z terénu Zruč nad Sázavou,
Domahoř, Nesměřice, Želivec a Dubina rozvoz obědů v jídlonosičích v termoobalech.
Nájemní byty v DPS Zruč nad Sázavou jsou přednostně určeny pro
seniory a zdravotně postižené občany z regionu Zruč nad Sázavou
a okolí. Zařízení DPS není zdravotnickým zařízením.

Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Město zveřejňuje svůj záměr na

PŘIJETÍ STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE
Zájemci mohou přihlášky zasílat
do 15. 2. 2020.
Více informací naleznete na úřední desce městského úřadu
nebo u vedoucího strážníka pana Pavla Antoše,
telefon 728 307 644.

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v prosinci 2019 a lednu 2020
• 16. 12. 2019 – Bylo provedeno prověřovací cvičení v objektu DENSO
Czech, s. r. o. Zruč nad Sázavou. Událost byla oznámena systémem EPS, který
je napojen na pult centrální ochrany HZS Středočeského kraje. Byl vyhlášen
poplach jednotkám v I. stupni poplachového plánu. Byly prověřeny dojezdové
časy, použití univerzálního klíče od objektu a prohlídka objektu. Cvičení se
zúčastnily jednotky HZS Zruč nad Sázavou a SDH Zruč nad Sázavou, SDH
Čestín a SDH Trhový Štěpánov. Cvičení bylo provedeno prakticky bez použití
hasební látky.
• 24. 12. 2019 – Jednotka byla vyslána do obce Horka nad Sázavou, kde stojí
muž v řece Sázavě. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že muž opravdu v řece
stojí a místní občané již zahájili jeho záchranu na pramici. Jednotka použila
gumový člun. Místní občané muže vytáhli do pramice před doplutím jednotky
k místu, poté společně transportovali osobu na břeh, kde byl muž svlečen a zabalen do termofolie a přikrývky. Na místo přijela ZZS, které byl podchlazený
muž předán do péče. Po předání postižené osoby do péče zdravotní záchranné
služby se jednotka vrátila na základnu.
• 30. 12. 2019 – KOPIS vyslal jednotku na pomoc s transportem osoby
do sanitky na vyžádání ZZS ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo
události byla na místě už ZZS. Jednotka pomohla s naložením pacienta na
vakuová nosítka a poté s transportem do vozidla rychlé záchranné služby.
Po naložení pacienta se jednotka vrátila na základnu.
• 10. 1. 2020 – Jednotka byla povolána k požáru sazí v komíně ve Zruči
nad Sázavou. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že
saze již pouze dohořívají. Byl proveden průzkum pomocí termokamery
v půdním prostoru domu. Komín byl pročištěn a žhnoucí saze vybrány
komínovým dvířky u paty tělesa. Na místo události dojela jednotka SDH,
která byla odeslána zpět na základnu. Byl proveden konečný průzkum,
komín a místa kolem byla zkontrolována termokamerou. Místo zásahu
bylo předáno majiteli, který byl poučen o neužívání komínu do provedení
odborného vyčištění. Jednotka se vrátila na základnu.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Dům s podporovaným bydlením

Bližší informace Vám podá:
Dagmar Janatová, DiS., sociální pracovník
tel: 724 193 068
e-mail: janatova@mesto‑zruc.cz

Dům s pečovatelskou službou

nebo vedoucí pečovatelské služby
Bc. Štěpánka Malinová, DiS.
tel: 327 532 815
e-mail: malinova@mesto‑zruc.cz

Místní organizace Českého rybářského svazu ve Zruči nad Sázavou
zve své členy na
VÝROČNÍ RYBÁŘSKOU SCHŮZI

která se koná 29. 2. 2020
od 14.00 hodin (prezentace od 13.00)
v sále Hotelu Zruč

Občerstvení zajištěno!

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 19. února oslaví své jubileum
naše maminka, babička a prababička
paní Jaroslava Zgrochová.
Přejeme jí ještě hodně zdraví
a štěstí do dalších let.
Dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 26. února 2020
by naše milovaná maminka,
babička a prababička
paní Milada Vurmová
oslavila 90. narozeniny.
S láskou vzpomínáme.
Dcera Helena s rodinou

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti
a Svazu tělesně postižených ve Zruči
nad Sázavou za přání a dárky
k mým osmdesátým narozeninám.
Božena Petrusová

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti,
Svazu tělesně postižených
a manželům Smítkovým
za blahopřání a dárky k narozeninám.
František Lebeda

Dne 24. 1. 2020 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Jaroslav Müller.
S láskou vzpomínáme.
Manželka Jarmila,
dcery Dana a Eva s rodinami

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Sháním staré pivní lahve
s nápisy pivovarů, seriózně
zaplatím. Tel.: 732 170 454.
Sběratel.
◆ Koupím garáž ve Zruči nad
Sázavou. Tel.: 792 278 971.
◆ Firma AUTOBUSY–Peroutka, s. r. o. přijme řidiče
na hlavní pracovní poměr
nebo brigádu. Výhodou je
oprávnění skupiny „D“ ale
není podmínkou. Dále pak
přijme pracovníka do zámečnické dílny. V případě
zájmu volejte na tel. číslo
777 554 848.

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti,
panu starostovi Hujerovi,
panu Smítkovi a panu Hromadníkovi
za blahopřání, dárky a pohoštění
k mým 90. narozeninám.
Také děkuji sousedům a známým
za gratulace a dárky.
Pavel Michalica

LEDEN 9
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání, konaném 16. 12. 2019
schvaluje
• zařazení správního území Města Zruče nad Sázavou do území působnosti MAS Lípa pro venkov z. s. na období 2021–2027;
• obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou o místních poplatcích č. 3/2019;
• podání žádosti o dotaci na akci „Vybavení jednotky JSDH Zruč
nad Sázavou“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 %
s DPH z celkových uznatelných nákladů akce;
• podání žádosti o dotaci na akci „XX. Historické slavnosti aneb
400 let od Bitvy na Bílé hoře“ z Programu 2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek
v rámci tematického zadání „Podpora kultury“ a závazek spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 20 % z celkových nákladů
projektu;
• podání žádosti o dotaci na akci „Výukový program pro žáky základní školy do expozice Příběh řeky Sázavy ve Zruči nad Sázavou“
z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje na „Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu“ a závazek
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 50 % z celkových
nákladů projektu);
• podání žádosti o dotaci na akci „Doskočiště pro skok vysoký ve
sportovním areálu ve Zruči nad Sázavou“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu sportu a volného
času v rámci tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“ a závazek spolufinancovat uvedený
projekt ve výši minimálně 30 % z celkových nákladů projektu;
• prodej pozemků p. č. 2649/3 (12 m2) a p. č. 2649/4 (1 m2), vše v k.
ú. Zruč nad Sázavou, do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty;
• podání „Žádosti o realizaci prodeje nemovitostí podle § 17 odst. 3
písm. c) zákona č. 229/1991 Sb.“, pozemků p. č. 2563/1 a p. č. 2562/4,
vše k. ú. Zruč nad Sázavou, na Státní pozemkový úřad ČR;
• převod vlastnictví ze Státního pozemkového úřadu ČR do vlastnictví města Zruč nad Sázavou, u p. p. č. 2563/1 a 2562/4 vše v k. ú. Zruč
nad Sázavou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem;
• podání „Žádosti obce o bezúplatný převod pozemků p. č. 2651/15,
2651/2, 1173/24, 1173/25, 1173/8, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou,
podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb.“, na Státní
pozemkový úřad ČR;
• bezúplatný převod vlastnictví ze Státního pozemkového úřadu ČR
do vlastnictví města Zruč nad Sázavou u pozemků p. č. 2651/15,
2651/2, 1173/24, 1173/25, 1173/8, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• individuální žádosti na rok 2020, dle přiloženého seznamu;
• návrh rozpočtu města Zruč nad Sázavou na rok 2020 v následujícím členění: Příjmy: 106 073,30 tis. Kč, Výdaje: 132 589,30 tis. Kč,
Financování: 26 516 tis. Kč;
• závazné ukazatele pro příspěvkové organizace;
• 7. úpravu rozpočtu města na rok 2019 zvýšením příjmů a výdajů
o 1 942 420 Kč.
• uzavření darovací smlouvy s Lesním družstvem obcí Ledeč nad
Sázavou na pozemky p. č. 407/1 díl „o“, o výměře 1762 m 2, díl „n“,
o výměře 42 m 2 v k. ú. Hněvkovice a pozemek p. č. 910/5, o výměře
30 m2 v k. ú. Kouty u Bojiště;
deleguje
• svoji pravomoc schválit poslední úpravu rozpočtu města Zruč nad
Sázavou za rok 2019 Radě města;
bere na vědomí
• rozpočet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Posázavský kruh
na rok 2020;
• termíny jednání Zastupitelstva města Zruče nad Sázavou v roce
2020;
• zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Zruče nad Sázavou
za rok 2019, protokol z daňové kontroly na nákup elektřiny a protokol
z kontroly na akci „Zručský zámek ožívá ‒ III. etapa“.
Rada města na svém 31. zasedání, konaném 16. 12. 2019

Aktualizovaný ceník
inzerce v ZN
platný od 1. 1. 2020
řádkový inzerát
do 250 znaků

— 70 Kč

tučně

—100 Kč

poděkování
nebo vzpomínka

— 30 Kč

s fotografií

— 60 Kč

schvaluje
• zveřejnění záměru na prodej bývalé prodejny potravin v obci Želivec
č. p. 50;
• smlouvu s Městským muzeem a knihovnou v Čáslavi o dočasném
užívání sbírkových předmětů na zámku ve Zruči nad Sázavou;
• provozní řád spolkového domu, který je platný od 1. ledna 2020;
• uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace
týkající se novostavby kanalizace na Dubině;
• 7. úpravu rozpočtu města na rok 2019 zvýšením příjmů a výdajů
o 1 942 420 Kč;
• úpravu rozpočtu individuální dotace z rozpočtu města Zruč nad
Sázavou pro Spolek Zručská desítka, z. s.;
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi Správou železniční dopravní cesty, s. o.;
• uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 26. 9. 2018 s Lesním družstvem obcí Ledeč nad Sázavou;
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• uzavření smlouvy o dílo na projektování akce „Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č. 2 Zručského dvora“
s Ing. Marií Kovandovou;
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Novostavba vodovodního řadu“ se Státním pozemkovým
úřadem;
• dodatek k pojistné smlouvě číslo 0005431344 s pojistitelem Česká
podnikatelská pojišťovna, a. s.,
• dodatek k veřejnosprávní smlouvě číslo 44 z roku 2019 pro spolek
Zručská desítka;
doporučuje Zastupitelstvu města schválit
• podání žádosti o dotaci na akci „Vybavení jednotky JSDH Zruč
nad Sázavou“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek;
• podání žádosti o dotaci na akci „XX. Historické slavnosti aneb
400 let od Bitvy na Bílé hoře“ z Programu 2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek
v rámci tematického zadání „Podpora kultury“;
• podání žádosti o dotaci na akci „Výukový program pro žáky základní
školy do expozice Příběh řeky Sázavy ve Zruči nad Sázavou “ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na
„Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu“;
• podání žádosti o dotaci na akci „Doskočiště pro skok vysoký ve
sportovním areálu ve Zruči nad Sázavou“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu sportu a volného
času v rámci tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“;
• zařazení správního území Města Zruč nad Sázavou do území působnosti MAS Lípa pro venkov z. s. na období 2021–2027;
bere na vědomí
• zhodnocení turistické sezony 2019 ve Zruči nad Sázavou.
Rada města na svém 32. zasedání, konaném 31. 12. 2019
schvaluje
• úpravu rozpočtu individuální dotace z rozpočtu města pro RC Set
kání, z. s.
• přesun vyúčtování individuálních dotací č. 37 a 38 do roku 2020
pro F. H.
• 8. úpravu rozpočtu města na rok 2019.

Na bronzový stupínek vystoupal celek Chabeřic

Winter Cup
patřil družstvu Čokodílci před Vlašimí

Josef Tůma
Malá kopaná – Ve Sportovní hale Na Pohoří ve Zruči nad
Sázavou se uskutečnil halový turnaj v malé kopané – první
ročník Winter Cupu.
Turnaj se uskutečnil za účasti deseti družstev, která byla
rozlosována v den zahájení do dvou základních skupin. Do
dvou semifinálových skupin postoupila první tři družstva
z každé skupiny. Celky na čtvrtých místech bojovaly o 7. až
8. místo, týmy na pátých místech sehrály zápas o 9. až 10.
místo. Celkem bylo během turnaje nastříleno 97 branek
plus jedna z PK. Všechna utkání řídila dvojice rozhodčích
Jiří Uher a Lukáš Kocourek z OFS Kutná Hora. Hrací
doba byla 12 minut bez výměny stran, finále 2 × 10 minut
s výměnou stran.
Základní skupina A:
Jiskra Zruč nad Sázavou B, Broskvičky, Betafogo, Black
Shoes Junior, Chabeřice
Základní skupina B:
Fitness centrum Kutná Hora, Čokodílci, Ajax Polipsy, Vlašim, Bombarďáci
Některé výsledky ze skupiny A: Jiskra B–Broskvičky 4:1,
Jiskra B–Chabeřice 0:2, Broskvičky–Betafogo 0:1, Black Shoes
junior–Chabeřice 1:2, Jiskra B–Betafogo 1:3, atd.
Některé výsledky ze skupiny B: Čokodílci–Ajax Polipsy 2:1,
Vlašim–Bombarďáci 3:2, Vlašim–Čokodílci 0:4, Kutná Hora–Ajax
2:0, Kutná Hora–Bombarďáci 4:1, atd.
O pořadí ve skupinách rozhodovalo: a) body, b) vzájemný
zápas, c) skóre, d) vyšší počet vstřelených branek
Tabulka A: 1. Chabeřice, 2. Betafogo, 3. Jiskra B, 4. Black
Shoes Junior, 5. Broskvičky
Tabulka B: 1. Čokodílci, 2. Vlašim, 3. Kutná Hora, 4.
Bombarďáci, 5. Ajax Polipsy

Zápas o 9.–10. místo:
Broskvičky–Ajax Polipsy 2:1
(branky: D. Tůma, Havrda – Foller)
Pořadí: 9. Broskvičky, 10. Ajax Polipsy
Týmy umístěné na třetích místech v semifinálových skupinách C, D hrály o konečné umístění na 5.–6. místě, celky
na druhých místech hrály o 3.–4. místo. Vítězové skupin
nastoupili ve finále.
Zápas o 5.–6. místo:
Fitness centrum Kutná Hora–Jiskra Zruč n. Sáz. B 3:0 (branky:
Hannich 3)
Zápas o 3.–4. místo:
Chabeřice–Betafogo 2:1 (branky: J. Petrů, Král - Kopp)
Bronzové medaile si vybojovali hráči týmu Chabeřic,
„bramborovku“ získalo Betafogo.

Semifinále C: (1 A–3 A, 1 A–2 B, 2 B–3 A)
Chabeřice–Jiskra B 1:1, Chabeřice–Vlašim 1:1, Vlašim–Jiskra B
3:0

Finále: (2 × 10 minut)
Vlašim–Čokodílci 2:5
(branky: Motyčka, Zeman – Nešpor 2, J. Jícha 2, Kučera)

Tabulka C: 1. Vlašim, 2. Chabeřice, 3. Jiskra B

Celkové pořadí:
1. Čokodílci (Kučera, Čižinský, Pane, Nešpor, Janda, Šourek, Jícha)
2. Vlašim (Moudrý, Zeman, Štecher, Vlasák, Vobecký, Štětina, Motyčka, Filip, Habal, Houdek)
3. Chabeřice (K. Petrů, Kopecký, Král, Kovařík, L. Petrů,
J. Petrů)
4. Betafogo, 5. Fitness centrum Kutná Hora, 6. Jiskra Zruč
nad Sázavou B, 7. Bombarďáci, 8. Black shoes juniors, 9.
Broskvičky, 10. Ajax Polipsy
Individuální ocenění:
Nejlepší střelec: Jan Jícha (Čokodílci) 9 branek

Semifinále D: (1 B–3 B, 1 B–2 A, 2 A–3 B)
Čokodílci–Fitness Studio Kutná Hora 3:0, Čokodílci–Betafogo
5:2, Betafogo–Kutná Hora 1:0
Tabulka D: 1. Čokodílci, 2. Betafogo, 3. Kutná Hora
Zápas o 7.–8. místo:
Black Shoes Juniors–Bombarďáci 1:2
na pokutové kopy (branky: Zeman - Kotek)
V základní skupině se utkali Čokodílci s týmem Ajax Polipsy. Na snímku uprostřed s míčem Artur Pane (Č),
akci sledují hráči soupeře Tomáš Šváb a Ondřej Peroutka.		
FOTO: J. TŮMA

Chabeřice skončily v 1. ročníku na bronzovém stupínku. V zápase s Betafogem
rozvíjí akci Jiří Petrů (Ch) sledován Tomášem Koppem. V pozadí Kamil Petrů,
zakladatel turnaje.			
FOTO: J. TŮMA

Pořadí: 7. Bombarďáci, 8. Black shoes juniors

Sportovní akce

1. 2. 2020

Nohejbal

XI. Ročník nohejbalového turnaje O pohár obce Chabeřice – Memoriál Milana Závorky. Začátek v 9.00 (prezentace od 8.15) ve sportovní hale. Startovné 400 Kč (dvojice). Občerstvení zajištěno.

2. 2. 2020

Volejbal

Zručská amatérská volejbalová liga, 3. kolo, pořadatel: volejbalový oddíl Jiskry Zruč nad Sázavou, tři kurty, účast dvanácti družstev. Začátek v 9.00, sportovní hala.

8. 2. 2020

Stolní tenis C

Regionální přebor 1. třídy, 2019/20, 14. kolo, SKC Zruč nad Sázavou RABBIT C–Sokol Malín D. Začátek v 9.00, spolkový dům.

8. 2. 2020

Volejbal muži Krajský přebor I. třídy 2019/2020, 10. dvojkolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Vlašim. Začátek v 10.00 a ve 13.00, sportovní hala.

8. 2. 2020

Volejbal ženy Začátek v 9.00, sportovní hala.

9. 2. 2020

Házená

Turnaj, začátek v 9.00, sportovní hala.

15. 2. 2020

Házená

Turnaj, začátek v 8.00, sportovní hala.

15. 2. 2020

Kopaná

Keblov, začátek v 17.00, sportovní hala.

16. 2. 2020

Házená

Turnaj, začátek v 8.00, sportovní hala.

22. 2. 2020

Florbal

FBC Kolín, začátek v 8.00, sportovní hala.

22. 2.–23. 2.
2020

Mölkky

I. halové Mistrovství světa v mölkparkuru (dovednostní soutěže). Pořadatelem je SKM Zruč. Kapacita turnaje je omezena 36 hráči (12 družstev), hrát se budou soutěže jednotlivců, dvojic a trojic. Každá
ze šesti překážek je zaměřena na jiný druh hodu (rozhoz, vypich, přehoz, penaltový rozstřel…), vítězit bude univerzálnost hráčů. Začátek v 9.00, Gatě aréna.

22. 2.–23. 2.
2020

Stolní tenis A 3. liga, skupina D 2019/20, 17. kolo: SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE–TTC MS Brno C, 18. kolo: SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE–TJ Žďár nad Sázavou. Začátek v sobotu ve 14.00 a v neděli v 10.00,
spolkový dům.

22. 2.–23. 2.
2020

Stolní tenis B Krajská soutěž 2. třídy, skupina D 2019/20, 17. kolo: SKC Zruč nad Sázavou RABBIT B–Sokol Velké Popovice, 18. kolo: SKC Zruč nad Sázavou RABBIT B–ST Benešov B. Začátek v sobotu v 17.00 a v neděli
ve 13.00, spolkový dům.

23. 2. 2020

Volejbal

Krajský přebor starších žákyň, druhá výkonnostní skupina B, 5. čtyřkolo: Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Králův Dvůr, Jiskra Zruč nad Sázavou–Spartak Hořovice B, Jiskra Zruč nad Sázavou–VK Benešovská, Jiskra Zruč nad Sázavou–TJ Kunice. Začátek v 10.00, sportovní hala.

23. 2. 2020

Šachy

Regionální soutěž skupiny C, 9. kolo: Jiskra Zruč nad Sázavou–KŠ Stříbrná Skalice B. Začátek v 9.00, spolkový dům.

29. 2. 2020

Volejbal muži Krajský přebor I. třídy 2019/2020, 12. dvojkolo: Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Benešov. Začátek v 10.00 a ve 13.00, sportovní hala.

každý čtvrtek Jóga

Jóga s Terezou – lekce jógy 17.00–18. 00. Cena jedné lekce je 100 Kč, permanentka 80 Kč, tělocvična nad školní jídelnou. Podložky s sebou.
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Dětský steeplechase a ocenění zručských atletů v seriálu Běžec Podblanicka

Kids Taxis Gladiator Race
Lukáš Gabko
Atletika – První prosincová neděle patří nejen
slavnostnímu rozsvěcování vánočních stromečků, ale letošní rok i Kids Taxis Gladiator Race
v Pardubicích. Celkem 315 mladých nadšenců
se sešlo na dostihovém závodišti, aby se dobrovolně brodili bahnem a skákali do ledové vody.
V kategorii Kids II si trasou 2 km dlouhou s 18
překážkami vyzkoušeli Terka Lapáčková a Máťa
Gabko. V průběhu závodu je nutné překonat
všechny překážky, přičemž některé jsou v případě nezvládnutí „odměněny“ trestným kolečkem,
dřepováním nebo odnášením pneumatik. I když
nejdůležitější bylo zdárně dokončit celý kruh
a závod si užít, dosáhli naši reprezentanti moc
pěkných výsledků. Terka se dokonce dostala do
TOP 10, když doběhla na skvělém sedmém místě z celkem šedesáti pěti závodnic. Máťa skončil

dvacátý pátý z celkem osmdesáti čtyř mladých
gladiátorů. Áďa Gabková v kategorii Kids I vyrazila na trať dlouhou 1 km a čekalo ji 12 překážek. Trať již byla výrazně ovlivněna faktem,
že se přes ni přehnalo více než 200 závodníků,
takže v některých pasážích zůstávali závodníci
uvězněni v bahně… I přes všechna úskalí Áďa

FOTA: ARCHIV AUTORA
trasu zvládla a doběhla na dvacátém pátém místě
z celkem třiceti sedmi závodnic. Všichni tři si
závod moc užili a hrdě nosí na krku krásnou
gladiátorskou medaili.
Dne 7. 12. 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení
seriálu Běžce Podblanicka dospělých. Vyhlašováno bylo vždy 6 nejlepších v kategorii a ani
tentokrát nechyběla zručská účast. V kategorii
ženy A obsadila 2. místo Nikol Petrásková (204

bodů), 3. místo naše nová členka Venda Závorková (135 bodů) a 4. místo Kateřina Dubjáková
(103 bodů). V kategorii muži A bral 1. místo
Lukáš Hájek (170 bodů) a 2. místo Petr Ševců
(104 bodů). V kategorii muži D obsadil 6. pozici Miloš Otava (83 bodů). Další z členů Petr
Dubják sice skončil těsně pod vyhlášenými pozicemi na sedmém místě v kategorii muži B (109
bodů), ale získal ocenění za rozvoj běžeckého
sportu a pořádání závodů!

Pouze v jednom utkání rozhodly o bodech nájezdy

V utkání trpěly kotníky, kolena, palce a další „orgány“…

Čtrnáctý ročník turnaje
se stal kořistí Černých bot

Vánoční hokejbal
bez sněhu, ale také
bez brankářů
Josef Tůma
Hokejbal – Na Štědrý den se sešli příznivci hokejbalu ve sportovním areálu za ZŠ ve Zruči nad
Sázavou, aby si zpříjemnili sváteční den přátelským utkáním. Za příjemného, místy i slunečného počasí, se sešlo šestnáct hráčů (plus dva
nejmenovaní brankáři), kteří se ve vánoční atmosféře bavili tentokrát na nově nalajnovaném

Na tradičním vánočním hokejbalu se sešlo 16 borců, na snímku
souboj D. Žambocha (vlevo) s L. Kružíkem.
FOTO: J. TŮMA

povrchu tímto zajímavým sportem. Škoda, že
se nedostavili praví gólmani i další očekávaní
hráči, ale o výsledek zde rozhodně nešlo. Všichni
si přišli zahrát (i když kdosi branky počítal, ale
výsledky se nepatrně lišily).

Stříbro vybojoval celek J. Krále ml., bronz družstvo J. Jandy

Vítězem 14. ročníku florbalového turnaje se stal tým Černých bot. Nahoře zleva: Vlk, Petrů, Čech, Tvrdík, Jeništa, Závorka, Drbal.
Dole zleva: T. Kovařík, Zeman, Lopour, Prošek a M. Kovařík. Ležící: gólman Malý.
FOTO: J. TŮMA

Josef Tůma
Florbal – Florbalový club Černý boty uspořádal ve Sportovní hale Na Pohoří ve Zruči nad
Sázavou 14. ročník Vánočního florbalového
turnaje. Osm týmů bylo rozlosováno do dvou
skupin po čtyřech, hrál každý s každým podle
pravidel florbalu. První dvě družstva postoupila
do semifinále, třetí a čtvrtý sehrál zápasy o 5.–8.
místo, hrací doba všech utkání byla osmnáct minut hrubého času, finále se hrálo dvakrát deset
minut (poslední minuta každého zápasu se hrála
v čistém čase). Za nerozhodného stavu se prováděly nájezdy pro určení vítěze utkání, vítěz si
připsal dva body, poražený jeden.
Zúčastněná mužstva:
Skupina A: Full HD Vracovice, Crazy team,
SPV Pivoarumpijem, Kutná Hora.
Skupina B: Uhlířské Janovice, Kobra Trhový
Štěpánov, Rangers Zruč nad Sázavou, FBC Černý boty Zruč nad Sázavou.
Výsledky A: Vracovice–Crazy team 1:4, Vracovice–
Pivoarum pijem 1:5, Vracovice–Kutná Hora 1:0, Crazy
team–Pivoarum pijem 5:1, Crazy team–Kutná Hora
3:1, Pivoarum pijem–Kutná Hora 0:1 SN.
Tabulka A: 1. Crazy team 9 bodů, 2. Pivoarum
pijem 4 body, 3. Vracovice 3 body, 4. Kutná
Hora 2 body.
Výsledky B: Trhový Štěpánov–Černý boty 1:2, Trhový Štěpánov–Rangers 0:3, Trhový Štěpánov–Uhlířské Janovice 3:0, Černý boty–Rangers 2:0, Černý
boty–Uhlířské Janovice 2:1, Rangers–Uhlířské Janovice 0:2.
Tabulka B: 1. Černý boty 9 bodů, 2. Rangers 3

body (VZ 2 body – skóre 3:2), 3. Trhový Štěpánov 3 body (VZ 2 body – skóre 3:3), 4. Uhlířské
Janovice 3 body (VZ 2 body – skóre 2:3).
Skupina o 5.–8. místo: Vracovice–Uhlířské Janovice 0:4, Kutná Hora–Trhový Štěpánov 1:5.
O 7.–8. místo: Vracovice–Kutná Hora 3:4
O 5.–6. místo: Uhlířské Janovice–Trhový Štěpánov
3:1

Silvestrovský turnaj
vyhrál celek Davida Setničky
Josef Tůma

1:1, Patrik–Jakub 0:2, Petr–Jakub 1:1.

Nohejbal – Nohejbalový oddíl TJ Jiskra Zruč
nad Sázavou uspořádal na Silvestra od 9 hodin
v místní sportovní hale Na Pohoří silvestrovský
turnaj trojic pro příchozí. Letos se konal již dvacátý ročník. Byla připravena dvě hřiště, zúčastnilo se ho devět družstev. Ta byla před začátkem
bojů pořadateli dlouho utajována, zveřejněna
byla až později, když si předem určení kapitáni
svá mužstva vylosovali. Hrálo se ve skupinách
systémem každý s každým na dva sety (2:0 1:1
0:2), poté pavoukem.

Pořadí: 1. Milan 6 bodů skóre 6:2 (VZ 1:1 –
míče 18:16), 2. Jakub 6 bodů skóre 6:2 (VZ
1:1 – míče 16:18), 3. Petr 4 body, skóre 4:4, 4.
Honza 3 body skóre 3:5, 5. Patrik 1 bod skóre
1:7

Semifinále: Crazy team–Rangers 3:0, Pivoarum
pijem–Černý boty 0:1.

Finále: Crazy team–Černý boty 1:3

Individuální ceny:
Nejlepší hráč: Jáchym Zeman – Černý boty
Nejlepší střelec: Milan Čapek – Crazy team – 9
branek
Nejlepší brankář: Tomáš Černohlávek – Pivoarum pijem
Sestavy zručských týmů:
Rangers Zruč nad Sázavou: Vaněček – Tůma,
Vodrážka, Edr, M. Kratochvíl, P. Kratochvíl,
Chaloupka, V. Červinka.
Černý boty: Malý – Tvrdík, Drbal, M. Kovařík,
T. Kovařík, Vlk, Čech, Lopour, Závorka, L. Petrů, Jeništa, Zeman, Prošek.

Výsledky: Aleš–Jan 1:1, Aleš–Jaroslav 1:1, Aleš–David 2:0, Jan–Jaroslav 1:1, Jan–David 0:2, Jaroslav–
David 2:0.
Pořadí: 1. Aleš 4 body skóre 4:2 (VZ 1:1 – míče
19:12), 2. Jaroslav 4 body skóre 4:2 (VZ 1:1 –
míče 12:19), 3. David 2 body, skóre 2:4 (VZ
2:0), 4. Jan 2 body skóre 2:4 (VZ 0:2)

O 3.–4. místo: Rangers–Pivoarum pijem 0:2

Konečné pořadí: 1. FBC Černý boty Zruč nad
Sázavou, 2. Crazy team, 3. Pivoarum pijem, 4.
Rangers Zruč nad Sázavou, 5. Uhlířské Janovice,
6. Trhový Štěpánov, 7. Kutná Hora, 8. Full HD
Vracovice.

Skupina B: Aleš Klofáč, Jan Král ml., Jaroslav
Janda, David Setnička

Pavouk Silvestr 2019:
Čtvrtfinále: Milan–Jan 0:2, Petr–Jaroslav 0:2, David–Jakub 2:0, Aleš–Honza 2:0
Semifinále: Jan–Jaroslav 2:0, David–Aleš 2:0
K nejzajímavějšímu utkání turnaje patřil zápas mezi týmy Milan O 3.–4. místo: Jaroslav–Aleš 2:1
a Honza. Družstvo Milana vyhrálo 2:0. V souboji na síti Milan Závorka (vlevo) a Honza Doubrava.
FOTO: J. TŮMA Finále: Jan–David 0:2

Zúčastněná družstva (podle kapitánů): Honza
Doubrava, Jakub Šťastný, Aleš Klofáč, Petr Jeništa, Patrik Janda, David Setnička, Jan Král ml.,
Jaroslav Janda, Milan Závorka
Skupina A: Honza Doubrava, Milan Závorka,
Patrik Janda, Petr Jeništa, Jakub Šťastný
Výsledky: Honza–Milan 1:1, Honza–Patrik 2:0,
Honza–Petr 0:2, Honza–Jakub 0:2, Milan–Patrik
2:0, Milan–Petr 2:0, Milan–Jakub 1:1, Patrik–Petr

Celkové pořadí 2019, sestavy:
1. David (D. Setnička, J. Málek, J. Král st.)
2. Jan (J. Král ml., P. Tvrdík, J. Tůma st.)
3. Jaroslav (J. Janda, J.Peroutka, M. Malec)
4. Aleš (A. Klofáč, Z. Král, L. Kvapil)
5. Milan (M. Závorka, J. Filip ml., J. Tůma ml.)
6. Jakub (J. Šťastný, Z. Rebhán, J. Zeman)
7. Aleš (A. Klofáč, L. Kotek)
8. Petr (P. Jeništa, Z. Král)
9. Patrik (P. Janda, L. Kvapil, L. Tvrdík)
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Mladíci nastříleli v Jindřichově Hradci šestadevadesát branek

Starší žáci Jiskry skončili pátí

Loňský Štědrý den ozdobil již dvaačtyřicátý ročník

Vánoční běh

Josef Tůma
Házená mládež – Starší žáci Jiskry Zruč nad
Sázavou se zúčastnili halového házenkářského
jubilejního 20. ročníku turnaje starších žáků
a žákyň O putovní pohár Jihočeského kraje
v Jindřichově Hradci. Pořadatelem byla TJ Házená Jindřichův Hradec, divákům se představila
ve dvoudenním turnaji desítka družstev. Hrací
doba utkání byla 25 minut.
Účastníci turnaje: Louny, Strakonice, České
Budějovice, Malacky (Slovensko), Linec A (Rakousko), Plzeň, Zlín, Linec B (Rakousko), Jiskra
Zruč nad Sázavou, Úvaly
Skupina B:
Strakonice–Plzeň 5:17, Strakonice–Linec B 15:8,
Strakonice–Malacky 11:22, Strakonice–Úvaly 9:20,
Plzeň–Linec B 16:1, Plzeň–Malacky 16:14, Plzeň–
Úvaly 16:13, Linec B–Malacky 12:17, Linec B–Úvaly
9:21, Malacky–Úvaly 19:12.
Tabulka B: 1. Plzeň 59:33 8 bodů, 2. Malacky
72:51 6 bodů, 3. Úvaly 66:43 4 body, 4. Strakonice 40:67 2 body, 5. Linec B 30:63 0 bodů.
Skupina A:
Jiskra Zruč nad Sázavou–Louny 13:9
(branky Jiskry: Karban 7, Tůma 2, Pudil 1, Jelínek 1, Petrík 1, Klouda 1)
Jiskra Zruč nad Sázavou–Zlín 9:16
(branky Jiskry: Jirák 4, Karban 2, Petrík 1, Tůma
1, Ruth 1)
Jiskra Zruč nad Sázavou–Linec A (Rakousko) 16:25
(branky Jiskry: Karban 11, Ruth 2, Jirák 1, Pudil 1, Tůma 1)
Jiskra Zruč nad Sázavou–České Budějovice 14:13
(branky Jiskry: Ruth 4, Pudil 3, Karban 3, Tůma
2, Petrík 1, Šveněk 1)
Ostatní zápasy skupiny A: České Budějovice–
Louny 10:8, České Budějovice–Linec A 10:19, České

Starší žáci Jiskry obsadili v Jindřichově Hradci páté místo. Na
snímku v náskoku na brankovišti rakouského Lince Jan Tůma,
autor deseti gólů na turnaji.
FOTO: J. TŮMA

Budějovice–Zlín 6:13, Louny–Linec A 8:13, Louny–
Zlín 9:12, Linec A–Zlín 6:13.
Tabulka A: 1. Zlín 53:33 8 bodů, 2. Linec
A 66:46 6 bodů, 3. Jiskra Zruč nad Sázavou
52:63 4 body, 4. České Budějovice 29:54 2
body, 5. Louny 34:48 0 bodů.
Zápasy o umístění:
O 9.–10. místo: Linec B–Louny 7:17
O 7.–8. místo:
Strakonice–České Budějovice 9:12
O 5.–6. místo:
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Úvaly 17:12
(branky Jiskry: Tůma 4, Ruth 4, Karban 3, Šveněk 2, Petrík 2, Jirák 2)
O 3.–4. místo:
Malacky–Linec A 10:16
Finále:
Plzeň–Zlín 8:10

Celkové pořadí: 1. Zlín, 2. Plzeň, 3. Linec A, 4.
Malacky, 5. Jiskra Zruč nad Sázavou, 6. Sokol
Úvaly, 7. České Budějovice, 8. Strakonice, 9.
Louny, 10. Linec B.
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Atletika – Na Štědrý den v 10.00 hodin se sešli příznivci běhání před spolkovým domem na
42. ročníku Vánočního běhu ve Zruči nad Sázavou. Čekala je tradiční trať Zruč, Chabeřice, Řendějov, Jiřice a Zruč v délce 10 kilometrů. Tentokrát se sešlo 56 aktivních běžců, 6 cyklistů a 2 psi,
ale i divácká podpora byla široká. Jak už se stává
poslední roky tradicí, sníh opět na Vánoce nebyl,

250

Kč
/měs.

FÉROVĚ A BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ

www.starnet.cz/akce

ale náladu běžců to nijak neovlivnilo. V Jiřicích
byla přestávka a podával se výborný svařáček, jenom nohám se už potom nechtělo běžet. Přesto
do cíle před spolkovým domem doběhli všichni ve
zdraví. Na závěr si vzájemně popřáli hodně zdraví
a sportovních úspěchů v novém roce.
Děkujeme panu Dubjákovi za zajištění a podávání svařáku a v cíli za výborný čaj panu Krčmářovi.
Již nyní se těšíme na 43. ročník Vánočního
běhu.

FOTA: ARCHIV AUTORA

Sestava a branky Jiskry (69): Kulhánek – Karban 26, Tůma 10, Pudil 5, Klouda 1, Jelínek 1,
Petrík 5, Ruth 11, Jirák 7, Kopecký, Šveněk 3.
Trenér: Václav Starý.

Mezi jedenadevadesáti družstvy na Prague Volleyball Games se představilo i družstvo starších žákyň Jiskry. Na snímku při společné
fotografii s hráčkami Mikulovky Praha.
FOTO: J. TŮMA
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Miloš Otava

Zručská děvčata odehrála na turnaji šest zápasů

Starší žákyně na Prague Volleyball Games
Josef Tůma

Jiskra Zruč nad Sázavou–Mikulovka 0:2

Volejbal mládež – V Praze se uskutečnil 2. ročník Prague Volleyball Games. Jednadevadesát
(ČR – 68, Polsko – 8, Rakousko – 5, Německo – 5, Slovensko – 3, Itálie - 2) družstev chlapců
a dívek rozehrálo své soutěže ve čtyřech arénách
metropole. „Turnaj jsme zahájili bez problémů,
v osm ráno začaly zápasy podle plánu vždy na pěti
kurtech, všichni účastníci vypadali spokojeně,“ kvitoval organizátor soutěže Jakub Lébl.
Stejně jako loni byly vypsány turnaje ve čtyřech
věkových kategoriích. První dva soutěžní dny
proběhly v podobném režimu, celkem bylo na
programu těžko uvěřitelných 279 zápasů. „Závěrečný den se pak uskutečnilo jen osm finálových
utkání,“ doplnil Lébl. V neděli vyvrcholil Prague
Volleyball Games titulovými zápasy v hale extraligových Lvů Praha na Lužinách. Největší volejbalový turnaj mládeže ve střední Evropě přilákal
družstva z osmi evropských zemí.
V Praze se tak v období vánočních prázdnin
sešlo 1 100 volejbalistů a členů doprovodu. Na
organizaci a zajištění Prague Volleyball Games se
podílelo více než stovka lidí. „Hned v úvodu jsme
zapojili do akce více než padesát rozhodčích a podobný počet lidí, kteří pracovali na obsluze kurtů
a řízení turnaje,“ vypočítal Jakub Lébl.
Na mezinárodním turnaji Prague Volleyball
Games se představilo v kategorii U 14 i družstvo starších žákyň Jiskry Zruč nad Sázavou –
Melcrová, Brůzlová, V. Filipová, K. Filipová,
L. Filipová, Adamová, Flekalová, Šebková
a Keltnerová – trenérka H. Filipová.

Tabulka:
1. Sokol Újezd u Brna 4 4 0 8:1 11
2. Niederösterreicher VBV A 4 3 1 7:2 10
3. Španielka 4 1 3 2:6 3
4. Mikulovka 4 1 3 2:6 3
5. Jiskra Zruč n. S. 4 1 3 2:6 3

Kategorie U 14 děvčata (19 celků ve 4 skupinách):
A skupina: Jiskra Zruč nad Sázavou, Španielka, Sokol Újezd u Brna, Mikulovka, Niederösterreicher VBV A (Rakousko)
Výsledky U14, skupina A:
Jiskra Zruč nad Sázavou–Niederösterreicher VBV A 0:2
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Újezd u Brna 0:2
Jiskra Zruč nad Sázavou–Španielka 2:0

Zručská děvčata skončila na pátém místě tabulky, ke třetímu či čtvrtému chyběl lepší poměr bodů. Ale takový je sport. Po základní části
soutěže odehrála děvčata další dvě utkání o 17.
až 19. místo.
O 17.–19. místo (17TH FU14 A):
Jiskra Zruč nad Sázavou–Niederösterreicher VBV B 2:0
Jiskra Zruč nad Sázavou–Chlumec nad Cidlinou 0:2
Tabulka:
1. Chlumec nad Cidlinou 2 2 0 4:0 6
2. TJ Jiskra Zruč nad Sáz. 2 1 1 2:2 3
3. Niederösterreicher VBV B 2 1 1 0:4 3
Zručská děvčata tak obsadila po baráži osmnácté místo.
O 3.–4. místo:
VK Jirkov–SK Dansport Praha 2:0
Finále:
GLKS Nadarzyn (Polsko)–Jiskra Havlíčkův Brod 2:0
Celkové pořadí: 1. GLKS Nadarzyn (Polsko),
2. Jiskra Havlíčkův Brod, 3. VK Jirkov, 4. SK
Dansport Praha, 5. Czestochowianka (Polsko),
6. Niederösterricher VBV A (Rakousko), 7. SK
Tats (Estonsko), 8. Sokol Újezd u Brna, 9. Studio Praha, 10. Tatran Střešovice, 11. Volejbal
Ústí nad Labem B, 12. VSK Český Krumlov, 13.
Beachclub Ládví, 14. Španielka, 15. Mikulovka,
16. ABC Bráník, 17. Chlumec nad Cidlinou,
18. Jiskra Zruč nad Sázavou, 19. Niederösterreicher VBV B (Rakousko).

