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Nejnovějším
úlovkem
Josefa Förstera
je Jakub Vágner.
Posadí ho
do křesla pro hosta
ve spolkovém domě
2. 5. v 18.00 hodin.
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Všechny
příznivce
běhání
zveme
na Zručský
májový
běh.

viz plakát na str. 4

O úlovku Míši Fajmanové
a dalších dobrovolníků...

více níže na této straně

Na výletě…
ve vlašimské hvězdárně
1981 do astronomického
kroužku a na hvězdár
ně působí dodnes jako
amatérský astronom
a lektor programů pro
veřejnost.

text Josef Förster
foto Jiří Říha
Už jste tam byli? Poznejte lépe kraj
kolem řeky Sázavy a hory Blaníku. Skýtá
bezpočet turistických cílů, míst známých
i těch méně známých, neméně zajímavých, vhodných k výletu nejen pro rodiny s dětmi. Tak tedy... nastartujte auto,
sedněte na kolo, sbalte si batůžky – vyrážíme…

K

dyž jsme hledali vhodný cíl pro
úvodní díl nové rubriky Zruč
ských novin mapující méně zná
mé výletní cíle v našem okolí, dlouho
jsme neváhali. Počátek existence všeho
se točí kolem zkoumání vesmíru, k jeho
vzniku odkazují velmi vzdálené hvězdy,
kvasary, pulsary, galaxie, jejichž záření
k nám proudí miliardy let a napomáhá

ke studiu procesů v prvotním vesmíru.
Hvězdy zkoumají hvězdárny a ta nejblí
že k nám stojí na kopečku nad Vlašimí,
po levé straně u silnice směrem k hoře
Blaník, prý nedaleko od středověkého
popraviště, kde kdysi stávaly šibenice.
„Nebýt zápalu amatérského astro
noma pana Jana Zajíce (1910–2004),
rodáka z Pacova, nestora vlašimské
hvězdárny, tato stavba by hned tak ne
stála. Do Vlašimi přišel v roce 1936,
začal pracovat ve zbrojovce, koncem
padesátých let minulého století vstoupil
do tamního astronomického kroužku
a pomohl iniciovat stavbu hvězdárny.
Podařilo se mu sehnat pozemek a sku
pinu nadšenců, kteří pod jeho vedením
stavbu roku 1958 zahájili a po třech
letech 13. května 1961 ji slavnostně
za přítomnosti ředitele petřínské hvěz
dárny otevřeli,“ seznamuje nás na úvod
s historií hvězdárny člen Vlašimské ast
ronomické společnosti Mgr. Jan Urban,
který se již jako kluk přihlásil v roce

Vrcholy a pády
Usedáme na lavičku na rozlehlé zahra
dě hvězdárny a dál nasloucháme jeho
podání historie stavby. Hvězdárna byla
postupně vybavena dalekohledy a dal
šími přístroji. V roce 1965 byl z druhé
ruky zakoupen čočkový dalekohled
od firmy Zeiss s průměrem 80 mm

a ohniskem 12 mm. Další velký daleko
hled sem byl pořízen v roce 1982 z jed
né soukromé hvězdárny u Jičína, která
ho zrovna nabízela k odprodeji. Ten se
v kopuli nachází dodnes. V novější době
se ještě koupily dalekohledy přenosné,
které se dají postavit na zahradu.
V minulosti nebyla nouze ani o dra
matické okamžiky, hvězdárna kromě
postupného vybavování technikou
a modernizacemi zažila i krušné chvilky,
dokonce i celá léta. Roku 1991, po spo
lečenských změnách v roce 1989, kolem
ní sice vzniklo občanské sdružení Vla
šimská astronomická společnost, které
si vytklo za hlavní cíl zachránit hvěz
dárnu a popularizovat poznatky z as
tronomie hlavně mezi mládeží, avšak
tehdejší vlastník hvězdárny – Podniková
odborová rada Sellier & Bellot a Blanic
ké strojírny ji nechtěl provozovat, ani ji
vrátit městu, ale měl v úmyslu ji nějak
zpeněžit.
V roce 1992 byla hvězdárna pronajata
soukromému podnikateli, což zname
nalo likvidaci dosavadní činnosti. Vět
šina inventáře byla z objektu odvezena
a rozprodána, přednáškový sál sloužil
jako kancelář, zbytek objektu a při
lehlý pozemek jako sklad materiálu,
v kopuli hvězdárny žil pes. Přístroje
a optika nebyly udržovány, v mnohém
byly i nenahraditelně záměrně zničeny,
pozemek byl zdevastován. V roce 1996
byla smlouva na základě správních ří
zení soukromému majiteli vypovězena,
hvězdárnu po složitých jednáních od

koupilo od odborové organizace město
a začala její obnova. Dnes má rozhledna
novou fasádu, dostatečné přístrojové vy
bavení, na rozlehlé zahradě si prohlíží
me moderní meteorologickou stanici,
radioastronomickou buňku, paraboly
radiointerferometru, ohromné kovo
vé sluneční hodiny a malou pyramidu
z kamenů dovezených astronomy a tu
risty z celého světa.
Jan Urban si rozhodně na nezájem
lidí nestěžuje: „Vždycky, když se děje
nějaká akce, tak přijde hrozně moc lidí,
v sezóně ročně jich tudy projde přes ti
cca 25 km (s aktuální objížďkou přes Řimovice)
cca 2,5 hodiny (vyjížďkovou
trasou přes Hulice a Zdislavice)
děti a mládež: 30 Kč,
ostatní: 60 Kč
každý pátek, květen až srpen
od 21.00 hodin, září od 20.00
hodin. Mimo tuto pravidelnou
otevírací dobu je možno domluvit si návštěvu telefonicky.
Nejbližší akcí je Den vlašimské
hvězdárny na přelomu května
a června.
Nezapomeňte navštívit
skvělou cukrárnu na dolním
vlašimském náměstí.
web: www.vas.cz
e-mail: hvezdarna@vas.cz
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Čisté město 2018
Adéla Králová

T

řiapadesát pytlů, čtyři televize, je
den kastrol a jedny dveře...
Sedmatřicet lidí, z toho sedm dětí plus
čtyři psi, pět skupin, tři velcí florbaloví
srdcaři.
Neskutečně hodně nepořádku, desít
ky našlapaných kilometrů a pater, stov
ky kil nasbíraných odpadků.
Čtyřicet opečených buřtů a hlavně
NULA procent srážek – konečně!
Tak ve zkratce vypadal již 5. ročník
projektu Čisté město, který se uskuteč
nil v sobotu 7. 4. 2018. Snad poprvé
jsme nevstávali do deštivého dne. Krás
né slunečné počasí nám výrazně zlepšilo
naše výkony.
Letošního ročníku se zúčastnilo 37 lidí
v 6 menších skupinách, zvládli jsme se
dostat i na místa, která jsme při minu
lých uklízeních města nestihli – zkon
trolovali jsme například i novou část

naší cyklostezky. Vzhledem k tomu, že
už máme poměrně dobře zmapované
kritické oblasti, uzpůsobili jsme tomu
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velikost jednotlivých území a skupin,
což nám nakonec přineslo úspěchy.
Nasbírali jsme neuvěřitelných 53 pytlů
odpadu a k nim čtyři televize, kastrol
a dveře, které ležely uprostřed pole.

Množství nasbíraného odpadu není
na jednu stranu vůbec pozitivní, spous
tu nepořádku jsme ani nemohli sebrat,
protože se k němu nelze dostat. Rádi
bychom každým rokem nacházeli od

padků méně a méně, ne naopak, zatím
se to ale nedaří.
Na druhou stranu je tolik pytlů po
zitivním svědectvím o lidech, kteří se
do akce zapojili. Letošní ročník byl z na
šeho pohledu o něco bohatší na dobré
skutky. Zapojovali se totiž i lidé, kteří se
nemohli zúčastnit celé akce. Přišli tedy
alespoň chvíli za námi, nebo na vlastní
pěst uklidili kousek města, za to dvojná
sob děkujeme!
Akce se nesla v duchu dobré nálady,
i díky soutěži o nález největší kuriozity.
Vzhledem k nálezu televize a dveří byla
volba vítěze jasná.
Čisté město jsme opět zakončili společ
ně, a to opékáním buřtů.
Děkujeme především všem pomocní
kům, malým i velkým. Samozřejmě také
celorepublikovému projektu Ukliďme
Česko za pytle a rukavice, našim Tech
nickým službám a Volejbalovému oddílu
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou.
A doufáme, že Čisté město je jen za
čátek.
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Ženy poznávaly historii
a vývoj lékařství

BLAHOPŘÁNÍ

Český svaz žen si na jarní členskou
schůzi tentokrát pozval paní magistru Danu Radilovou. Ve svém
vystoupení nás krátce provedla
historií a organizací novodobého
lékárenství (od r. 1989), seznámila nás s kontrolními mechanismy
a specifiky své práce, poradila,
čemu máme jako uživatelé léků
věnovat pozornost, zodpověděla naše dotazy. Děkujeme, byl to
opravdu zajímavý vhled do této
nevšední profese.
Pro schůzi jsme připravily i výstavku ručně vyšívaných obrázků
paní Jiřiny Novákové. Obdivovaly
jsme zejména její nezměrnou trpělivost a preciznost provedení.
Dobrou náladu přišli v závěru
našeho setkání podpořit paní
Šárka Kohoutová a pan František Hromadník, s nimiž jsme si
při harmonice zazpívaly naše národní písničky. Děkujeme, že nás
na chvíli vrátili do mladších let
a tolerovali naše občasné výpadky v textu. Měli bychom si takto
zazpívat častěji!
FOTO MARCELA ČERNÁ,
TEXT HEDVIKA SMÍTKOVÁ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci dubnu
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Libuši Zachariášové, Stanislavě
Chlumské, Ivanu Janošíkovi, Jiřímu
Pavlovi, Václavu Charvátovi, Marii
Všianské, Dagmar Skálové, Hedvice
Střechové, Rudolfu Jankulovi,
Jaroslavě Urbanové, Ludmile
Rakušanové, Antonínu Koubkovi,
Marii Novákové, Bedřišce Viktorové,
Jiřině Hrochové, Marii Mrzenové,
Jiřině Hyhlíkové, Jaroslavě
Mikšovské, Zdeňce Smutné, Josefu
Prokopovi, Marii Máchové
a Jiřímu Říhovi.

Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti
Oznámení
Zručská veřejnost si zvykla, že
místní organizace ČSSD pořádala
každoročně v předvečer 1. máje
tradiční slavnost, která začínala
položením věnců u pomníku padlým ve staré Zruči a pokračovala
lampionovým průvodem za doprovodu hudby až do nové Zruče,
kde je už čekala připravená vatra
a buřtíky na opékání. Slavnostní večer vrcholil ohňostrojem.
Pořádání průvodů a akcí s větším
počtem účastníků je dnes svázáno mnoha přísnými předpisy, že
naše malá organizace nedokáže
již tradiční oslavu v plném rozsahu z organizačních i finančních důvodů zajistit. Zůstane
jen při položení kytic u pomníku obětem první a druhé světové války. Ohňostroj nebude.

Šárka Kohoutová

Zpívání ve spolkovém domě

Ani letos na nás s oslovením ke spolupráci neza
pomněl spolkový dům, respektive Český svaz žen,
který zde také sídlí. Prý, že „dodatečně“ oslavíme
MDŽ. České ženy tuto akci spojily s obohacující
přednáškou paní lékárnice – Dany Radilové, která
hovořila velmi zajímavě, a také zbyl čas na dotazy
přítomných posluchaček, abychom záhy my, také
„známá dvojice,“ jedním mým kolegou nazvaná
„Duo Inkognito,“ jinak Jeřabinka, tedy moje ma
ličkost, a velikost pana učitele, Františka Hromad
níka, nastoupili jako hudební „překvapení“ a dárek
ženám.
A jak jinak, opět originálně. Hned s hudebním

zeměpisem, kdy pan učitel instaloval mapu České
republiky a vyzval přítomné dámy, aby hledaly to
které město, o kterém jsme zpívali. Kutná Hora,
Kolín, Poděbrady, Praha, ale také Buchlov, Hradiš
tě, Hodonín a další krásné kouty Čech a Moravy,
o kterých vyprávějí krásné české a moravské pís
ničky, které si zpívaly všechny ženy s námi, a to
bez výjimky.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci celé akce
podíleli, zejména pak paní Marii Benešové, která
nad vším převzala hlavní organizační i společen
skou záštitu a i díky ní jsme v hezkém prostředí
mohli strávit příjemné, přátelské odpoledne s pís
ničkou.

Výbor MO ČSSD

O jaru a o letech
Před pár dny jsme byli na návštěvě u naší 87 leté
babičky ve Vojnově Městci. Vesnička na Vysočině.
Na stole ležela drobenková buchta, ta pravá babičkovská. Hned se mi vybavily vzpomínky na všechny
prázdniny. Tkalcovna, kam jsme jí chodili po obědě
naproti, už je zarostlá, chátrající budova, a z širokého
potoka za dřevěným plotem zahrady zbývá jen čůrek.
Vylozili jsme se z nostalgie rozhlédnout na kopec
nad vesnicí, co se v dětství zdál tak obrovský. Krom
nové zástavby se nic moc se nezměnilo. Kostel, škola,
hospoda, pole, louky. Jen ten kopec se nějak zmenšil.
Jarní vítr na něm ale fičí stejně jako tehdy, když mi
bylo deset.
Jak babička usmířeně ukrajuje poslední roky pozemské cesty, problesklo mi srovnání s tou mladou slečnou v zarámovaném, sedmdesát let starém obrázku
nad postelí v její půdní světničce až po vetchou stařenku dnešních dní.
Je dost, kolik nám nabízí „datum spotřeby“ našich
životů? Asi ano. Měnili byste s japonskou medúzou
Turritopsis, která se na sklonku života stane znovu
mládětem, a pokud ji nezabijete, je vlastně nesmrtelná? Taková „Řeka čaruje“, kde František Hanus si to
štráduje proti toku Sázavy i naším městečkem a sympaticky mládne. Velryba, želva, některé druhy ještěrů
nebo žralok se dožívají i přes dvě stě let, škeble pět
set a kořenový systém osikového lesa Pando v Utahu
je starý nejmíň osmdesát tisíc let.
Když jste děcko, co si užívá naplno lumpáren a svět
má u nohou, nesmrtelnost jistě neřešíte. Když křížky
na zádech přibývají, asi by se šiklo dokázat co ta japonská medúza. Bohužel nebo naštěstí se musíme až
na výjimky vejít maximálně do stovky. To není vůbec
málo, ne? Když venčím v parku fenku Ronu, honící
veverky a kosáky s obdivuhodným zápalem, pokaždé
mě napadne, že tohle nadšení spolu se štěbetáním
ptáků v korunách není špatný soundtrack života, ač
někdy máte pocit, že stojí za starou belu (věděli jste,
že „stará bela“ byla kdysi v Rusku stará kožka z veverky, která se používala jako platidlo?).
Jak mi vítr foukal na tom babiččině kopci vlasy
do tváře a já se rozhlížel po kraji, cítil jsem život.
Jaro budiž pochváleno!
Robert
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mladé muziky

DÁREK MAMINKÁM
ke Dni matek
připravily kolektivy dětí z MŠ Kácov,
MŠ Zbraslavice, ze ZŠ Zruč nad Sázavou
a klienti DS Centrin.
Pohádkové dopoledne navštivte
v úterý 15. května od 9.30 hodin
v DS Centrin.
Těšíme se na maminky i babičky!

Přes stovku hudebníků
vystupujících v kolektivech
z Ledče nad Sázavou,
Světlé nad Sázavou, Vlašimi,
Černovic u Tábora
a Zruče nad Sázavou
chce potěšit svými výkony
přátele dobré muziky
z našeho města a okolí.
Těšíme se
na setkání s Vámi
v sobotu 26. května
od 9.30 hodin
na Baťově.
František Hromadník
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síc dvě stě.“ Velký zájem je i o páteční
veřejné prohlídky. Postupně vcházíme
dovnitř budovy s novou bílou fasádou.
Po zimní přestávce na nás dýchne chlad.
Kolem dílny, která patří ke každé hvěz
dárně, vstupujeme do přednáškového
sálu s promítacím plátnem. Zaujme
nás poměrně vybavená astronomická
příruční knihovna, nabídka populari

začních knih a cédéček o vesmíru pro
mládež a suvenýrů s astronomickou
tematikou, které si mohou návštěvníci
zakoupit. V sále si prohlížíme fotografie
zachycující významné osobnosti a oka
mžiky vlašimské hvězdárny.
Jasná obloha a měsíc v první čtvrti
Poté stoupáme po schodišti do hlav
ní části hvězdárny – obrovské kopule
se dvěma dalekohledy a vyptáváme se
na průběh pátečních večerů určených
veřejnosti. „Na lektorských progra
mech se podílí šest, sedm lidí, kteří
mají znalosti z astronomie na takové
úrovni, aby je mohli sdělovat dál. Kaž
dý průvodce po hvězdárně má svoji
vlastní skladbu programu a preferuje
jiné poznatky,“ říká Jan Urban.

útvary vidíme přímo z nadhledu. Dál
je to Saturn s jeho prstencem, který
je vidět hlavně o letních prázdninách
a je extrémně zřetelný. Zajímavé jsou
i mlhoviny, meteory a meteorické roje.
Hvězdy jsou však nejhezčí při pozoro
vání pouhým okem, v dalekohledu nic
moc.“ Podle jeho slov je dobře viditel
ný i meteorický roj známý pod názvem
Leonidy a na hvězdárně se dá speciál
ním dalekohledem pozorovat i Slunce,
ale to se týká hlavně školních výprav,
které přicházejí během dne.
Činnost pracovníků hvězdárny a čle
nů Astronomické společnosti ve Vlaši
mi pro veřejnost je velmi bohatá. Patří
k ní i několik tradičních speciálních
akcí. Sezóna se zahajuje na Májových
slavnostech ve vlašimském parku, které

Bylinky – Bršlice kozí noha
Hana Příkopová

P

řes zimu příroda moudře odpočívala,
aby nabrala sil na svůj jarní rozpuk.
My lidé si sami vydatného odpočinku
většinou nedopřáváme. A tak na jaře mís
to rozpuku cítíme spíše únavu. Co s tím?
Protože je příroda nejen moudrá, ale
také štědrá, máme v tuto chvíli k dispozi
ci její poklady. Jen se kolem sebe pořádně
rozhlédnout! Můžeme si vzít, kolik pro
sebe potřebujeme. To je přeci báječné!
Dost možná jste nejznámější jarní po
klad, kopřivu, vyrazili hledat o Veliko
nocích. V nádivce je kopřiva výborná.
Tento rok to bylo jistě hledání dobro
družné! U nás se v čase velikonočních
svátků dala při troše trpělivosti nalézt
jen kopřivová miminka.
Jaro je pestré a pokladů mnoho. Pam
peliška, popenec, žabinec, fialka, sed
mikrásky, česnek medvědí, podběl, list
břízy a další.

Ráda bych vám dnes představila můj
oblíbený poklad z čeledi miříkovitých
– všeobecně známou krásku Bršlici kozí
nohu – Aegopodium podagrarii. Právě je
totiž její čas.

Zahrádkáři právě teď dost možná zby
střili, zvedli obočí a pomysleli si: „Jak
méně známou?! Bojuju s tímhle plevelem
rok, co rok na zahradě, a ne, a ne se ho
zbavit!“ V tuto chvíli musím skočit mezi
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Kalendář kulturních a dalších akcí

pokračování článku „Na výletě... ve vlašimské hvězdárně“ ze str. 1
On sám se snaží návštěvníky nejprve
seznámit s pozorováním oblohy pou
hým okem, aby lidé rozpoznali napří
klad záblesk z družice Iridium, nebo
zhasínající světla z letadel při západu
slunce. „Spousta lidí si myslí, že je to
UFO,“ dodává. Lidem vykládá o zá
kladní orientaci na obloze, probírá na
příklad i problematiku tzv. světelného
znečištění a jiné praktické věci. Když
je jasno, přijde na řadu to nejzajíma
vější z celého programu – pozorování
oblohy dalekohledem. „Největším ta
hákem a zážitkem je pozorování mě
síce. Nejlepší zážitky si lidé odnášejí,
když je měsíc v první čtvrti, neboť
v tuto dobu prochází hranice mezi
světlem a stínem středem přivrácené
strany měsíčního disku, kde všechny

DUBEN
2018

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

navštěvují desetitisíce lidí. Zde se in
staluje přenosný dalekohled a rozdávají
se propagační letáky. V polovině květ
na se každoročně koná Den vlašimské
hvězdárny připomínající výročí jejího
otevření. Další akci – Memoriál Evy
Trachtové v pétanque je možné na
vštívit poslední víkend v červnu. Je to
sportovně kulturní odpoledne pro ve
řejnost, které trvá až do noci, součástí
programu bývá koncert, divadlo, pro
mítání a jiné. Velmi oblíbená je srpnová
Noc s Perseidami spojená s venkovním
promítáním. Poslední akce na konec se
zóny ve druhé polovině září – Evropská
noc vědců, což je celoevropská akce, při
níž instituce popularizují vědecké po
znatky. Do hvězdárny se obvykle pozve
odborník, který má k astronomii blízko.
Cílem je motivovat děti, aby se zajíma
ly o vědu. Pracovníci hvězdárny se rov
něž podílejí na činnosti hvězdářského
kroužku pro děti kolem deseti let při
Domě dětí a mládeže ve Vlašimi.
Naši návštěvu končíme na střeše
hvězdárny, odkud pozorujeme Vlašim
a blízké okolí. Jan Urban upozorňuje
na některé orientační body v krajině –
vysílače a rozhledny, ukazuje, kudy vede
patnáctý poledník a další zajímavosti.
Vlašimská hvězdárna podle mého
názoru představuje ideální místo pro
rodinný výlet. Koho by nelákalo pood
halit jedno z největších tajemství naše
ho života a alespoň letmo nahlédnout
do toho, co nás přesahuje a podněcuje
naši zvědavost? Zárukou úspěchu je
jasné počasí a také, pokud si to dob
ře naplánujete – měsíc v první čtvrti!
Pozorování bývá doplněno promítáním
a hlavně poutavým a fundovaným vy
právěním přiměřeným dětskému věku.
Z našeho průvodce bylo znát skutečné
nadšení pro tento zajímavý obor. Určitě
se sem vypravte, na vlašimské hvězdárně
se dají vidět a zažít úžasné věci!
vás a bršlici a přimluvit se za ní. Vezmě
te ji (hlavně kvůli sobě) na milost! Ona
tahle bylina je totiž všeobecně známá
jako úporný plevel a bohužel už nejsou
tak všeobecně známy její léčebné účinky.
Zkuste se na ni podívat jinýma očima.
Věřte, že kdyby vaše prababička, babička,
maminka bršlici do jídla dávaly a mluvily
o ní hezky, dnes by vás nenapadlo mluvit
o ní jako o plevelu. Dost možná byste
byli rádi, že ji na zahrádce máte. (pozn.:
Babičky jí říkaly „kerhák.“)
Pojďme si ji tedy více představit. Že má
oddenky a velmi rychle se jimi rozmno
žuje, tedy zahrádkáři ví. Doplním, že její
bílé květy v okolících můžeme vidět cca
od června do srpna. Má trojhranný sto
nek, trojčetný list. Dobrým poznávacím
znamením je, že vytrhnete-li list ze země,
na konci stonku je tzv. „kopýtko“ (tvar
kopýtka). Promnete-li list mezi prsty,
voní trochu po mrkvi.
Má první osobní dostaveníčka s bršli
cí probíhala v době květu. Používám ji
totiž ráda do vazeb kytic. Další společná
dostaveníčka už byla přes mlsný jazýček.

Do 26. 5.
2018

Výstava „Kresli“ – výstava Žanety Stýblové na podporu organizace
Dočasky DeDe starající se o týrané a opuštěné psy. Výstava je přístupná
dle otevírací doby infocentra. Vstupné: dospělí: 30 Kč, děti, studenti,
senioři: 20 Kč. Výstava se nachází v nových prostorách v přízemí zámku.

2. 5. 2018

Křeslo pro hosta – hostem pořadu slavný rybář Jakub Vágner,
pořádá OKŠS – spolkový dům, od 18.00 hod., spolkový dům, II. patro,
zasedací místnost, vstupné: 50 Kč.

3. 5. 2018

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

5. 5. 2018

Městská knihovna – sobotní provoz – otevřeno od 9.00 do 11.30 hod.

10. 5. 2018

Tvoření pro radost – dokončení hračky (kočička), pořádá Český svaz žen,
od 14.30 hod., spolkový dům, I. patro, klubovna svazu, vstupné: 20 Kč.

11. 5. 2018

Central Park West – divadelní představení, pořádá město Zruč nad
Sázavou – OKŠS ve spolupráci s kutnohorským „Divadlem za oponou“,
od 19.00 hod. v sále ZUŠ, vstupné: 70 Kč. Předprodej vstupenek v infocentru ve Zruči nad Sázavou od 27. 4. 2018.

12. 5. 2018

Rybářské závody, pořádá Český rybářský svaz MO Zruč nad Sázavou,
registrace v 5.00 hod. na pískovně Horka II. RMV, občerstvení zajištěno,
startovné: 200 Kč. Více informací viz plakát.

15. 5. 2018

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

16. 5. 2018

Měření glykemie pro veřejnost, pořádá Svaz diabetiků České repu
bliky (pobočný spolek Kutná Hora), 9.00 – 12.00 hod., MÚ, výstavní sál.

18. 5. 2018

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

19. 5. 2018

Zájezd do Zlína, pořádá Spolek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou
a okolí ke 120. výročí narození J. A. Bati. Přihlášky přijímá Marcela
Vojtíšková, kterou najdete v kanceláři ve Staré Zruči (bývalé papírnictví
p. Kačerovského naproti Penzionu Pod Zámkem). Doprava: členové
spolku: 400 Kč, ostatní: 500 Kč. Přihlášky budou přijímány nejpozději
do 15. května. Více informací viz plakát.

21. 5. 2018

Z výstavních síní a galerií – cyklus přednášek Ing. Petra Ondráška, pořádá OKŠS – spolkový dům, od 17.30 hod., spolkový dům,
II. patro, zasedací místnost, vstupné: 50 Kč.

24. 5. 2018

ZUŠ OPEN – odpolední vystoupení žáků ZUŠ na vekovním pódiu před
Zručským dvorem od 15.00 do 17.00 hod.; v 18.00 hodin v sále ZUŠ
koncert „ZUŠka ožívá hudbou“.

27. 5. 2018

Májová veselice, pořádá STP MO Zruč n. S., 14.00 hod., malý sál hotelu Zruč.

28. 5. 2018

Koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ, 18.00 hod., sál ZUŠ.

31. 5. 2018

Základy křesťanství, pořádá ČCE Zruč nad Sázavou, od 17.00 hod.,
spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.
Infocentrum
Zámek 1, Zruč nad Sázavou, 285 22, Tel.: 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz, www.mesto-zruc.cz
změna programu vyhrazena
aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto-zruc.cz

Tip redakce ZN – Noc s Perseidami ve vlašimské hvězdárně
Každoroční úkaz začíná 17. července a vrcholí kolem 12. srpna, když se Země ocitne
v nejhustší části roje. Jeho částice, zpravidla menší než zrnko písku, vstupují do atmosféry
rychlostí 60 m/s. Při hoření zazáří jasným světlem, někdy i barevným. V maximu je jich
až 80 za hodinu. Ve vlašimské hvězdárně se koná pravidelně na přelomu července a srpna.

Tady jsou její léčebné účinky: Je vý
borná jako močopudný prostředek,
pomůže při zánětu močového měchý
ře. Dokáže vylučovat z těla soli kyseliny
močové. Uleví se tak našim bolavým
kloubům, kde se soli mají tendenci
ukládat. Mírní otoky kloubů. Léčí dnu.
Obsahuje vysoký obsah vitamínu C, be
takarotenu, vápníku, fosforu, hořčíku.
Zmírňuje křeče střev. Zmírňuje otok
po bodnutí hmyzem. Tahle informace
se vám na výletě může hodit. Bršlice
roste opravdu skoro všude.
Její využití v kuchyni je výborné. Začí
náte-li se zařazováním jedlého „plevele“
(moudrá příroda mi tento termín od
pustí) do svého jídelníčku, přidejte si
nejdříve jen pár lístků bršlice do svého
oblíbeného salátu. Prostě postupně,
s radostí, vnímejte svou intuici, poradí
vám. Někdy je méně více. Bršlici může
te dát také do polévek, ať už jako oboha
cení bramborové, fazolové a jiných nebo
si udělat přímo bršlicový krém. Fantazii
se meze nekladou. Nemám vyzkouše
no, ale prý je výborná také v úpravě

jako klasické dušené zelí. To by se třeba
na chalupě mohlo hodit!
U mě vede pesto. Dělám ho takto:
2 hrsti mladých listů bršlice, 1 hrst lou
paných mandlí, 150 ml panenského
olivového oleje, troška soli.
Rozmixujte listy, mandle, smíchejte
s olejem, osolte. Množství oleje ber
te jako orientační, sami uvidíte podle
konzistence a chuti, zda je potřeba oleje
ještě přidat či nikoliv. Z tohoto množ
ství mám cca přesnídávkovou skleničku
pesta. Naplněnou skleničku zalijte ještě
navrchu olejem. Zamezí přístupu vzdu
chu k pestu. Uložte do ledničky.
Popravdě neumím vám říci, jak dlou
ho vydrží, protože u nás je hned pryč!
Stačí ho přidat do pomazánkového
másla a máte skvělou pomazánku.
Jednoduše do těstovin, spolu s parme
zánem získáte jednoduché, ale skvělé
lehké jídlo. Potěší vás v pizzerii bagetka
s bylinkovým máslem? Tak stejně tak
mě potěší s bršlicovým pestem. Sklen
ku vína k tomu také neodmítnu!
Tak na zdraví!
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Rodáci stěhovali
Jiřina Janatová

K

protože v přízemí byla expozice rozmís
těna ve čtyřech místnostech a prostorné
chodbě. Nyní bylo třeba vše vměstnat
do jedné větší místnosti, navíc se šik

FOTA: AUTORKA
mými stěnami, na něž nelze nic pořádně
zavěsit. Je nám jasné, že zcela ideální pro
stor to není a uměli bychom si předsta
vit expozici v lepším podání. Nicméně
účel, pro který bylo muzeum v roce 2010
zřízeno, nakonec zůstal zachován: při
pomenout historii obuvnictví ve Zruči
a nabídnout malou ukázku regionálních
věcí, které běžně používali naši předkové,
a my se nad nimi můžeme jen podivovat.
Představte si třeba žehlení poctivého plát
na několikakilovou litinovou žehličkou
ohřátou na kamnech.
Zkrátka mákli jsme si, dělali jsme, jak
nejlépe jsme uměli, a první dubnový ví
kend byla expozice poprvé otevřena pro
veřejnost. Pár zájemců se našlo a my si
tímto dovolujeme pozvat i vás. Otevíra
cí doba je stejná jako do všech ostatních
zámeckých okruhů.

Příměstský tábor ve Zruči nad Sázavou

Marcela Černá

M

ěsto Zruč nad Sázavou pořádá
o letních prázdninách pro děti
od šesti do patnácti let příměstský tábor.
V letošním roce proběhne již šestý ročník
a připravujeme tři turnusy v termínech

Malování v kotelně

Zveme Zručáky i Nezručáky na pravidelné schůzky
našeho spolku Do baref.
Scházíme se každý čtvrtek 18.00 - 20.00 v objektu
kotelny v Sadu míru, Na Výsluní 719.
Raději se dopředu ozvěte, jednou za měsíc máme lekci
s arteterapeutickým zaměřením.
Kontakt: dobaref@email.cz

9. – 13. července,
16. – 20. července
a 23. – 27. červen
ce 2018.
Příměstský tá
bor je podpořen
Evropskou unií
v rámci projektu
Operační program
Zaměstnanost.
Cílem projektu je
zlepšení nabídky
cenově dostup
ných a kvalitních
zařízení, služeb
a péče o děti za účelem zvýšení zaměst
nanosti pečujících osob a usnadnění
slučitelnosti pracovního a soukromého
života.
Děti se mohou těšit na pestrý program
s bohatou nabídkou tvořivých, sportov
ních, hudebních a výtvarných aktivit.

Nedílnou součástí programu budou zá
bavné hry a samozřejmě výlety zaměřené
na poznávání okolí Zruče.
Věříme, že našemu týmu vedoucích se
opět podaří pro děti vytvořit bezpečný
prostor v přátelské a kamarádské atmo
sféře tak, aby si děti tábor užily a pobyt
zde pro ně byl příjemným prázdnino
vým zážitkem. Zázemí tábora bude již
tradičně ve spolkovém domě.
Podrobnější informace a dokumen
ty, které jsou nezbytné pro účast dítěte
na táboře, jsou k dispozici v kanceláři
manažerky spolkového domu nebo
ke stažení na webových stránkách města
– spolkový dům.

FOTA: AUTORKA

e konci loňského roku rozhodla
Rada města o stěhování muzea z pří
zemí zámku do 3. patra, na tzv. malou
půdu. V lednu se tedy spolek rodáků
pustil do balení exponátů. Jednalo se
o mravenčí práci, protože drobné šev
covské nářadí bylo opatřeno jmenovka
mi, se kterými nám kdysi musel pomoci
odborník. Mnohé pomůcky totiž nikdo
z našich řad pojmenovat neuměl a ani
jsme netušili, k čemu ševci mohly soužit.
Proto bylo nutno každý kousek zabalit
jednotlivě i se jmenovkou, aby nedošlo
k záměně. V krabicích od banánů jsme
pak vše přenášeli do patra. S většími kusy
nábytku vypomohli pracovníci již bývalé
správy budov, za což jim patří náš dík.
Když byly krabice na jedné hromadě
v patře, bylo třeba expozici nějak uspo
řádat. Ani to nebylo nic jednoduchého,

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je realizace příměstského tábora ve Zruči nad Sázavou. Cílem projektu je zlepšení
nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péči o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti
pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života. Vzhledem k tomu, že pečující osobou je ve většině případů matka, je cílem projektu také snížení diskriminace žen na trhu práce.
Díky realizaci projektu budou moci pečující osoby být v pracovním procesu i v době prázdnin.
Cíle projektu:
Cílem projektu je doplnit nabídku služeb péče o děti stávajících institucionálních forem zařízení na území MAS Lípa pro venkov v době letních prázdnin.
Cílem je posílit sociální stabilitu a zvýšit kvalitu služeb poskytovaných na venkově v oblasti školství,
zdravotnictví a sociálních služeb.
Cílem je zapojení lokálních aktérů (tedy města Zruč nad Sázavou) do řešení problematiky nezaměstnanosti a sociálního začleňování v regionu MAS.
Specifickým cílem projektu je:
- nabídnout zaměstnaným rodičům péči o dítě v době školních prázdnin a tímto slaďovat podmínky
pracovního a osobního života zaměstnaných rodičů.
- nabídnout celodenní péči o děti po dobu až tří týdnů v době školních prázdnin
- zlepšit zaměstnatelnost rodičů (pečujících osob) a usnadnit jejich účast na trhu práce
- přispět ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti rodičů (především žen) a snížení segregace na trhu práce
- zvýšit dostupnost služeb péče o děti v době prázdnin a tím přispět ke sladění pracovního a osobního
života
Výsledky projektu:
V rámci projektu dojde k následujícím výstupům a změnám:
• Zvýšení zaměstnatelnosti pečujících osob v důsledku toho, že budou mít jistotu péče o děti v období
prázdnin až po dobu 15 pracovních dní v každém školním roce
• Snížení nezaměstnanosti pečujících osob a snížení ohrožení sociálním vyloučením
• Příměstský tábor bude reflektovat běžnou pracovní dobu a bude nastaven tak, aby péče byla zajištěna
od ranních hodin do pozdních odpoledních hodin tak, aby i dojíždějící pečující osoby nebyly limitovány
• Snížení ohrožení rodičů (osob pečujících o děti) chudobou či ekonomickými problémy v důsledku
neuplatnění se na trhu práce z důvodu péče o dítě
• Snadnější sladění pracovního a osobního života rodičů
• Zvýšení časové a prostorové flexibility rodičů – snazší začlenění na trh práce
• Zvýšení kvality života rodičů a celých rodin, zvýšení harmonie rodinného a pracovního života
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Dostaveníčko
s lidovou písničkou
Zdeňka Kuželková

P

ro děti v mateřské škole je zpěv
a tanec jednou z nejpřirozenějších
činností. Zpívají rády a za doprovodu
hudebních nástrojů ještě raději. S kla
vírem zpívají děti po celý rok. Naučily
se rytmizaci, melodizaci, poznávají

první notičky, hrají si na muzikanty
s Orffovými nástroji.
„Jakou si dneska zazpíváme?“ Prší,
prší… ozvou se děti jako ve známé
komedii „Marečku, podejte mi pero“.
Páteční dopoledne 6. dubna bylo zpí
vání nevšední. Děti mateřské školy se
sešly v jedné třídě a očekávaly návště
vu ze ZUŠ. Přivítali jsme mezi sebou
manžele Kateřinu a Lukáše Paterovy.
Přinesli s sebou nové hudební nástroje,
akordeon a housle. Děti se seznámily
s novými nástroji a pak už jen chrlily
písničky, které si chtějí s Paterovými
zazpívat. Zpívali jsme „jako o život“,
doprovázeli písně „hrou na tělo,“
a když někdo neznal slova písně, do
zpívala píseň paní učitelka.
Hudba nedala pokoj ani nožkám pod
lavičkou. Chtělo se jim tancovat. Proč

ne? Děti udělaly veliký kruh a za do
provodu manželů Paterových tančily
tanečky „Pásla ovečky“, „Cibulenka“,
„Čížeček.“
„Já jsem muzikant… my jsme muzi
kanti“ zakončili své vystoupení man
želé Paterovi. Muzikantské dostave
níčko s písničkou jsme si užili a těšíme
se na další
m i lou n á
vštěvu.
Minulý
týden jsme
probudili
zahradu,
v yhrabali
listí, starou
t r áv u , o s 
tříhali keře.
Zahrada je
připravena
na jarní se
zónu. Sezónu zahájíme 12. ročníkem
Putování za čarodějnicí, na které se
děti velmi těší a zodpovědně s rodiči
připravují kostýmy. Nebudou chybět
taneční reje, voňavé buřty a dobrůtky
od naší paní kuchařky.
21. dubna se otevírá zámek ve Zruči
nad Sázavou a začíná zámecká sezóna.
Děti z Malostranské přispějí tanečním
vystoupením. Přijďte je podpořit a za
hájit zámeckou sezónu s námi.
Na závěr mi dovolte, milé maminky,
pozvat vás s dětmi k nám do mateřské
školy na návštěvu a vyzkoušet si školku
jen tak na zkoušku. Termíny návštěv
naleznete na stránkách mateřské školy.
K zápisu do rodinné Malostranské
vás zveme 14. 5. 2018. Děti mladší tří
let budeme přijímat do naplnění kapa
city mateřské školy.

Revoluční rok 1848 ve Zruči

Jana Vaněčková

V

letošním historickém, tzv. „os
mičkovém“ roce si připomínáme
celou řadu významných dat české his
torie, zejména přelomové roky 1918,
1938, 1948 či 1968. Ve stínu těchto
zlomových událostí si snad veřejnost ne
zapomene připomenout i roli osmičko
vého roku 1848. Letos uplyne rovných
170 let od jeho událostí (např. v Praze
se tehdy poprvé stavěly barikády), které
zasáhly i český venkov.
V roce 1848 mělo městečko Zruč sto
domů a necelých 800 obyvatel. Ke stat
ku patřily vsi Dubina, Pohled (dnes
Dolní Pohleď), Želivec, Měchonice,
Krasoňovice, Lipina a část vsi Domahoř.
I zde na venkově se na jaře projevil vliv
pražských událostí roku 1848, a to přes
to, že se sem informace dostávaly opož
děně a často v silně zkreslené podobě.
V městečku zavládla vzrušená nálada,
lidé se radovali ze zpráv o udělení kon
stituce. Občanským symbolem nové
éry svobody se staly červenobílé kokar
dy, které se nosily připnuté na oděvu
nebo na přikrývkách hlavy. Není však
doloženo, že by na jaře roku 1848 do
šlo ve Zruči k sepsání tzv. petice, jimiž
se obracel venkovský lid se svými stíž
nostmi a požadavky na Národní výbor
v Praze, který byl představitelem české
politiky. Na jaře byl zvolen do čela měst
ské samosprávy řemeslník Josef Raku
šan, který se angažoval i jako důstojník
(podmyslivec) v národní gardě.
Revoluce 1848 se ve Zruči projevila
především založením národní gardy
čili stráže (můžeme říci měšťanského
vojska). Národní gardy byly povole
ny císařským patentem z 15. 3. 1848
a jejich hlavním úkolem bylo udrže
ní bezpečnosti a ochrana majetku.
Zručská garda se zřejmě ustavila záhy

po jeho vyhlášení (přesné datum není
známo). Ve fondu Archiv města Zruče
nad Sázavou, který je uložen ve Státním
okresním archivu Kutná Hora, se do
chovaly rozpisy nočních služeb a roz
kazy zručské gardy, které jsou psány,
až na jednu výjimku, česky. Aby měla
národní garda dostatečný respekt, byla
vyzbrojena puškami (jakým způsobem
si gardisté zbraně opatřili a kolik jich
bylo, nelze zjistit) a pořádala veřejná
pochodová cvičení. Jejím prvořadým
úkolem bylo udržovat klid a pořádek
v městečku. Z toho důvodu se konaly
denní a zejména noční hlídky. V době
konání pouti, kdy se očekávalo velké
srocení lidí, plnila garda funkci pořád
kové služby. Garda se zúčastňovala růz
ných světských i církevních slavností.
Na svátek zvaný lidově Boží tělo (pozn.:
Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží
Tělo, je svátek římskokatolické církve.
Po mši v kostele šel průvod, ve kterém
byla nesena Svátost oltářní, ke čtyřem oltářům, kde se konaly krátké pobožnosti.)
se měla 22. června 1848 v plné pará
dě zúčastnit průvodu. Pan farář však
s tímto záměrem veřejně nesouhlasil.
Jeho zákaz vyvolal neshody mezi oby
vateli a členy gardy, kteří se pak po mši
vydali se souhlasem hodkovské gardy
v pochodovém útvaru do Hodkova, kde
se cvičili v zacházení s puškami. V době
červnového povstání (12. až 17. června)
spočívala aktivita zručské gardy převáž
ně v organizování hlídek a pořádání
pochodových cvičení. I když se šířily
výzvy, aby národní gardy z venkova
přispěchaly Praze na pomoc, zručská
se na cestu nevydala. 15. června byla
například zaměstnána doprovázením
komise, jejíž členové ve Zruči agitovali
pro účast ve volbách do zemského sně
mu, který se nikdy nesešel. Zruč patři
la do obvodu (v dobové terminologii

„Suchá fáze“ víkendové akce Otevírání turistické sezóny na zručském zámku se nesla v duchu slunné pohody,
jak vidno ze snímků Stanislava Tomáška.
vikariátu) ledečského. Je otázka, zda
garda mohla být povolána na pomoc
při poddanských nepokojích, které
na zručském panství vypukly koncem
července roku 1848. Vrchní Ebert teh
dy žádal ochranu své osoby a majetku.
Celá věc pak byla vyšetřována krajským
úřadem.
Zručská národní garda měla v letech
1848–1849 i s důstojníky sedmdesát
šest členů (národní garda v Hodko
vě a Hranicích měla celkem v letech
1848–1849 členů čtyřiasedmdesát).
Skládala se zřejmě z jedné setniny
(o počtu nejméně šedesát mužů). V čele
stál důstojnický sbor, který se skládal
z hodností Oberjäger (nadmyslivec),
Unterjäger (podmyslivec), Patrolführer
(závodčí). Organizací připomínal ost
rostřelecké sbory. V době založení
gardy bylo velení setniny svěřeno před
staviteli měšťanské honorace doktoru
Františkovi Babkovi, který však podal
v březnu výpověď. Na jeho místo byl
zvolen gardista v hodnosti „Oberleut
nanta“ (nadporučíka) Josef Laitl, který
byl úředníkem a pořizoval všechny do
chované zápisy. Při této příležitosti bylo
navrženo, aby se volba důstojnického
sboru konala v přítomnosti zástupců
obce, členů gardy a nikoli jen vrchnos
tenských úředníků. O uniformě zruč
ských gardistů se v archivu nezachovaly
žádné zprávy. Nevíme, zda národní gar
da měla hudbu. Dá se předpokládat, že
měla prapor, i když o něm není v roz
kazech ani zmínky. Jiné okolní gardy
však své prapory měly. Například
národní garda v Ledči měla praporů
dokonce pět. Do gardy byl, zřejmě bez
potíží, přijat i Žid Izrael Tausig z čp. 30.
V roce 1850 byly gardy zrušeny. Zbra
ně sebrané u národních gard v okrese
ledečském byly odvezeny 16. listopadu
1851 do vojenského skladiště v Hradci

Králové. Mnoho praporů bylo spáleno.
Je možné, že tomuto osudu neunikl ani
prapor zručské národní gardy.
Revoluční rok 1848 znamenal zrušení
poddanství a roboty, které bylo přijato
poddanými s nadšením, jak se dovídá
me z četných dobových lidových písní.
Poddaní se však mylně domnívali, že
kromě poddanství a roboty bylo zru
šeno i honební právo vrchností a po
řádali hony v panských lesích nebo
výlovy vrchnostenských rybníků. Též
není známo, zda se ve Zruči odehrála
slavnost „Pochování roboty“, jak tomu
bylo v nedalekém Hodkově. Zde se
podle pamětníků hned po zrušení robo
ty vesničané rozhodli, že robotu pohřbí.
Uspořádali slavnost a robotě vystrojili
pohřeb i s muzikou. Po vsi se nosila
na márách vycpaná figurína představu
jící sedláka – robotníka a všechny věci
potřebné k robotě (hospodářské nářa
dí). Podle vyprávění hostinského Josefa
Krále, který se odkazoval na vyprávění
svého otce a děda, měla být na márách
nesena figurína panského drába s kara
báčem, která pak byla za jásotu a stříle
ní hozena do rybníčku u kovárny. Poté
se všichni odebrali do staré hospody
(čp. 8), kde tancovali a veselili se.
V roce 1848 si poddaní stěžovali nejen
na tíživou robotu, ale též na dávky, kte
ré museli odvádět faráři (např. desátky,
obilí, kuřata, husy). Poplatek za sňatek
se mohl vyšplhat až na 5 zlatých. Dále
museli udržovat na své náklady kostel,
faru a školu. Poddaní proto žádali, aby
všechny dávky a povinnosti byly zruše
ny a faráře platil stát.
Rok 1848 přinesl i změny ve školství.
Děti příslušného školního obvodu mu
sely triviální školu navštěvovat denně,
výuka probíhala v mateřském jazyce.
Zřizovatelem školy byla obec. Učitelé
měli dostávat pravidelný plat vyplá

cený státem. Jejich sociální prestiž tak
významně vzrostla. Ve zručské škole
učil Jan Štěpánovský mladší, který měl
od roku 1847 k ruce pomocníka Josefa
Babického, ředitele hudby. I když hyba
telem událostí roku 1848 ve Zruči byla
inteligence, zdá se, že oba dva učitelé se
v nich neangažovali (nebyli členy zruč
ské národní gardy).
Po roce 1848 prošla výraznou promě
nou územní samospráva. Do té doby
vrchnostenská politická správa byla
svěřena státním politickým úřadům,
na jejichž fungování se podílelo občan
stvo. Nejnižšími stupni samosprávy se
ustanovením prozatímního zákona vy
hlášeného císařským patentem č. 170
říšského zákona ze 17. března 1849 staly
místní obce, které měly obstarávat své
vlastní záležitosti. Obecní výbor volený
všemi občany ze svého středu vybíral
představenstvo obce v čele s obecním
představeným, starostou. V roce 1849
tuto funkci vykonával, po rezignaci Jo
sefa Rakušana, pekař Jan Šindler. Josef
Rakušan se chtěl plně věnovat svému
hrnčířskému řemeslu.
Po revoluci 1848 získali Židé svobo
du pohybu. Do Zruče se v roce 1849
přistěhoval kupec Josef Kohn, který
byl přijat do obce. Do obecní poklad
ny plynuly příjmy od „handlovních“
Židů, kteří přicházeli prodávat své zboží
na jarmarky a platili za pronájem jarma
rečních míst.
Z roku 1849 se dochovala písemná
zmínka o konání tzv. obecního pořezu.
Jednalo se o tradiční slavnost pořádanou
ke konci roku, kdy noví obecní zaměst
nanci (např. ponocný) zaplatili pohoště
ní a obec ze svých peněz muzikanty. Při
těchto zábavách se všichni dobře poba
vili a ještě se urovnaly sousedské hádky.
Článek je částí jedné z kapitol připravované knihy o Zruči nad Sázavou.
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Události řešené městskou policií
v březnu 2018
• 2. 3. 2018 – V nočních hodinách přijala hlídka MěP stížnost obyvatel
domu v ulici na Výsluní na rušení nočního klidu hlasitou hudbou. Stráž
níci na místě zjistili, že se hudba ozývá z jednoho bytu panelového domu.
Zde byl kontaktován jednačtyřicetiletý majitel bytu, který byl upozorněn
na rušení nočního klidu a vyzván k utlumení hudby.
• 8. 3. 2018 – V odpoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
občanů o závadě na vodoinstalaci ve Zručském dvoře. Na místě bylo zjiště
no, že v jedné z místních provozoven praskla voda a vytéká ven vstupními
dveřmi. Na místo byl sjednán výjezd vodohospodářů, kteří uzavřeli hlavní
přívod vody do objektu.
• 8. 3. 2018 – Ve večerních hodinách se na hlídku MěP obrátili se žádostí
o pomoc obyvatelé domu ulice Na Pohoří. Zde se měla ve sklepení domu
nacházet nějaká spící cizí osoba. Provedenou kontrolou bylo zjištěno,
že se ve sklepení nachází dva místní nocležníci, kteří zde hodlali přečkat
mrazivou noc. Hlídkou MěP byli z uvedených prostor vykázáni.
• 17. 3. 2018 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána ope
rátorem Policie ČR o výjezd do restaurace v ulici Poštovní. Na linku
tísňového volání bylo oznámeno, že se to v uvedeném podniku pere.
Strážníky bylo místo zajištěno až do příjezdu hlídky PČR, která si případ
převzala k dalšímu šetření.
• 19. 3. 2018 – V dopoledních hodinách byla hlídka MěP požádána
o výjezd ke klientce sdružení Život 90. Od této přišel operátorce signál
a na zpětné zavolání nikdo nereagoval. Hlídkou MěP byla na místě pro
vedena kontrola, kdy byla sedmaosmdesátiletá žena nalezena v kuchyni
na podlaze. Uvedená se strážníky komunikovala, ale nemohla vstát. Po po
skytnutí první pomoci byla na místo přivolána RZLS, kterou byla žena
transportována k dalšímu ošetření do nemocničního zařízení.
• 23. 3. 2018 – V dopoledních hodinách byla hlídka MěP požádána
občany o výjezd na náměstí MUDr. Svobody. Zde se měl bez doprovodu
svého pána volně pohybovat pes většího vzrůstu. Na místě byl strážníky
odchycen pes rasy briard, který byl následně umístěn do záchytného kot
ce. Porušení obecně závazné vyhlášky bylo s majiteli psa projednáno jako
přestupek a to uložením blokové pokuty.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v březnu 2018

Den Země
Blanka Olišarová

K

oncem dubna se na naší škole jako
každý rok uskutečnil celoškol
ní projektový den u příležitosti Dne
Země. Už během měsíce března se
na něj naší žáci intenzivně připravova
li – nejen že malovali a kreslili výkresy

A co dál?

do výtvarné soutěže, ale také v hodi
nách češtiny tvořili texty na téma „Co
s tím.“ Jejich zaměření v textech bylo
různorodé – od ekologie, katastrofic
kých vizí a přemýšlením nad tím, co
všechno by se mohlo stát a kam až nás
zanese např. technický pokrok. Skvě
le se s tímto tématem poprala žákyně
7. ročníku Jana Karbanová.
Další šikovnou pisatelkou je také os
mačka Tereza Filipová, která se v rám
ci své vlastní literární tvorby zaměřila
na popis ztráty věrného přítele.
Posuďte sami!

Co s tím?

Tereza Filipová
Když jsem byla malé děvčátko,
chtěla jsem mít svoje štěňátko.
Jednou přišel děda k nám,
podívej, co tady mám.
K dědovi teď chodím denně,
vždyť je to i moje štěně.
Chodili jsme spolu ven,
opravdu snad každý den.
Ze štěněte už je pes,
zná už louky, pole, les.
Chce si ale pořád hrát,
je to můj „nej“ kamarád.
A tak jsme si spolu hráli,
někdy taky spolu spali.
Míčky, klacek, tahadlo,
vždycky to „ňák“ dopadlo.
Když jsem vešla do ulice,
na dálku mě vždycky poznal.
Celou dobu na mě štěkal,
každý den tu na mě čekal.
Roky jdou a čas běží,
můj pes teď už chodí stěží.
V únoru byl velký mráz,
já u brány stojím zas.
Nikdo tu však neštěká,
nikdo na mě nečeká.
Na prsou mám divný tlak,
na vodítku prázdný hák.
Děda tady sedí sám,
smutnou zprávu holka mám.
V životě se všechno mění,
nikdo tady věčně není.

Jana Karbanová

H

omofobie. Mnozí to považují
za neustále dokonale omílané
téma, ovšem musíme si přiznat, že je
bohužel opravdu stále aktuální. Ho
mosexuálové, bisexuálové, asexuálo
vé – všichni z nich tu s námi jsou již
dlouho, stovky, neli tisíce let, přesto
jsou stále spoustou lidí odsuzováni,
neboť „nejsou normální“. A to jen
proto, že příroda udala, že potomka
jsou schopni zplodit pouze dva jedin
ci rozdílného pohlaví, ne dva jedinci,
jejichž pohlaví je stejné. Některým to
možná bude znít hloupě, ale i to je dů
vod, proč stále spousta obyvatel není
schopna přijmout lásku mezi dvěma
chlapci či dvěma dívkami.
Ať už si to vezmete k srdci nebo ne,
homofobie je téměř totéž, co rasismus,
ovšem neodsuzujete lidi pro jejich
barvu pleti či původ, nýbrž pro jejich
sexuální orientaci. Stejně jako si nevy
bíráte svůj vzhled, nemůžete si vybrat
ani svoji sexualitu. I když takovým
jedincům, kteří budou hrdě a tvrdo
hlavě prohlašovat, že si to ten člověk
zavinil sám, se jen tak nevyhnete.
Co s tím? To už je složitější. Vez
memeli v potaz, že nejrozšířenějším
náboženstvím světa je křesťanství
a většina křesťanů cokoli jiného, než
heterosexualitu zatracuje, je zcela
nemožné homofobii ze světa zcela vy

hladit. Musím ale upozornit na to, že
i křesťanství je v každých končinách
světa jiné, tudíž neházejme všechny
věřící do jednoho pytle – každý se
k těmto věcem staví jinak.
Tak či onak bychom měli o tomto té
matu hovořit více s dětmi, aby si byly
vědomy toho, že něco takového exis
tuje a JE to normální. Především by
chom se měli pokusit dětem vysvětlit,
že slova jako gay, homouš či buzerant,
by opravdu neměla nahrazovat nadáv
ky, vulgarismy, urážky. Přiznejme si,
že minimálně jednou denně zaslech
neme, jak se někdo někomu posmívá
stylem: „Vypadáš, jak teplej!“ A co, že
vypadá jak „teplej“? I kdyby opravdu
tak vypadal, nedej pánbůh teplej do
konce i byl, co s tím někdo jiný nadělá?
Nic. Nic, protože je to absolutně nor
mální a v pořádku. V mnoha státech je
již povolené registrované partnerství,
což je z mého pohledu také velký krok
dopředu. Opravdu doufám, že regis
trované partnerství se jednoho dne
stane zcela běžnou záležitostí.
Na co bych ještě chtěla poukázat, to
je adopce dětí. Ano, davy lidí jsou pro
ti – ostatně, když si pár gayů adoptuje
malé děvčátko, kdo bude maminka
a kdo tatínek? Mně to opět nepřipadá
jako nějaký zásadní problém, už tak
má každá dnešní rodina stanovena
svá vlastní pravidla, tudíž toto by se
mohlo domluvit přímo s daným dět
ským domovem a následně by si to
musel rozvrhnout onen pár, který se
rozhodne dítěte ujmout. Adopce dětí
by rozhodně také mohla napomoci
tomu, aby homosexuálové byli více
rovni heterosexuálům. Zavedla bych
zákon, jenž by zakazoval ponižování
a urážení kvůli sexuální orientaci.
A k závěru: prosím vás, když se vám
kamarádka svěří, že je lesba, a vy sama
jste dívka, opravdu to neznamená, že
vás miluje nebo že vás chce okamžitě
znásilnit. Když je chlapec heterose
xuální, znamená to snad, že chce mít
co dočinění s každou dívkou ve svém
okolí?
Jana je žákyní 7. A třídy
ZŠ Zruč nad Sázavou.

Už to nedal, už to vzdal,
Pán Bůh si ho k sobě vzal.
• 8. 3. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku k úniku PHM na mostě v Káco
vě. Po příjezdu na místo zjištěno, že došlo k úniku paliva pásem mostní
konstrukce následkem poškození nádrže osobního vozidla. Vozidlo se na
cházelo mimo mostní konstrukci. Nepatrný únik motorové nafty na most
byl zlikvidován pomocí sorbentu. K úniku paliva do řeky Sázavy nedošlo.
Na místo se dostavila starostka Kácova a zaměstnanci obce označili záka
zovými značkami vjezdy na most. Vozidlo bylo připraveno k transportu
a přesunuto na parkoviště obce. Po úklidu vozovky a domluvě s Policií
ČR se jednotka vrátila na základnu.
• 21. 3. 2018 – Jednotka byla povolána k otevření dveří u rodinného
domu v Chabeřicích. Majitel byl zamčený uvnitř a nebyl schopen dojít
ke dveřím. Pomocí sady na otevírání dveří byly uzamčené vchodové dveře
otevřeny. Na místo přijela ZZS, lékař a PČR. Pacient byl naložen do vozu
ZZS a odvezen k vyšetření. Bylo provedeno zajištění domu.
• 27. 3. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku k odstranění stromů v obci
Pavlovice hrozících zřícením na dům. Na místo se dostavila jednotka
HZS Kutná Hora se speciálním automobilem. Stromy byly za pomoci
automobilové plošiny a motorové řetězové pily odřezány a zlikvidovány.
• 30. 3. 2018 – Jednotka byla povolána k hromadné dopravní nehodě
na 36 km dálnice D1 ve směru na Brno. Během jízdy k zásahu bylo upřes
něno, že došlo ke dvěma hromadným nehodám nedaleko od sebe. Jednotka
zasahovala společně s jednotkou HZS Benešov, odpojila akumulátory hava
rovaných vozidel a zlikvidovala vyteklé provozní náplně.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

A tak sedíme tu spolu,
děda i já oči dolů.
v srdci bolest, v duši žal,
teď poraďte „A co dál?“
Tereza je žákyní 8. A třídy
ZŠ Zruč nad Sázavou.

Tři televizory – kuriózní nález dobrovolníků při akci Čisté město

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MALOSTRANSKÁ
na školní rok 2018/2019
14. května 2018 od 13.30 –15.30 hodin
Žádost o umístění dítěte do MŠ si můžete vyzvednout 23. a 24. 4. 2018
od 10.00 do 11.00 hodin nebo od 13.00 do 14.00 hodin v ředitelně MŠ.
Další informace získáte na tel. čísle: 327 531 128, nebo 730 514 027.
Můžete využít i webové stránky školy.
Školku si můžete prohlédnout v den zápisu, nebo kdykoli po domluvě.
Skutečnosti uvedené v přihlášce je třeba doložit,
proto si k zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.
Termíny MINIŠKOLIČKY, kdy si můžete přijít k nám hrát,
navázat nová přátelství a prohlédnout si prostředí jsou:
16. 4., 23. 4., 21. 5., 29. 5. 2018 od 14.30 hodin ve třídě hvězdiček.
www.msmalostranska.cz, e-mail: mszruc.malostranska@tiscali.cz
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Pøijmeme

Prodejn?manažerku
nebo

Prodejního manažera
Požadujeme:

Pøíjemné vystupování
Sš, nebo vyšší vzdìlání
Zkušenosti s prodejem
Znalost Aj
Øidièské oprávnìní sk. B

zdenek.voslar@hotelzruc.cz
608 930 205

zdenek.voslar@arvetti.cz
info@arvetti.cz
+420 608 930 205

VOLNÁ MÍSTA
Hledáme kolegy/kolegyně na pracovní pozice:

Svářeč
Brusič
 Lisař
 Zámečník

Wikov Sázavan s.r.o.
Hledané pozice

Operátor lakovny
Provozní manipulant
 Skladník
 Montážní pracovník









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

•
CNC
• Mechanik
•B
•
• Kontrolor
• Provozní technolog
• CNC programátor

Podrobné informace naleznete na:

www.bokigroup.eu

INSTALACE
POJĎTE
ZA
LEPŠÍ PRACÍ
ZDARMA

Nabízíme
závodní stravování

Práce na HPP (37,5 hod / týden)
úvazek

Místo výkonu práce
zasílejte na adresu:
sazavan@wikov.com
pvankatova@wikov.com

Wikov Sázavan s.r.o.
T: 327 533 302, M: 720 958 275, E: pvankatova@wikov.com

www.wikov.com

nebo zkrácený pracovní

INTERNET
za

až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM

až 45.000 Kč
měsíčně
» profesionální zaškolení
» flexibilní pracovní doba

HLEDÁME NOVÉ
KOLEGY NA POZICI:

TECHNIK
PRO INSTALACE
INTERNETOVÝCH
PŘÍPOJEK
www.starnet.cz/kariera
kariera@starnet.cz
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Deváťáci opět vyčistili
okolí Sázavy
Pavla Císařová

J

ako každý rok se zručská základní
škola ve spolupráci s MAS Lípa pro

venkov zúčastnila akce Čistá řeka Sá
zava. Žáci devátých ročníků, vybaveni
rukavicemi, pytli a svačinkou, vyrazi
li vyčistit kus břehu naší řeky. Pečli
vě prošli po pravém břehu řeky úsek
od Varielu k vodárně.
Počasí nám přálo, všichni měli dob
rou náladu a chuť do práce. Ti vpředu
nacházeli zajímavější kousky, napří
klad kus plachty, pneumatiku od kola,
ale i ti poslední měli co sbírat. Nene
chali ležet ani papír od bonbónu, ani
zahrabanou pneumatiku, které kou
kal jen kousek. Někteří měli holiny
a neohroženě se natahovali až k vodě.
Po cestě připravili pro svoz asi deset
plných pytlů odpadků. Za tři hodi
ny bylo hotovo a mohli jsme si opéct
buřtík, sníst svačinu, odpočinout si.
V půl dvanácté jsme se rozešli s po
citem příjemně stráveného slunného
dopoledne a dobře odvedené užitečné
práce. Po břehu řeky, po cyklostezce,
lidé rádi chodí. Teď tu bude ještě krás
něji a čistěji.
FOTA: ARCHIV ZŠ

Masopustní rej
Jolana Keharová

V

únoru si v některých třídách užily
děti masopustní čas. Ti starší si
škrabošky a masky sami vyrobili a při
hezkých písničkách si správně zařádi
li. Děti na malé třídě prožily karneval
ve školce úplně poprvé. Maminky se
zapojily do příprav a nachystaly krásné
masky. Do těch děti hned ráno v šatně
oblékly. A tak byla najednou třída plná
princezen, čarodějů, indiánů a ostat
ních pohádkových bytostí.
Po svačině se všichni s nadšením
pustili do tancování, do soutěží a také

se nezapomněli ukázat kamarádům
v ostatních třídách. Podle rozzářených
očí a úsměvů si karneval užili i ti nej
FOTA: ARCHIV MŠ
mladší.

Školní družina při ZŠ Zruč nad Sázavou pořádá
u příležitosti letošního Dne matek

AKADEMII
NEJEN PRO MAMINKY
ve čtvrtek

od

17.5.2018 15.00

ve sportovní hale

vchod školní družinou
(pavilon F)

Všichni jste srdečně zváni !
3. třída ,,Hrajeme divadlo"
1. třída ,,Malí zahradníci''

2. třída ,,Poznáváme mláďata"
Na jaře mají děti z mateřské školky najednou plné ruce práce. Příroda se probouzí po zimním spánku,
a tak si děti zahrály na malé zahradníky, poznávaly nově narozená mláďata a přitom se nezapomněly
FOTA: ARCHIV MŠ
věnovat umělecké tvorbě, kdy se zaměřily na divadlo a zpěv.

Kytarová soutěž Ružomberok: zleva Ondřej Pekárek, Anežka Pažoutová, Gabriela
Sochůrková, Dominika Rývová
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Škola čeká na nové prvňáčky
Blanka Olišarová

T

Naše výstavy
jsou pouze
ke koukání
Jolana Keharová

J

ak všichni víte, již několik let při
pravujeme tradičně na poště vánoč
ní a velikonoční výstavy. Paní učitelky
společně s dětmi každý rok vymyslí
a vyrobí spoustu krásných výrobků,
dekorací a obrázků, které pak na poště
vystavují.
Záměrem je potěšit a třeba i inspiro
vat každého, kdo na poštu přijde a na
jde si čas výstavu si prohlédnout. Vždy
se snažíme překvapit něčím novým.
V poslední době se ale stalo nemilou
„tradicí“, že nám výtvory ze stolů mizí.
Pokaždé, když přijedeme na závěr vše
uklidit, často odvážíme jen zbylé věci,
které se asi někomu nevešly do tašky.
Na výstavu se chodíme podívat i s dět
mi a těžko jim vysvětlujeme, proč nám
plno věcí chybí.
Naším přáním je, aby se již další vý
stavy obešly bez těchto nemilých sku
tečností a k dětem se jejich výrobky
vrátily.
Předem děkujeme za pochopení.

éměř šedesát předškoláčků se dosta
vilo v sobotu dopoledne do Základní
školy Zruč nad Sázavou k zápisu do prv
ních tříd. V hlavní roli byly samozřejmě
děti, ale ani rodiče se nenudili. Hned
v administrativní místnosti na ně čekalo
vyplňování dokumentů potřebných k zá
pisu dítěte – žádost o přijetí k základní
mu vzdělávání, zápisový lístek a případ
ně i předběžná žádost o umístění dítěte
do školní družiny. Děti mezitím u jedné
z učitelek plnily jednoduché úkoly: ved
le doplnění zubů pile, která o ně přišla,
a kreslení kliček na tkaničkách prokázaly
také např. schopnost reprodukce před
kreslených tvarů. Malí šikulové mohli
v případě, že rodičům déle trvalo vypl

Ztráty a vítězství

nění a kontrola dokumentů, doplnit svoji
práci ještě nakresleným obrázkem. Vedle
maminek a princezen tak byla k vidění
do detailů nakreslená závodní auta nebo
dinosaurus. Po celou dobu zápisů se rodi
če mohli obrátit také na naše dva supervi
zory – výchovného poradce Romana Sta
rého a speciální pedagožku Lucii Hemer.
Poté, co byly vyřízeny všechny formál
ní záležitosti, zavedli naši sedmáci děti
i s doprovodem k jedné z paní učitelek,
které měly pro děti připravené další úkoly
a hravé aktivity. Jako odměnu za předve
dené znalosti a dovednosti si děti odnesly
pamětní list ze základní školy, perníčko
vý smajlík ze školní družiny a bublifuk
s omalovánkami od SRPŠ.
Už nyní se těšíme na nové prvňáčky
a dvě nové třídy žáků.

Lenka Říhová

Duben 2018 se zapsal černě do historie naší základní
umělecké školy. Přišli jsme o spolupracovnici, ka
marádku, skvělého člověka, o naši hospodářku paní
Ivu Pištěkovou, která zemřela nečekaně po delší váž
né nemoci 17. 4. 2018. Byla dobrou duší celé ško
ly a na každém kroku nám teď schází. Bez ní bude
mnohem těžší zvládnout náročné akce, které nás před
prázdninami ještě čekají. Přesto uděláme vše pro to,
abychom tento školní rok zdárně uzavřeli. Tato udá
lost poněkud zastiňuje další příznivé zprávy a radost
z úspěchů našich žáků na soutěžích je jen tichá.
Koncem března se uskutečnila krajská kola soutěží,
v nichž jsme měli tentokrát také svá želízka v ohni.
Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se konalo v ZUŠ 5. května
v Kladně krajské kolo národní soutěže ve hře na bicí
nástroje. Naši školu reprezentoval (poprvé v historii
ZUŠ) Ondřej Bělohradský ze třídy pana učitele Jana
Krofty. V silné konkurenci bubeníků ze Středočeské
ho kraje obsadil 3. místo.

FOTA: ARCHIV ZŠ

Via Musica ad beatum, z. s. a Tanja Classic s.r.o.
ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlav
ního města Prahy ZUŠ uspořádala již devátý ročník
celostátní soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRA
Guitarra Clássica“ pod záštitou Štěpána Raka. Sou
těž se uskutečnila v prostorách Gymnázia a Hudební
školy hl. města Prahy ve dnech 13. až 15. dubna 2018.
Této náročné soutěže se zúčastnili dva naši žáci. Ga
briela Sochůrková si za svůj výkon v první kategorii
v konkurenci osmadvaceti soutěžících odvezla „Čest
né uznání“. Ondřej Pekárek ve druhé kategorii obsadil
16. místo mezi třiadvaceti kytaristy. Účast v na této
soutěži byla velkou zkušeností a přípravou na další
soutěže, které se uskuteční v letošním školním roce.

Gabriela Sochůrková

Olympiáda
ve školce
Jarmila Chalupová
Iva Moravcová

D

ruhý měsíc roku 2018 patřil
X X III. zimním olympijským
hrám v Pchjongčchangu. V naší ma
teřské škole jsme bedlivě sledovali jed
notlivá sportovní odvětví a fandili jsme
našim sportovcům. Ve 2. třídě MŠ si
děti za pomoci paní ředitelky vztyčily
vlajku s olympijskými kruhy, která tam
po celých 14 dní vlála. Během dopo
ledních her si vyráběly „zapálenou po
chodeň“ a podle vzoru společně sesta
vily barevné olympijské kruhy. S kruhy
jsme si zacvičili, povídali jsme si také,
proč jsou různě barevné a co vyjadřují.
Hry byly v plném proudu a my jsme
zvládli vyzkoušet několik sportovních
disciplin, jako je slalom na lyžích, sla
lom s hokejkou a pukem, bruslili jsme
a zkoušeli jednoduché axelpaulseny či
rittbergery. Vyprávěli jsme si tom, co
nesmí chybět správnému lyžaři, vy
zkoušeli jsme si skutečnou hokejovou
helmu.
Na interaktivní tabuli jsme počítali
sáňkaře, lyžaře a snowboardisty. Roz
lišovali jsme barvy jejich dresů, pro
cvičovali jsme pravolevou orientaci po
mocí střelby na branku. Společně jsme
fandili všem našim olympionikům
a po celou dobu poctivě drželi palce.

Ondřej Bělohradský

Ondřej Pekárek

V úterý 27. 3. 2018 se konalo v ZUŠ Kolín kraj
ské kolo národní soutěže ve hře na dechové nástroje.
Pan učitel Tomáš Vobořil přivezl na soutěž dva re
prezentanty: ve hře na trubku Josef Dušek a Andrea
Čermáková ustáli silnou konkurenci a získali ve svých
kategoriích shodně také 3. místa.

Andrea Čermáková, Tomáš Vobořil
a Josef Dušek na soutěži v Kolíně

Ve dnech 18. až 19. dubna se naši žáci kytarové třídy
vydali na Slovensko do města Ružomberok. Základní
umělecká škola L. Fullu vyhlásila osmý ročník soutěže
„Ružomberská klasická gitara 2018“. Soutěž je určena
žákům základních uměleckých škol a nabízí v sou
ladu se záměrem organizátorů možnost vzájemného
obohacení žáků a jejich učitelů v oboru hry na klasic
kou kytaru. Vybraní kytaristé se pilně připravovali,
aby důstojně reprezentovali školu, město a Českou
republiku. A jak si zručští kytaristé tentokrát vedli?
Gabriela Sochůrková v první kategorii obsadila druhé
místo, Dominika Rývová ve stejné kategorii skončila
osmá; Ondřej Pekárek ve druhé kategorii získal skvělé

první místo a Anežka Pažoutová ve čtvrté kategorii
místo třetí. Všem soutěžícím děkujeme za příkladnou
reprezentaci naší školy a gratulujeme!
Většina soutěží je již za námi, ale čekají nás jiné zají
mavé akce: LDO ve čtvrtek 26.4. uvede pásmo textů
vytvořených žáky ZŠ u příležitosti Dne Země. V ne
děli 29. 4. bude v ZUŠ od 14 hodin odpoledne otevře
ných dveří a proběhne další ročník Výšlapu na Babku
se startem v ZUŠ, který pořádá Spolek rodičů a přátel
ZUŠ. Taneční obor se již těší na mimořádný sobotní
taneční seminář, který proběhne za podpory Spolku
rodičů a přátel ZUŠ dne 5. května pod vedením paní
učitelky Zdeny Hüttlové a taneční umělkyně Kateřiny
Blažkové. Praktické aktivity budou doplněny vzdělá
vacím promítáním tanečních choreografíí a nebude
chybět ani oblíbený piknik. V květnu bude v galerii
Na mostě k vidění závěrečná výstava žáků výtvarného
oboru. V průběhu tohoto měsíce budou probíhat také
třídní přehrávky jednotlivých nástrojových oddělení
hudebního oboru.
Ve čtvrtek 24. května se naše škola opět zapojí do ce
lostátní akce „ZUŠ OPEN“: od 15.00 do 17.00 bude
probíhat pod širým nebem v prostoru před Country
barem vystoupení žáků ZUŠ nazvané „Základní umě
lecká škola Zruč nad Sázavou je otevřena veřejnosti“.
Zveme zručskou veřejnost do tohoto prostoru u Zruč
ského dvora, kde na ozvučeném pódiu vystoupí žáci
hudebního, tanečního a literárnědramatického obo
ru. Návštěvníci se mohou těšit na školní kapely, ko
morní tělesa, sólové hráče, taneční a dramatické sou
bory ZUŠ. Přilehlé prostory ozdobí svými pracemi žáci
výtvarného oboru. Večer se dění přenese do sálu ZUŠ,
kde v 18 hodin začne koncert nazvaný „ZUŠka ožívá
hudbou“. Můžete se těšit na koncert klasické hudby
nejlepších sólistů a komorních těles školy. Představí se
žáci, kteří reprezentovali školu na soutěžích a na jiných
veřejných vystoupeních. V druhé polovině koncertu se
představí úspěšní absolventi školy: Eliška Lenhartová
(kytara) a Soňa Hatáková (LDO), Šárka Říhová (TO)
a jako host Kateřina Kmínková (fagot).
V pondělí 28. května je sál ZUŠ vyhrazen našim
absolventům hudebního oboru – od 18 hodin si ne
nechte ujít jejich závěrečný koncert!
Na konci května začnou již hudebníkům postupové
zkoušky, aby se vše stihlo před začátkem Mezinárod
ní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2018, kterou
v naší ZUŠ pořádáme ve dnech 14. až 17. června.
Kdo uvažuje o zápisu svého potomka do některého
z oborů naší ZUŠ – ať již ve Zruči, nebo na někte
rém z odloučených pracovišť (Kácov, Trhový Štěpá
nov, Dolní Kralovice, Zbraslavice, Čechtice), zapište
si do kaledáře termíny přijímacích zkoušek: 26. až
28. června!
Plakáty na všechny naše akce budou zveřejněny
na webu ZUŠ a na plakátovacích plochách ve městě.

Kytarová soutěž Ružomberok: Gabriela Sochůrková při předávání diplomu
– porotci zprava Patrick Vacík, Matěj Freml
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Zastupitelstvo města na svém 29. zasedání, konaném dne 26. 3. 2018
schvaluje
• 2. úpravu rozpočtu města na rok 2018 zvýšením výdajů a příjmů
o 973 900, Kč;
• přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje v dotačním pro
gramu pro rok 2018, a to pro Pečovatelskou službu, ve výši 868 400 Kč
a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o dotaci na po
skytování sociální služby se Středočeským krajem;
• přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, výzva č. 37 Energetické úspory v by
tových domech na akci „Zateplení bytových domů ve Zruči nad Sázavou“
ve výši 3 213 166,32 Kč;
• delegování pravomoci na radu města Zruč nad Sázavou spočívají
cí v provádění úpravy rozpočtu města v rámci paragrafů a rozpočtová
opatření, která v daném rozpočtovém období mění závazné ukazatele
rozpočtu, a to do výše 100 000 Kč (sto tisíc korun českých), současně ne
smí dojít ke zhoršení salda rozpočtu. Navýšení závazného ukazatele musí
být financováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně
rozpočtu nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů na příjmové
straně rozpočtu;
• prodej pozemku p. č. 1258/4 v k. ú. Zruč nad Sázavou, do vlastnictví:
V. V., za kupní cenu 150 Kč/m2;
• prodej pozemku p. č. 1258/5 v k. ú. Zruč nad Sázavou, do vlastnictví:
P. Š. za kupní cenu 150 Kč/m2;
• prodej části pozemku p. č. 1620 (díl „a“, 10 m2), zastavěnou verandou
RD č. p. 4832, do vlastnictví L. T. za cenu 150 Kč/m2;
• prodej pozemku p. č. 497/10 v k. ú. Želivec, do vlastnictví paní
T. P. za cenu 50 Kč/m2;
• dle znění Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 21. 03. 2016 číslo
usnesení 13/2016:
1. Kupní smlouvu mezi městem Zruč nad Sázavou a J. M., L. N.
2. Kupní smlouvu mezi městem Zruč nad Sázavou a V. B., D. F., J. K., P. V.

František Fišer

Z

ruč nad Sázavou se rozkládá v jižní
části okresu Kutná Hora v malebné
krajině, jejíž neodmyslitelnou součástí
je řeka Sázava. Nadmořská výška se po
hybuje v rozmezí 320 m n. m. – hladina
Sázavy pod Chabeřickým mlýnem až
po 440 m n. m. – vrch Babka.
Geologické utváření širšího okolí
Kutnohorský okres se po geologické
stránce vyvíjel jako součást Českého
masívu. Nejstarší geologickou jednot
kou na jeho území i Středočeského kraje
je moldanubikum. Rozšířeno je přede
vším v jihovýchodní až jihozápadní části
okresu.
Druhou významnou jednotkou je
silně provrásněné kutnohorské kry
stalinikum. Zaujímá převážně severní
a střední část okresu. Vykazuje stáří asi
600 milionů let a svojí geologickou stav
bou je pestřejší. Vyskytují se zde ruly,
ortoruly – vznikly přeměnou vyvřelých
hornin, svory – vznikly přeměnou jí
lovitých a písčitých usazenin, svorové
ruly a migmatity (páskované ruly). Jsou
překryté sedimentárními (usazenými)
horninami druhohorního (z období
křídového moře, Kaňk – státní přírodní
rezervace), třetihorního a čtvrtohorního
stáří. Od moldanubika je krystalinikum
odděleno, protáhlým zlomovým pás
mem – ratajskou zónou, která se táhne
od Sázavy nad Sázavou přes Rataje nad
Sázavou do jihozápadního a jižního
okolí Kutné Hory. Obsahuje hlavně
ortoruly, svory a svorové ruly.
Příspěvky jednotlivých geologických
epoch
Geologická stavba území našeho
města a blízkého okolí patří k celku
moldanubika. Je tvořena metamor
fovanými (přeměněnými) horninami
starohorního stáří, tzv. krystalickými
břidlicemi – biotiticko silimanitický
mi a biotitickými pararulami, místy
migmatitizovanými (světlé proužky
křemene a živce v pararule). Vyskytují
se zde i amfibolity, které vznikly přemě
nou hornin obsahujících nerost amfibol

– hlavně mezi Pertolticemi a Bohdančí.
Pararuly vznikaly v moldanubickém
moři z původních jílovitých a jílovito
písčitých usazenin v mnohakilometro
vých hloubkách zemské kůry přemě
nou čili překrystalizováním. Dělo se
tak za vysokých tlaků a teplot na konci
starohor během kadomského vrásnění
před 750–660 miliony let (podle no
vých radiometrických dat). Přeměnou
hornin byly zbytky původních orga
nismů zničeny. Od svrchních starohor,
na rozdíl od severních částí okresu, ne
byl celek moldanubika pravděpodobně
zaplaven mořem (tedy ani území Zru
če). Proto ve zručské oblasti nenajdeme
zkameněliny ani otisky organismů.
V prvohorách před 380–300 miliony
let se uplatnilo vlivem pohybu konti
nentálních desek v období devonu až
permu mohutné variské vrásnění a naše
oblast byla vyzdvižena. Magmatické
horniny vystoupily k povrchu podél
hlubinných zlomů, utuhly a zpevnily
Český masív, který již nebyl později
vrásněn. Od období prvohor se zemská
deska, na níž leží Evropa, tedy i území
našeho státu, posouvala od rovníku stá
le severním směrem. Nejprve v tropic
kých šířkách, později ve druhohorách
v subtropickém pásu.

„Mokrá fáze“
Otevírání turistické
sezóny byla o poznání
veselejší než následující
hudební program, neboť někteří
vodáci absolvovali dobrovolnou koupel
ve stále ještě studené vodě řeky Sázavy.
Fotoreportáž Stanislava Tomáška

Geologická minulost
a geologická stavba Zruče nad Sázavou
V prvohorách, druhohorách i třetiho
rách docházelo v území moldanubika
ke zvětrávání hornin a jejich odnosu
z povrchu, zejména činností řek a po
toků. Dnes není po původním vzhledu
pohoří ani stopy. Na zemský povrch tak
vystupují horniny moldanubika, které
původně vznikaly ve značných hloub
kách.
Koncem druhohor v období křídy
začalo alpínské vrásnění, které vy
vrcholilo v třetihorách před 60–50
miliony lety. Bylo způsobeno kolizí
africké a eurasijské desky, jejíž součástí
je i Evropa.
Vrásnění doznívá do dnešních čtvrto
hor. Dalo vznik horstvům alpinskohi
málajského systému. Český masív to
muto poslednímu vrásnění nepodlehl,
ale pukal a tříštil se mohutnými zlomy.
Toto vrásnění se v třetihorách v oblas
ti Kutné Hory projevilo zlomy a změ
nou sklonu území okresu k dnešním
Železným horám a k Polabí. Tehdy se
vytvořily základy dnešní říční sítě okre
su. Dalším příkladem je již výše zmi
ňovaná ratajská zóna a také příkopová
propadlina, která probíhá od Kutné
Hory k bývalým Dolním Kralovicím,
dnes zatopených přehradní nádrží Že
livky. Je vyplněna třetihorními štěrky.

Pararuly skalního masivu Chabeřických skal obnažené říční erozí Sázavy. (V současné době jsou pararuly dobře pozorovatelné zkraje masivu za železničním přejezdem nebo na nárazníkovém břehu Sázavy
pod zručským zámkem.)

FOTO: AUTOR, 1984, POŘÍZENO V RÁMCI DLOUHODOBÉHO POZOROVÁNÍ VEGETACE SKALNÍHO MASIVU

Vodní poměry
Zručsko bylo v této době odvodňo
váno na sever. V dnešní době odvádí
vody z města a okolí řeka Sázava se svý
mi přítoky potokem Ostrovským a Par
didubským. Směrem západním teče asi
posledních 15 milionů let.
Zemská kůra je v naší oblasti stabilní.
Její mocnost se pohybuje kolem 35 km.
Z třetihor a čtvrtohor se nám docho
valy mezi Horkou a Domahoří štěrky
a písky vzniklé mohutnou činností řek
a potoků. Jsou zakryté podobně jako
jiné předčtvrtohorní útvary hlínou.
Tyto usazeniny sloužily pro výrobu ci
hel a také jako stavební materiál, dnes
jen pro účely zemědělství.
Podnebné vlivy
Třetihory se vyznačovaly podnebím
subtropickým, ke konci období středo
evropským. Po většinu třetihor pokrý
vala území Čech teplomilná květena.
Ve čtvrtohorách zasáhly doby ledové
a teplejší meziledové. Ty ovlivnily vývoj
organismů, půd i povrchových tvarů.
Zanikly organismy teplomilné a nastu
povaly studenomilné. Změny teploty
přispívaly ke změnám zemského povr
chu. Badatelé rozlišili pět dob ledových
a čtyři doby meziledové. Fauna i flóra
se tak opakovaně stěhovala severojiž
ním a jihoseverním směrem. Podnebí
ve střední Evropě bylo v dobách me
ziledových přibližně stejné jako dnes.
Před 12 000 lety s oteplením nastala
doba meziledová (holocén), která trvá
dosud. Nejtepleji bylo před 6 000 lety.
Na základě pylových analýz a dalších
výzkumů zjistili vědci, že v nejteplejších
meziledových obdobích rostly v oblasti
střední Evropy duby, buky, lípy, jasa
ny, habry, olše, lísky a hlohy. Střídání
chladnějších, teplejších, sušších a vlh
čích období velmi ovlivnilo tvářnost
české krajiny.
Přibližně mezi 14. a 19. stoletím po
stihla Evropu malá doba ledová, která
vrcholila v 17. století. Léta byla velmi
krátká a studená. Série neúrod způsobi
la hlad a značný úbytek obyvatel. Vlta
vu v zimě pravidelně pokrýval led tlustý
několik desítek centimetrů. V této době

zamrzaly všechny řeky západní Evropy,
naše Sázava ve střední Evropě rovněž.
Současnost
Vývoj krajiny pokračuje dál, její
tvářnost se mění také dnes. Na tomto
procesu se podílí i člověk. Jeho tvořivá
i ničivá činnost podstatně přetváří po
vrch naší planety.
Horniny zemské kůry ovlivňují celou
řadu faktorů. Z půdotvorných hornin,
v našem případě z kyselé pararuly vzni
ká mechanickým, chemickým a biolo
gickým zvětráváním půda. Udává se,
že vrstva půdy o mocnosti 20 cm vzni
ká podle druhu horniny a podmínek
prostředí 1 500 až 7 000 let. Vzhle
dem k výživě obyvatel planety Země
bychom si měli uvědomit, že půda je
naše živitelka, naše bohatství a nedá se
nahradit!
Geologická stavba území a druh hor
niny ovlivňuje hydrogeologické poměry
– to obecně znamená schopnost jímat
vodu a tím ovlivňovat zásobu podzem
ních vod využitelných v krajině. Kry
stalické horniny moldanubika nejsou
pórovité jako např. pískovce nebo opu
ka v oblasti české křídové pánve, která
je největší zásobárnou naší pramenité
vody. Proto byly v minulosti postaveny
v lokalitách s nepříznivými hydrogeo
logickými poměry a v oblastech velkých
měst s rozvinutým průmyslem přehrad
ní nádrže za účelem dodávek především
pitné vody obyvatelstvu.
V naší krajině je to nádrž Švihov
na řece Želivce. Zásobuje upravenou
povrchovou vodou na pitnou Prahu,
Zruč nad Sázavou, Benešov, Havlíčkův
brod, Ledeč nad Sázavou, Světlou nad
Sázavou, Vlašim a další města a obce
Středočeského kraje a sousedního kraje
Vysočina. Provoz byl zahájen 25. května
roku 1972.
Každá změna životních podmínek
v geologické minulosti Země a ve vý
voji života na Zemi vedla ke změnám
ve výskytu druhů živých organismů.
Důkazem jsou nálezy zkamenělin,
otisků a koster vyhynulých živočichů
a rostlin. Doufejme, že se k nim v bu
doucnu nezařadí i člověk.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro
občanské záležitosti a Svazu tělesně
postižených ve Zruči nad Sázavou
za milé blahopřání k mým narozeninám.
Marie Kahounová

Dne 27. 5. 2018 to budou dva roky,
co nás navždy opustil
můj tatínek pan Jan Stibor,
který by se 12. 4. 2018 dožil 86 let.
Taťko, jsem moc ráda, že máš urnu na novém
hřbitově zde ve Zruči nad Sázavou, kde ti
mohu kdykoliv zapálit svíci. Stále vzpomíná
dcera Jana Kučabová s manželem Jaroslavem.

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou
za milé blahopřání
k mým 85. narozeninám.
Božena Duspivová

Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro
občanské záležitosti, Českému svazu žen
ve Zruči nad Sázavou a všem mým kamarádkám za přání k mým narozeninám.
Marie Benešová

Srdečně děkuji Městskému úřadu, Sboru
pro občanské záležitosti, Českému svazu
žen
ve Zruči nad Sázavou, své kamarádce
Marušce, své velké rodině a všem, kteří
mi přáli k mým narozeninám.
Emilie Michalicová
Dne 22. dubna 2018 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
mého manžela Jana Josefa Fereše.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinou.

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou
za přání k mým narozeninám.
Helena Králová

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
s odloučeným pracovištěm
v Uhlířských Janovicích, Komenského 400
pořádá

Den otevřených dveří
Přijďte nahlédnout, jak probíhá školní výuka ve třídách
s malým počtem žáků, prohlédnout si výtvarné práce
a výrobky žáků, které zdobí prostory obou škol.

Akce proběhne
22. 5. 2018 od 8.00 do10.00 ve Zruči nad Sázavou
a od 8.00 do 15.00 v Uhlířských Janovicích.
Srdečně zveme!

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 589 258.
◆ Pronajmu garáž Na Vekendech
za 650 Kč měsíčně. Volejte večer
od 20.00 do 21.00 hod. Telefon:
608 505 588.
◆ Prodám byt ve Zruči nad Sázavou v osobním vlastnictví 3 + 1
v Sadu Míru 790. RK nevolat. Tel.:
723 067 701.
◆ Externí účetní
Uvažujete o změně účetní či začínáte podnikat? Nabízím externí
zpracování daňové evidence, mezd,
DPH, kontrolního hlášení, silniční
daně. Komunikace elektronicky,
zastupování na úřadech, osobní
přístup a loajalita je samozřejmostí. V případě zájmu mne neváhejte
kontaktovat, ráda Vám pomohu. Email: nz.hermankova@seznam.cz,
nebo telefon: 777 321 517.
◆ Koupím garáž ve Dvouletkách
nebo Na Vekendech. Telefon:
603 974 381.
◆ Sháním pronájem bytu 2 + 1
ve Zruči nad Sázavou. Telefon:
739 101 683.
◆ KOUPÍM Škoda Erko – Rapid,
Simson, Jawa –ČZ, Babeta, Pařez, Jaweta, Pionýr a jiné. Tel. 736 741 967.
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Zprávy z radnice
3. Kupní smlouvu mezi městem Zruč nad Sázavou a J. J., J. K., J. K.
4. Kupní smlouvu mezi městem Zruč nad Sázavou a J. H., H. Š. Za
stupitelstvo města Zruč nad Sázavou pověřuje starostu města podpisem
výše uvedených kupních smluv.
• dle znění Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 25. 04. 2016 číslo
usnesení 28/2016 Kupní smlouvu mezi Městem Zruč nad Sázavou a M. Č.;
• úplatný převod pozemků parcelní číslo 2400/1, 1094/12, 1094/14
vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, které jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost
hospodařit s tímto majetkem státu má Státní pozemkový úřad, do vlast
nictví města Zruč nad Sázavou;
deleguje
• pravomoc pro vedoucí ekonomického odboru města Ing. Janu Je
línkovou, provádět opravy nesprávného zatřídění, v případě jednáli se
prokazatelně o technickou chybu a v případě, že nedochází ke změně
závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města. Tyto opravy musí být
zdůvodněny radě města;
ruší
• své usnesení č. 7/2009 ze dne 16. 3. 2009 ve znění: „ZMě schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1620 dle KN v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví: Lenka Toušková, Polní 4783, 285 22 Zruč nad Sázavou. Část
pozemku bude prodána za cenu 100 Kč/m2“;
• své usnesení č. 8/2018 ze dne 29. 01. 2018 ve znění: „ZMě schvaluje prodej domu čp. 602 v ulici Poštovní, na pozemku parcelní č. 2125
(o výměře 265 m2), okolního pozemku č. 2127 (915 m2) a přilehlého pozemku parc. č. 2126 (723 m2), vše k. ú. Zruč n. S., za celkovou kupní
cenu 2 651 000,- Kč, do vlastnictví Ing. Martin Šotek, U Zeleného ptáka
1148, Praha 4“;
souhlasí
• a vydává „Změnu č. 3 územního plánu Zruč nad Sázavou.“
Rada města na svém 89. zasedání, konaném 5. 3. 2018
schvaluje
• účetní závěrku Základní umělecké školy ve Zruči nad Sázavou za rok
2017 a schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši
15 987,12 Kč do rezervního fondu;
• konání příměstského tábora v roce 2018 ve třech turnusech;
• návštěvní řád zámku a ceník vstupného pro turistickou sezónu 2018;
• uzavření smlouvy o spolupráci se Spolkem rodáků a přátel Zruče
nad Sázavou a okolí;
• uzavření „smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP
126011556/VB/3, Zruč nad Sázavou, Nádražní p. č. 623/14 – knn“
s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín;
• uzavření kupní smlouvy na prodej dřevní štěpky s firmou ČEZ Ener
go, s. r. o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín;
• na základě zveřejněného záměru města na prodej nábytku z bufetu
sportovní haly Obci Zbraslavice;
• do funkce vedoucího technických služeb a správy majetku pana
Bc. Radka Hampla a pověřuje tajemnici k vyřízení potřebných doku
mentů k uzavření pracovní smlouvy;
• uzavření kupní smlouvy na nákup nábytku do bufetu sportovní haly
od firmy INTEKO Sedlec, s. r. o., Juarezova 16, 160 00 Praha 6;
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 189/2017 na akci „Na kole
do práce Zručskou cyklostezkou – II. etapa“ s firmou BES + KDS,
Sukova 625, 256 01 Benešov;
• zrušení zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce osvětlení sportovní
haly“ ukládá vyhlásit výběrové řízení na výše uvedenou akci a poptat
následující firmy:
1. PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár n. S.;
2. MIPA elektro, s.r.o., V Ráji 33, 198 00 Praha 9;
3. Eramont, s.r.o., Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové;
4. SECOMA, spol. s r.o, Kaplická 853/55, 140 00 Praha 4;
5. Sunritek, s. r. o., Holandská 878/2, 639 00 Brno – Štýřice;
RMě jmenuje komisi pro otvírání obálek v tomto složení:
Členové
Náhradníci
Bc. Lenka Velíšková
Kristýna Soukupová
Ing. Martina Gabrielová
Petra Řimnáčová
RMě jmenuje hodnotící komisi v tomto složení:
Členové
Náhradníci
Mgr. Martin Hujer
JUDr. Alena Hajská
Ing. Petr Míka
Ing. Roman Výborný
Lubomír Dolák
Ondřej Vorlíček;
ukládá
• pokračovat v jednáních o odprodeji vyznačených částí p. č. 1354,
po vypracování GP zveřejnit záměr města na prodej částí pozemku p. č.
1354 a následně předložit prodej do jednání ZMě;
jmenuje
• konkurzní komisi výběrového řízení na ředitele školských zařízení
v tomto složení:
Základní škola Zruč nad Sázavou:
Mgr. Martin Hujer, Ing. Ivo Šimek, CSc. (za zřizovatele), Mgr. Tomáš
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Zprávy z radnice
Valášek (zástupce KÚ), Mgr. Luděk Jeništa (odborník na státní správu),
Mgr. Vladimír Nulíček (pedagog školy), RNDr. Antonín Smrž (Česká
školní inspekce), Štěpánka Richterová (školská rada), Mgr. Martina Fi
alová (tajemnice komise),
Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou:
Mgr. Martin Hujer, Ing. Ivo Šimek, CSc. (za zřizovatele), Mgr. Tomáš
Valášek (zástupce KÚ), Mgr. Luděk Jeništa (odborník na státní správu),
Radek Bělohradský (pedagog školy), RNDr. Antonín Smrž (Česká škol
ní inspekce), Mgr. Martina Fialová (tajemnice komise),
Mateřská škola Na Pohoří Zruč nad Sázavou:
JUDr. Alena Hajská, Ing. Jaroslav Bělina (za zřizovatele), Mgr. Tomáš
Valášek (zástupce KÚ), Mgr. Luděk Jeništa (odborník na státní správu),
Alena Slavíčková (pedagog školy), RNDr. Antonín Smrž (Česká školní
inspekce), RNDr., Mgr. Martina Fialová (tajemnice komise),
Mateřská škola Malostranská Zruč nad Sázavou:
JUDr. Alena Hajská, Ing. Jaroslav Bělina (za zřizovatele), Mgr. Tomáš
Valášek (zástupce KÚ), Mgr. Luděk Jeništa (odborník na státní správu),
Dana Pacalová (pedagog školy), RNDr. Antonín Smrž (Česká školní
inspekce), Mgr. Martina Fialová (tajemnice komise).
Jmenování zašle OKŠS.

Zápas se Žižkovem rozhodla první třetina
Zručští florbalisté
trápili pražskou Slavii
do posledních sekund
Josef Tůma
Florbal – Florbalisté Jiskry odehráli desáté dvojkolo mis
trovské soutěže Praha – Střední Čechy – soutěž mužů, di
vize E – sezóny 2017 – 2018 ve SH ve Zruči nad Sázavou.
Na programu měli utkání s celky Falcons Žižkov B a Slavií
Praha B. V sestavě chyběli z různých důvodů dva hráči: Bleha
a Němeček.
Jiskra Zruč nad Sázavou – Falcons Žižkov B 2:7 (0:4 1:2 1:1)
Branky a asistence Jiskry: 14:54 Vladimír Červinka, 31:31
Petr Kratochvíl (Luboš Vodrážka). Rozhodčí: Jan Chuděj –
Matěj Beneš. Vyloučení: 0/1.
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Slavia Praha B 2:2 (0:0 2:1 0:1)
Hráči Jiskry podali oproti předchozímu utkání velmi slušný
výkon, pražskou Slavii trápili do posledních sekund. Vedli 2:1
a všechny body do tabulky jim vzala závěrečná powerplay

Lopour – Hecl).
Sestava Jiskry: Malý – Vodrážka, Holeček – Tůma, Edr –
P. Kratochvíl, Čech, Tvrdík – Červinka, Sedláček, Jantač –
M. Kratochvíl, Drbal, Lopour

Rada města na svém 90. zasedání konaném 19. 3. 2018
schvaluje
• účetní závěrku MŠ Malostranská Zruč nad Sázavou za rok 2017;
• výsledek hospodaření MŠ Malostranská Zruč nad Sázavou za rok
2017 ve výši 5 942,50 Kč a převod této částky do rezervního fondu;
• účetní závěrku MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou za rok 2017;
• výsledek hospodaření MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou za rok 2017
ve výši 142 516,11 Kč a převod této částky do rezervního fondu;
• účetní závěrku Základní školy Zruč nad Sázavou za rok 2017;
• výsledek hospodaření Základní školy Zruč nad Sázavou za rok 2017
ve výši 52 220,04 Kč a převod této částky do rezervního fondu;
• cenu oběda pro cizí strávníky ve školní jídelně Základní školy Zruč
nad Sázavou s platností od 1. dubna 2018 za stanovenou částku 57, Kč;
• navýšení poplatku za pronájem dětského dopravního hřiště u školní
jídelny mimozručským školským zařízením na 200 Kč/hodinu;
• spolupráci s firmou CoFounder, Štrossova 129, Pardubice při akci
ve Zruči nad Sázavou „100 let od založení Československé republiky“;
• nákup zařízení do školní jídelny Základní školy Zruč nad Sázavou
od firmy SEP, spol. s r. o., Teplická 109, 405 05 Děčín IX;
• uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Jarmilou Cetkovskou na:
 technickou pomoc při návrhu zadání změny č. 4 územního plánu
(3 000 Kč);
 zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu (14 000 Kč);
 úpravu návrhu změny č. 4 územního plánu na základě výsledků
jejího projednání (1 000 Kč);
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Silmex, s. r. o., Praž
ská 495/58, 370 04 České Budějovice, na akci „Rekonstrukce místních
komunikací ve Zruči nad Sázavou“;
• objednat od firmy ČEZ Energetické služby, s. r. o., Výstavní
1144/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice, odstranění závad z poruchy
na zařízení VN a NN v LDS Zruč nad Sázavou;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Na kole do práce
Zručskou cyklostezkou – II. etapa – TDS a BOZP“ s firmou AFCI
TYPLAN, s. r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy
č. p. 43 v Želivci – I. úprava“ s firmou Realiltní a stavební společnost,
s. r. o., Fantova 693/45, 614 00 Brno;
ukládá
• předložit do jednání zastupitelstva návrh 2. úpravy rozpočtu města
na rok 2018;
souhlasí
• s nákupem drobných zařizovacích předmětů do zámku od paní R. V.;
bere na vědomí
• zprávu o stavu veřejného pořádku v katastrálním území města Zruče
nad Sázavou za rok 2017.

Zahajujeme beachvolejbalovou
sezónu 2018 ve Zruči
Roman Starý

V

sobotu 2. června 2018 se
od 8.30 hod. koná již V. ročník
turnaje Beachotvírák. Turnaj je určen
pro amatéry (smíšené trojice, mini
málně jedna žena), kteří mají tento
sport rádi a chtějí prožít příjemnou
a s l u n e č n o u č e r v n ov o u s o b o t u
na zručských beach kurtech. Maxi
mální počet družstev je 16, přihlášky

zasílejte do pátku 25. května.
Po celý den je připraveno bohaté
občerstvení a večerní program ob
stará DJ Míra Papež. Každý účastník
turnaje obdrží originální dárek. Star
tovné: 300 Kč na družstvo.
Další informace na https://www.facebook.com/beachotvirak.zruc,
tel.: 605 432 862,
email: star.roman@seznam.cz.

Zdeněk Lopour (č. 23) přehrál v obranném zákroku slávistu Toma Kupce.

Jan Čech (vpravo) se snaží prosmýknout přes slávistické sevření hráčů
Jana Netrdy (č. 13) a Patrika Púdelky (č. 14).
FOTA: JOSEF TŮMA
hostů patnáct sekund před koncem střetnutí. Osm sekund
před závěrečným klaksonem vyrovnal Otáhal.
Branky a asistence Jiskry: 12:30 Jakub Sedláček (Luboš
Drbal), 19:25 Jakub Holeček (Luboš Vodrážka). Rozhodčí:
Jakub Horyna – Ondřej Vojtěch. Vyloučení: 2/1 (Vodrážka,

Celkové statistiky Jiskry:
pozice v celkové tabulce – 6.
výhry – 7
remízy – 4
prohry – 9
body – 25
vstřelené branky – 82
obdržené branky – 89
procentuální úspěšnost přesilovek – 24.0 procent
úspěšnost oslabení – 80.0 procent
Kanadské bodování: 1. Drbal 25, 2. Červinka 23, 3. Čech 21
Branky: 1. Tvrdík 16, 2. Jantač 12, 3. Drbal 12
Asistence: 1. Drbal 13, 2. Čech 12, 3. Červinka 11
Trestné minuty: 1. Lopour 12, 2. Čech 10, 3. Němeček,
Tůma a Edr 4
Průměr obdržených branek: Jakub Malý – 4.54

SHÁNÍTE STŮL
NA STOLNÍ TENIS?
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, z. s.
nabízí k odprodeji dva stoly na stolní tenis,
stáří cca 20 let,
minimální cena za jeden stůl 1 500 Kč.
Stoly je možné vidět v pondělí a ve středu
od 14.00 do 15.00 hod. v tělocvičně
nad školní jídelnou nebo po domluvě
na tel.: 731 715 024.
Nabídky zasílejte na adresu
TJ Jiskra Zruč n. S., 5. května 510,
Zruč nad Sázavou
nebo osobně do kanceláře TJ,
(2. patro spolkového domu )
v zapečetěné obálce s nápisem
„NABÍDKA STOLY“

do 30. 4. 2018.

Sportovní výkon
roku 2017
Město Zruč nad Sázavou
vyhlašuje udělení ceny

SPORTOVNÍ VÝKON za rok 2017
Písemné návrhy na udělení ceny
SPORTOVNÍ VÝKON za rok 2017
přijímá Kancelář starosty do 30. 4. 2018.
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Informace od zelených stolů
František Herout
Stolní tenisté si šestým místem zajistili
pátou sezónu v ligové špičce
Hráči třetiligového Tennisline vstou
pili do uplynulé sezóny 2017/2018
odhodlaně, ačkoli je čekala po čtyřech
letech nejlépe obsazená skupina s třemi
loňskými finalisty a dalšími dvěma aspi
ranty na druhou ligu. Atým se v první
polovině držel v horní polovině tabulky
dvanácti účastníků. V prosinci kádr de
finitivně opustil Petr Loudín, a to kvůli
vážnému zranění kolene. Mladý studují
cí, ikona celku, Pavel Škopek nenastupo
val ani zdaleka v tolika utkáních, a tak se
do sestavy dostal mladičký Radek Slavík.
Druhá polovina sezóny byla opře
na o trojice František Herout, Daniel
Nevřela a Radek Slavík. Díky tomu, že
se všem dařilo stabilně bodovat, SKC
i v oslabených sestavách dokázalo uhrát
důležité body a i díky bodům Pavla
Škopka nebo náhradníka Tomáše He
routa si dojít pro konečné šesté místo.
Úspěšnost hráčů Zruče: (dvouhry
výhry: prohry/čtyřhry): Herout Franti
šek 48:20/ 11:9, Nevřela Daniel 35:23/
13:5, Škopek Pavel 20:20/ 9:4, Loudín
Petr 11:17/ 8:3, Slavík Radek 19:29/
8:6, Herout Tomáš 2:7/ 1:2 a Hameta
Oldřich 1:7/ 0:2.
Do příští sezóny Tennisline shání dů
ležitou posilu, která by umožnila porvat
se o postup do druhé ligy. Pak by měla
historicky pátá sezóna mezi smetánkou
velice zajímavý náboj.
Rabbit v krajské soutěži atakoval příčky play oﬀ
Skvělou sezónu má za sebou béčko
mužů v krajské soutěži I. třídy. Stabilní
parta, pozitivní přístup a bojovný duch
opřený o skvělé výkony Radka Slavíka,
nejlepšího hráče soutěže, znamenaly
průběžně druhé místo! Po Novém roce

však přišla venkovní klání bez Radka
Slavíka a body se získávaly daleko slo
žitěji. Nakonec bylo ze snažení celkové
šesté místo, ovšem s úzkou ztrátou čtyř
bodů na druhé místo a tří bodů na play
off.
Úspěšnost hráčů Zruče: Slavík Radek
45:4/ 12:3, Kamarýt Jiří 20:14/ 5:5,
Hameta Oldřich 36:32/ 15:6, Herout
Tomáš 23:26/ 8:7, Jandejsek Pavel 7:14/
5:3, Bleha Lukáš 7:22/ 4:5, Němec Ma
rek 1:5/ 1:1.
C-tým se v kombinované sestavě
do play oﬀ nepodívá
Finále play off bylo téměř každoroč
ním vyvrcholením sezóny Ctýmu
v Regionálním přeboru I. třídy. Pětice
hráčů vedená Vaškem Heroutem le
tos věnovala více času svých rodinám
a na výsledcích to bylo vidět. Ač každý
z hráčů předvedl své nejlepší výsledky
za poslední roky, kombinace sestav pra
videlně na body nestačily. Céčko skon
čilo v sezóně 2017/2018 na pátém místě
RP1.
Do sestavy vyšší soutěže dospělých se
dostalo i několik mladíků, z nichž La
dislav Dolejš v posledním kole dokázal
i bodovat. Do budoucna by mohl napo
dobit kolegu Pavla Jandejska, který zase
za celý ročník neprohrál.
Úspěšnost hráčů Zruče: Jandejsek Pa
vel 32:0/ 8:1, Němec Marek 23:6/ 6:2,
Herout Václav 28:14/ 5:5, Jandejsek
Zdeněk 41:24/ 7:10, Friš Miroslav 9:11/
2:3, Dolejš Ladislav 1:25/ 0:7.
Déčko se s náskokem udrželo v RP2
Poslední tým mužů byl letos opět vě
nován zručským mladíkům, kteří v RP2
odehráli celkem 160 dvouher. V druhé
polovině sezóny jim k bodům výrazně
pomohl vedoucí Vašek Herout, Mirek
Friš a nový resident Lubomír Buldra.

Zajímavostí v sezóně byla účast trojice
Försterových, z nichž zatím žádný bodo
vat nedokázal, ale v příští sezóně budou
mít možnost navázat na konečné sedmé
místo Dtýmu.
Úspěšnost hráčů Zruče: Herout
Václav 20:5/ 4:4, Friš Miroslav 29:17/
7:5, Buldra Lubomír 19:11/ 3:3, Dolejš
Ladislav 7:39/ 5:7, Čekal Jan 2:12/ 1:2,
Procházka Jan 2:14/ 2:2, Baloun Jan
1:11/ 0:3, Kop Jaromír 1:31/ 3:6 a další.
Mládež se s trenérem Pěnkavou zlepšuje každou hodinou!
Pro mladíky SKC sezóna stále pokra
čuje a do konečného bilancování zbývá
jeden ze čtyř turnajů Regionálního po
háru regionů Kutná Hora, Kolín a Be
nešov; plus závěrečný TOP 12, který se
uskuteční 29. 4. ve Spolkovém domě
Zruč nad Sázavou.
Ve třetím poháru si chlapci upevnili
průběžně první místo mezi staršími
i mladšími žáky. Ladislav Dolejš měl
v Janovicích dokonce druhou možnost
na premiérové vítězství v turnaji. Ve fi
nále měl proti favorizovanému kutno
horskému Kolmanovi několik mečbolů,
ovšem proměnit je nedokázal, a tak ne
zbývá než doufat v turnaj čtvrtý. Velice
dobrým výsledkem se blýsknul Filip
Cendelín, který přešel přes třetího nasa
zeného Štěpána Křenovského.
Dobré výsledky mladíci přivezli
i z krajského turnaje ve Vlašimi a Bělé
pod Bezdězem. Nejlepšími umístěními
ve svých divizích se pyšnila trojice Čekal,
Cendelín, Nácovský.
Chlapci se aktivním tréninkovým
přístupem zlepšují, k čemuž jim vedle
trenéra Františka Herouta pomáhá hlav
ně účast profesionála Luboše Pěnkavy
z Vlašimi.
Závěrem bychom chtěli jménem celé
ho oddílu poděkovat vedení spolkového
domu a městu Zruč nad Sázavou za re
alizaci zatemnění oken ve víceúčelovém
sále SD, které výrazně přispělo ke zlep
šení herních podmínek.
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Výsledkový týdenní servis
Pepy Tůmy
FOTBAL A
17. kolo – I. B třída (14. 4.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Jiskra Struhařov 0:1 (0:0), sestava a branky Jiskry: Cudlín – Louda, Jouza, Hájek, Kotek – Janda (33. Viktora), Petrů,
Martinák, P. Jelínek – Zeman (68. Arnold), Váňa
FOTBAL STARŠÍ ŽÁCI
13. kolo – starší žáci (15. 4.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Záboří nad Labem 9:2
(3:0), sestava a branky Jiskry: Adrián – V. Mach, Dolejš 2, Maxa 3, Petrík, Beznoska 1,
M. Vörös, V. Vörös, Váňa 1, M. Herud 2
FOTBAL STARŠÍ PŘÍPRAVKA
10. kolo – starší přípravka (14. 4.): mistrovský turnaj ve Zruči nad Sázavou
Jiskra Zruč nad Sázavou/Trh. Štěpánov – SK Malešov 8:2 (4:0), branky Jiskry: Božík 3,
Hromas 2, Šic 1, Marhan 1, Procházka 1
Jiskra Zruč nad Sázavou/Trh. Štěpánov – Slavoj Vrdy 3:3 (2:2), branky Jiskry: Božík 1, Šic
1, Marhan 1
Jiskra Zruč nad Sázavou/Trh. Štěpánov – Kavalier Sázava 4:3 (4:2), branky Jiskry: Šic 1,
Marhan 1, Hromas 1, Bělina 1
Sestava Jiskry: Šaněk – Hromas, Božík, Čermák, Štichauer, Procházka, Marhan, Pěkná,
Marhan, Šic, Mareček
FOTBAL MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
10. kolo – mladší přípravka (15. 4.): mistrovský turnaj ve Zruči nad Sázavou
Jiskra Zruč nad Sázavou – Kavalier Sázava 3:10 (2:5), branky Jiskry: Pěkná 1, Smejkal
1, Berka 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – FK Čáslav C 11:11 (4:5), branky Jiskry: Procházka 8, Berka 1,
K. Hrabánek 1, Jelínek 1
Sestava: Balcar – Pěkná, Jelínek, Smejkal, T. Hrabánek, K. Hrabánek, Berka, Sajdl,
Procházka
HÁZENÁ MUŽI
18. kolo – 2. liga muži JZČ (14. 4.): SK Praha 4 – Jiskra Zruč nad Sázavou 26:20 (11:9),
sestava a branky Jiskry: Vinc, Vodrážka – Felis 7, Kovařík 5, M. Vrzáček 3, D. Korel 3,
Lefner 1, Koubský 1, Červinka, Havránek
NOHEJBAL
1. kolo – OP družstev Kutná Hora/Kolín (14. 4.): Sparta Kutná Hora – Jiskra Zruč nad
Sázavou 10:0, sety: 20:0, sestava Jiskry: Exner, Setnička, Jeništa, Král, Rebhán, Jelínek
HÁZENÁ MLADŠÍ ŽÁCI
Soutěž mladšího žactva (14. 4.) – Zruč nad Sázavou – soutěž se hraje turnajovým
způsobem, bez počítání skóre a výsledků, bez vyhlašování pořadí umístění v soutěži
Jiskra Zruč nad Sázavou – Spartak Příbram, branky Jiskry: Šveněk 2, Tůma 2, Nikodým
1, Karban 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – HC Kolín, branky Jiskry: Karban 6, Šveněk 2, Ruth 2, Klouda 1,
Pešout 1, Petrík 1, Aye 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – Sparta Kutná Hora, branky Jiskry: Tůma 6, Karban 5, Petrík 3,
Šveněk 2
Jiskra Zruč nad Sázavou – Házená Úvaly A, branky Jiskry: Šveněk 3, Tůma 2, Karban 2,
Aye 2, Klouda 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – Házená Úvaly B, branky Jiskry: Taso Aye 5, Šveněk 4, Tůma 1,
Karban 1, Vorlíček 1, Klouda 1, Procházka 1, Petrík 1
Sestava Jiskry (61): Vorlíček 1 – Tůma 11, Šveněk 13, Karban 15, Ruth 2, Procházka 1,
Petrík 5, Aye 8, Klouda 3, Pešout 1, Nikodým 1
STOLNÍ TENIS MLÁDEŽE
Regionální pohár žactva 2017/18 ve stolním tenisu – Uhlířské Janovice (14. 4.)
KONEČNÉ POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ (56 hráčů): 1. Leon Kolman (Sokol Kutná Hora), 2.
Tereza Čížová (Sokol Uhlířské Janovice), 3. Ladislav Dolejš (SKC Zruč n. S.), 4. Štěpán
Křenovský (Sokol Kutná Hora), 5. Jan Čekal, 8. Matěj Kulhánek, 9. Filip Cendelín, 11.
Jan Baloun, 13. Ondřej Nácovský, 20. Vojtěch Förster, 45. Jan Tůma, 46. Tomáš Förster
(všichni SKC Zruč nad Sázavou)
DRUŽSTVA MLADŠÍCH ŽÁKŮ (jen Kutná Hora, 7 oddílů): 1. SKC Zruč nad Sázavou (Čekal,
Kulhánek, Cendelín, Nácovský, V. Förster) 21 b., 2. Sokol Uhlířské Janovice (Čížová,
Puflerová) 18 b., 3. Sokol Čáslav (Reimann, Sosnovec, Líska, Smetana, Beran) 15 b.
DRUŽSTVA STARŠÍCH ŽÁKŮ (jen Kutná Hora, 7 oddílů): 1. Sokol Kutná Hora (Kolman,
Křenovský, Růžička, Kárník, Kolmanová) 20 b., 2. SKC Zruč nad Sázavou (Dolejš, Čekal,
Kulhánek, Cendelín, Nácovský, V. Förster) 19 b., 3. Sokol Uhlířské Janovice (Čížová, Číž,
Puflerová) 17 b.
VOLEJBAL ZRUČSKÝ SMÍŠÁK
Zručský smíšák 2018 (14. 4.) – Zruč nad Sázavou
Celkové pořadí: 1. Něžné mlátičky, 2. Dynamo Helsinky, 3. Mord Parta, 4. Los Bomberos,
5. – 8. Kluci z Jihu, V pejči na lehátku, Ševci, Bláznivá promile

SKC Zruč nad Sázavou RABBIT B, zleva: Slavík Radek, Kamarýt Jiří, Herout Tomáš, Hameta Oldřich.

FOTO: AUTOR

Sportovní akce
1. 5. 2018

Házená

Zruč nad Sázavou–Lokomotiva Plzeň, 17.00 – 19.00 hod., SH.

5. 5. 2018

Turistika

Májový pochod – pořádá turistický oddíl TJ JISKRA Zruč nad Sázavou, start pochodu je od 7.00 hod.
do 9.00 hod. na náměstí Míru ve Zruči nad Sáz., cíl je v Českém Šternberku, startovné: 20 Kč.

5. 5. 2018

Házená

Zruč nad Sázavou–České Budějovice, 18 – 20 hod., SH.

12. 5. 2018

Atletika

Zručský májový běh – 150 až 8400 m, registrace od 9.30 hod., starty jednotlivých závodů od 10.40 hod.,
startovné: 50/100 Kč (online do 5. 5. /na místě).

12. 5. 2018

Volejbal

Turnaj v minivolejbale – 9.00 až 15.00 hod., SH.

12. – 13. 5. Mölkky
2018

V. Jarní zlatá zručská mölkka – turnaj – tenisové dvorce TJ JISKRA Zruč nad Sázavou.
Více informací na http://www.molkky.cz/.

13. 5. 2018

Volejbal

Turnaj v minivolejbale – 9.00 až 13.00 hod., SH.

19. 5. 2018

Volejbal

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

VOLEJBAL ŽACTVA
Okresní pohár žactva 2017/18 – (15. 4.) – Zruč nad Sázavou
Pořadí ve 4. kole: 1. Kunice 10 bodů, 2. Týnec nad Sázavou 9, 3. Kácov A 8, 4. Postupice
7, 5. Zruč nad Sázavou 6, 6. Říčany A 5, 7. Benešov 4, 8. Říčany B 3, 9. Kácov B 2, 10.
Divišov 1
Celkové pořadí po 4. kole: 1. Kunice 49 bodů, 2. Týnec nad Sázavou 45, 3. Kácov A 39, 4.
Postupice 37, 5. Zruč nad Sázavou 28, 6. Říčany A 27, 7. Benešov 17, 8. Říčany B 15, 9.
Kácov B 10, 10. Divišov 8
ATLETIKA
Závod Běhej lesy Lednice (14. 4.) – šestice zručských atletů s dalšími 1800 běžci.
BĚH 13 KM: Kateřina Dubjáková – čas 1:00:33 h., celkově 53. z 1119 účastníků, 7. žena
z 634 žen, v kategorii ženy 19 – 39 let 6. místo z 420; Ondřej Dubják – čas 58:09 min.,
celkově 33. z 1119, 30. muž z 485 mužů, v kategorii muži 15 – 18 let 2. místo ze 17.
BĚH 21KM: Nikol Petrásková – čas 1:55:39 h., celkově 309. z 673 účastníků, 51. žena
z 228 žen, v kategorii ženy 19 – 39 let 38. místo ze 144; Petr Dubják – čas 1:27:39 h.,
celkově 24. z 673 účastníků, 23. muž z 445 mužů, v kategorii muži 40 – 49 let 6. místo
ze 148; Martin Lejnar – čas 2:15:56 h., celkově 542. z 673 účastníků, 384. muž z 445
mužů, v kategorii muži 40 – 49 let 129. místo ze 148 – Martin běžel první běh po nemoci, takže to pojal jako velmi slušný trénink; Ondřej Pojmon – čas 1:47:41 h., Ondra
dělal vodiče své partnerce Janě
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Sedmikolový maraton vyhrála dvojice Homolka – Starcová

Turnaje se zúčastnilo třiadvacet dvojic
Josef Tůma
Badminton – Ve Zruči nad Sázavou se uskutečnil pátý
ročník Velikonočního turnaje amatérských smíšených
čtyřher v badmintonu SASH 2018, líté boje se konaly
na čtyřech kurtech v místní sportovní hale. Zúčast
nilo se ho 23 dvojic z Prahy, Benešova, Rakovníka,
Kladna, Kutné Hory, Zruče nad Sázavou a místního
okolí. Hrálo se na dva sety do jedenadvaceti. Vítězové
získali velikonoční věcné ceny. První zručská dvojice
Vlková–Havlíček skončila na čtvrté příčce, druhá Čer
ný–Domanská pátá.
Pořadatelé: Petr Škramovský a Vít Stejskal – SASH
Systém soutěže: Švýcarský
Pořadí:
1. Pavel Homolka – Petra Starcová, 12:2 (286:180) 36 b.
2. Hedvika Tvrdá – Luboš Slavík, 13:1 (285:170) 35 b.
3. Stáňa Hoskovcová – Jarda Kuba, 9:5 (266:190) 30 b.
4. Lída Vlková – Martin Havlíček, 9:5 (261:203) 27 b.
5. Pepa Černý – Jitka Domanská, 9:5 (259:203) 26 b., atd.

Jiskra si připsala čtyři body
Josef Tůma
Fotbal – Áčko Jiskry odehrálo v domácím prostře
dí 15. kolo soutěže PRODIET I. B třídy, přivítalo
na fotbalovém stadionu družstvo Říčan.
Jiskra Zruč nad Sázavou – FK Říčany 0:0, PK 5:4
Jiskra získala v domácím prostředí na promáčeném
terénu, navíc za neustálého deště, dva body proti
Říčanům. Ve 12. minutě se neprosadil v pokuto
vém území P. Jelínek po přihrávce Jandy. O pět
minut později stejný hráč vystřelil nad branku
gólmana hostů Smoly. Po dvaceti minutách patří
cích Jiskře se začali prosazovat hosté. Vedle branky
Cudlína mířil hostující Michal po uvolnění Pav
lů. Podruhé zahrozil z hranice pokutového území
Pavlíček, nastřelil ale domácího obránce, odražený
míč po střele stejného hráče zlikvidoval vyběhnuvší
Cudlín. Ve 39. minutě zahrozil říčanský Pavlů,
jeho střela mířila vedle. První poločas tak mnoho
zajímavého nenabídl a poločas skončil 0:0.
Druhý poločas byl vcelku vyrovnaný, i když ke třem
bodům měli blíže domácí. Nejprve zahrozil Hájek,

se skákavou střelou si Smola poradil. V 63. mi
nutě uvolnil Petrů P. Jelínka, který místo přihrávky
doprava na Martináka volil kličku doleva a o míč
přišel. O pět minut později mohli hosté vyhrávat,
ideální přihrávku Pavlíčka do pokutového území
spálil, ač sám před Cudlínem, Havelka. Nedáš –
dostaneš tentokrát neplatilo. V 82. minutě uvolnil
Petrů nabíhajícího P. Jelínka, ten ke smůle před
odkrytou brankou trefil levou tyčku. V 87. minutě
podržel domácí tým při střele Michala brankář
Cudlín. Na druhé straně se neprosadil střelecky
Petrů, odražený míč od obránců napálil Arnold
mimo. Utkání skončilo bezbrankovou remízou
a šlo se do penalt.
Domácí podržel při penaltách brankář Cudlín,
chytil dvě – první a šestou, Jiskra nedala jednu
– druhou. Za domácí skórovali – Petrů, Arnold,
Martinák, Cudlín, nedal P. Jelínek. Za hosty se
prosadil Pavlíček, Želízko, Pont, Havelka, nedal
Marušák. Rozhodující pokutový kop proměnil
v 6. sérii Louda, Sochůrka „vyčapal“ Cudlín.
Branky: Rozhodující penalta – Louda, pokutové
kopy 5:4. Rozhodčí: Radek Dragoun – Petr Cho
vanec, Marek Meščan. ŽK: 85. Hájek, 90. Louda,
90. Petrů, 86. Arnolt – 15. Marušák, 59. Lohynský,
49. Masopust, 44. Pont. ČK: 83. Lohynský. Diváků: 60. Poločas: 0:0.
Zruč n. Sáz.: Cudlín – Z. Louda, Musil (87. Hir
nyk), Jouza, Kotek – Hájek, Petrů, Martinák,
Janda (64. Havel) – Kovář (42. Arnolt), P. Jelínek.
Trenér: Alois Chovánek.
V dalším kole nastoupilo áčko Jiskry na půdě sou
peře, zajíždělo na hřiště Spartaku Průhonice.
Spartak Průhonice – Jiskra Zruč n. S. 2:3 PP (2:1), PK 2:4

Trenér Jiskry Alois Chovánek neměl před utkáním
Ondřej Jouza (vlevo) v souboji o míč s říčanským Markem v Průhonicích, předním celkem I. B třídy a aspi
Pontem

Josef Černý s Jitkou Domanskou obsadili pátou příčku se ziskem 26 bodů,
když čtyřikrát vyhráli a třikrát prohráli.
Dvojice Martin Havlíček – Ludmila Vlková skončila na čtvrtém místě (27 bodů)
se ztrátou tří bodů na bronzovou příčku.
FOTA: JOSEF TŮMA

Čerstvý fotbalista kutnohorského okresu čaroval při penaltách
chybělo pět hráčů základní sestavy.
Chytat šel bývalý brankář béčka Svoboda, Cudlín se postavil do útoku zavzpomínat si na střelecké časy, rovněž
v B týmu. To se mu splnilo, hodně tím
podpořil bojovnost týmu. Přestože jsme
po poločase prohrávali (nastřelili jsme
ještě tyčku), nehráli jsme špatně a pokusili se vyrovnat, což se, ve druhém
poločase na brankové čáře již s Cudlínem, podařilo. Navíc se při penaltovém rozstřelu opět vyznamenal již
zmíněný Cudlín – penalty 2:4.“
Telegraficky:
Jiskra Zruč n. S. – Jiskra Struhařov 0:1
(0:0)
Jáchym Zeman (u míče) odehrál se Struhařovem 68 minut, na snímku se snaží Utkání dvou Jisker o udržení v sou
těži, domácí byla v tabulce devátá,
uniknout Ondřeji Hanibalovi.
FOTA: JOSEF TŮMA
hostující na samém konci tabulky.
rantem na postup, lehké spaní. Na utkání odcesto Zápas rozhodla jediná šance zápasu, kdy hostující
val pouze se dvanácti hráči, chyběli Hájek, Kovář, Koblasa utekl po pravé straně a po jeho centru hla
střelec Zeman, Musil, Janda, dále Havel a Hirnyk. vičkoval v 53. minutě Zmek na zadní tyč.
Do branky nastoupil bývalý gólman béčka Svobo Branka: 53. Zmek. Rozhodčí: Matěj Šesták
da, současný brankář Cudlín nastoupil v útoku. – Milan Slepička, David Malý. ŽK: 50. Kotek
Střeleckou roli splnil na jedničku, navíc, tak jako – 83. D. Sysel, 42. Veselý, 87. J. Sysel. Diváků:
v minulém střetnutí proti Říčanům, vychytal pe 68. Poločas: 0:0.
nalty.
Zruč n. Sáz.: Cudlín – Z. Louda, Jouza, Hájek,
Kotek – Martinák, Petrů, Janda (33. Viktora),
Branky: 26. Bábovka, 40. Dobiáš – 22. Cudlín, P. Jelínek – Zeman (68. Arnolt), Váňa. Trenér:
74. Váňa. Rozhodčí: Karel Hron – Jiří Šmejkal, Alois Chovánek.
Petr Budař. ŽK: 62. Dobiáš, 88. Souček – 43. Ko Michal Váňa, asistent trenéra: „Zápas se mi hodnotí
tek, 62. Petrů, 28. Jelínek, 25. Martinák, 90. Vo těžko. Nadělovali jsme body soupeři, který hraje o zásyka. Diváků: 90. Poločas: 2:1.
chranu stejně jako my. Hodně jsme si tímto výsledkem
zkomplikovali situaci.“
Zruč n. S.: Svoboda (46. Vosyka) – Z. Louda, Vik
tora, Jouza, Kotek – Martinák, Petrů, P. Jelínek – Po uzávěrce:
Arnold – Cudlín, Váňa. Trenér: Alois Chovánek. Sokol Maršovice – Jiskra Zruč nad Sázavou 4:3 (2:2)
Branky: Martinák, Zeman, Hájek. Jiskra třikrát
Michal Váňa, asistent trenéra: „Necestovali jsme vedla, přesto prohrála.
do Průhonic s lehkou hlavou, jelo nás pouze dvanáct,

Jiskra (se) baví

Celou fotoreportáž Jardy Boumy ze zábavy Zručwood najdete na facebooku Zručských novin.

