Hlavním hostem
desátého
plesu města bude
4. března 2017
Monika Absolonová!
viz plakát na str. 10

FOTO: M. NAVRÁTIL

Mára Holeček svým horolezeckým
životem kráčí tou těžší cestou –
cestou prvovýstupů.
Vršky, ke kterým „vede zábradlí,”
nesbírá. Jde lézt vlastní silou.
Jde o lezení a ne o vrchol.
viz kalendář, str. 5 a plakát, str. 10

Výroční zpráva starosty města za rok 2016

FOTO: J. BOUMA

Mgr. Martin Hujer
starosta města Zruč nad Sázavou
Vážení spoluobčané,
dávám na stůl výsledky práce za loň
ský rok. Rok drobnějších investic
v řádu jednotek milionů korun.
V roce 2016 se dokončil velký projekt
Modernizace městské kotelny Wekto.
Proběhla další část oprav místních
komunikací. Byla dokončena rekon
strukce školky v Malostranské ulici.

Nový kabát získaly křížky a kapličky.
Město pokračovalo v realizaci nových
projektů: Škola s hvězdičkou či seni
ortaxi.
Podařilo se získat finanční prostředky
z grantů v celkové výši 16,7 mil. korun.
Seznámím vás podrobněji s jednotli
vými projekty a oblastmi.
INFRASTRUKTURA A ZELEŇ
Město zrealizovalo další etapu rekon
strukce místních komunikací. Nový
asfaltový koberec byl položen v části

ulice Dvouletky a byl vyasfaltován
úsek ke mlýnu v délce 1,35 km. Zho
tovitelem díla byla firma VPK Suchý.
Celková cena díla pro Zruč byla ve výši
0,74 mil. korun.
Rekonstrukcí prošly chodníky
ve Vlašimské ulici. Položení zámkové
dlažby provedla firma Bes z Benešova,
která položila dlažbu i na novém chod
níku v Chabeřické ulici. Město zaplati
lo 1,5 mil. korun.
Firma Zručská stavební provedla
opravu schodiště u staré vodárny. Dále
byla opravena opěrná zeď ve Vyhlídko
vé ulici. VHS Vrchlice Maleč opravila
technický most přes Sázavu u staré vo
dárny a provedla rekonstrukci vodovo
du v ulici Ke Brodu.
Městu se podařio získat dotaci
ze Středočeského kraje na novou vý
sadbu ve Zručském dvoře. Odborná
firma OK Garden provedla výsadbu
sedmadvaceti stromů v prostorách
Zručského dvora a před vodáckým
muzeem. Dále zde byly vysazeny keře
k jednotlivým chodníčkům v počtu
přes 300 kusů. Celkové náklady reali
zace projektu jsou 182 tis. korun.
Železniční přejezdy na území našeho
města byly nově zabezpečeny. Železnič
ní přejezd u Domahoře, u staré vodár
ny, ve Dvouletkách a u čističky je nově

vybaven světelnou signalizací. Dále
byla dokončena výstavba nového že
lezničního mostku u čističky a opraven
byl domeček u přejezdu ve Vlašimské
ulici. Správa železniční dopravní cesty
(investor) dále provedla na zručském
nádraží úpravu prvního nástupiště.
Došlo k výměně obou kolejí a štěrkové
nástupiště prošlo celkovou rekonstruk
cí. Povrch nástupiště na Kutnou Horu
je nyní z betonových desek.
Naše odpady se vozí na skládku u Tr
hového Štěpánova. Její současná kapa
cita bude naplněna. Proto bylo potře
ba vybudovat III. etapu skládky, která
bude sloužit do roku 2024. Stavba
v ceně 23 mil. korun byla dokončena
na konci loňského roku. Investorem je
sdružení obcí Ekoso, jehož členem je
i naše město. Nová etapa pojme na 217
tisíc tun odpadů.
MODERNIZ ACE KOTELNY
WEKTO
Centrální vytápění v našem městě
zajišťují dvě propojené kotelny. Jedná
se o plynovou kotelnu Wekto a bioma
sovou kotelnu Sázavan. Většina tepla se
vyrábí z biomasy a kogeneračními jed
notkami. Kotelny jsou v majetku města
a provozovatelem na základě uzavřené
smlouvy je firma ČEZ Energo.

Kotelna Wekto v sídlišti Na Výsluní
prošla modernizací. Původní kotle na
hradily dva plynové kotle Viessmann
o výkonu 4,2 a 2,8 MW s využitím
kondenzace. Dále byla v kotelně in
stalována nová kogenerační jednotka
o elektrickém výkonu 800kW a tepel
ném výkonu 952 kWh. Toto zaříze
ní vyrábí z plynu elektrickou energii
a teplo. Investorem akce dle smlouvy
je firma ČEZ Energo. Náklady čini
ly 25,5 mil. korun bez DPH. Město
na závěr akce nechalo provést rekon
strukci střechy kotelny.
KAPLIČKY A KŘÍŽKY
Rekonstrukce kapličky na Dubi
ně a kapličky u nového hřbitova je
ukončena. Bylo upraveno i okolí, kde
naleznete novou výsadbu a místo k po
sezení. Tyto dvě rekonstrukce nás stály
460 tis. korun. Dotace z Ministerstva
zemědělství dělá 70%. Stavbu provedla
firma Jan Jelínek.
Město dokončilo opravu všech his
torických křížků ve svém majetku.
Na realizaci byl vybrán pan Petr Zá
ruba z Divišova. Bylo zrestaurováno
šest křížků za cenu 300 tisíc korun.
Jedná se o dva křížky v Nesměřicích,
u kruhového objezdu, na náměstí
MUDr. Svobody, ve Vlašimské ulici
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 7

- knihovnice

O knihách a čtenářích s Milenou Lhotkovou

P

text Josef Förster
foto Jarda Bouma
Pojďme se podívat, jak žijí „lidé
všedního dne“ – takoví, kteří vykonávají na první pohled zcela běžná povolání, nebo reprezentují vybrané sociální skupiny. Že nejsou tak zajímaví?
A není tomu mnohdy naopak? Nejsou
jejich„obyčejná zaměstnání“ a zdánlivě jednotvárné dny někdy zajímavější
než příběhy kdejakých „celebrit“, jichž
jsou plné časopisy? Píšeme o vás…

odle historických záznamů se pr
vopočátky zručské knihovny, tedy
alespoň té školní a učitelské, datují
k roku 1841. Pro srovnání – před pěti
lety umírá Karel Hynek Mácha a v témže
roce se narodil jiný známý český spisova
tel – Julius Zeyer. Přímá předchůdkyně
té dnešní knihovny, knihovna obecní, tu
byla založena až roku 1920 a co nevidět
oslaví rovných sto let. Kromě ní ve Zruči
od roku 1948 fungovala v Sázavanu také
knihovna závodní. Řekneli se knihovna,
každý si většinou hned vybaví prostor
nou místnost s policemi naplněnými
úhledně vyrovnanými knihami, v nichž
si se zájmem tiše listují hloubaví čtenáři.
Má první setkávání s knihovnou byla
však úplně jiná. Jako dítě jsem často
s tátou jezdil do Prahy do starobylého
pražského Klementina, dnešní Národní
knihovny ČR, kde si půjčoval literaturu
ke své práci. Překvapilo mě, že v naší nej
větší knihovně nikde žádné knihy nevi
dím, jen spoustu šuplíčků s ohmatanými
kartotéčními lístky, podle nichž se knihy

teprve objednávaly, a podivoval jsem se
nad tím, že to trvá dvě hodiny, než kni
hu dostane. Zato naše děti se do četby
mohou pustit rovnou a s chutí. Ráda jim
v tom pomůže paní Milena Lhotková,
která vítá malé i velké čtenáře již čtyřicá
tým rokem. Téměř stejnou dobu tvořila
nerozlučný tandem s kolegyní Hanou
Vilimovskou. O knihy a čtenáře obě
knihovnice pečovaly nejprve v bývalém
Rytířském sále na zámku, před několika
lety se knihovna přestěhovala do nově
zřízených prostor ve spolkovém domě.
Moderní knihovna, kterou nám mnozí
závidí, poskytuje hodnotné kulturní
zázemí zručským dětem i dospělým čte
nářům. Vítají je příjemně vyhřáté sály
vybavené počítači a moderní audiovizu
ální technikou. Oddělení pro děti, o něž
se paní Lhotková stará především, roz
hodně nezeje prázdnotou. Knihovnice
tu pořádá oblíbené programy pro školky
a školy, po skončení vyučování sál ožije
naplno, děti si sem po desítkách chodí
knížky půjčovat a číst, samy nebo v rámci

čtenářského kroužku, či si jen tak pohrát.
Paní Lhotková jim ukazuje, že čtení je
krásné a zajímavé a že knížky mohou být
i vtipné. Že stojí za to se občas odtrh
nout od televize, brouzdání po internetu

a Facebooku, neboť knihy a čtení jsou
jedinečná hodnota, která přináší dětem
zábavu, činí je chytřejšími, rozvíjí jejich
fantazii a verbální dovednosti. A myslím,
že se jí to velmi daří.
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Poděkování od Sdružení vozíčkářů
Srdíčko Kolín

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci lednu
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Stanislavě Šlechtické,
Marii Ryšavé, Martě Lépešové,
Jarmile Němcové, Jiřině Rozkošné,
Heleně Šramotové,
Marii Chuhlové, Anně Novotkové,
Jarmile Trojanové, Marii Kolářové,
Josefu Zelingerovi,
Jaroslavě Hamajdové,
Marii Bechyňové,
Boženě Macháčkové,
Růženě Daňkové,
Miloslavu Váňovi
a Josefu Duchalíkovi.

Vlasta Moravcová

D

ovolte prosím, abychom touto cestou vyjádřili svou vděčnost a poděkování panu Musilovi
z firmy Polysan Zruč nad Sázavou, který pomohl nejen našemu sdružení, ale hlavně nezkla
mal důvěru dětí, a že jeho práce byla smysluplná a nevyzněla na prázdno.
Jsme sdružení vozíčkářů z různých regionů. Nemáme žádnou dotaci ani grant, všichni pracujeme
dobrovolně. V naší činnosti se nám rozhodly pomoci základní školy v Zásmukách a Stříbrné Ska
lici a Mateřská škola Jevany. Dva roky děti sbíraly víčka a nasbíraly skutečně úctyhodné množství.
Byli jsme dohodnuti s panem Petrem Horkým z firmy Hottech s. r. o. Přerov, který nám navrhl
svozové místo ve Zruči u pana Musila, u něhož plasty odebírá. Víčka si firma Hottech skutečně
odvezla. Bohužel ani po více jak půl roce nezaplatili a odmítají s námi veškerou komunikaci.
Panu Musilovi se nás po vyslechnutí našeho příběhu tak zželelo, že nám poslal částku 5 000 Kč
sponzorským darem, a my tak budeme moci v březnu na charitativním odpoledni v Ondřejově
dětem oznámit, že jejich úsilí nebylo marné a sdružení peníze za víčka obdrželo, i když jinou
cestou, než jsme předpokládali. Za to patří panu Musilovi velký dík.
Autorka je zakladatelkou Sdružení Srdíčko Kolín.

Nejen
vánoční světlo

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

Šárka Kohoutová

D

Sbor pro občanské záležitosti

KURZ PRO SENIORY
Život 90 Zruč nad Sázavou
ve spolupráci se
Základní školou ve Zruči nad
Sázavou
připravily na letošní rok kurz
pro seniory
zaměřený

na uživatelské práce
s počítačem
a mobilním telefonem.
Termín zahájení 2. 3. 2017.
Kurz bude vyučován vždy
ve čtvrtek od 14.00 hodin
v 5 až 6 dvouhodinových
lekcích.
Zájemci se mohou přihlásit
v kanceláři Života 90
ve spolkovém domě
nejpozději do 24. 2. 2017.

Cyklostezka, břeh Sázavy, lávka i okolí stadionu na Zářečí
se po letošní bohaté sněhové nadílce staly oblíbeným
běžkařským mikroareálem.
FOTO: LENKA ŘÍHOVÁ

ost dobře pouze slovy nelze do
statečně popsat pocity, jaké jsme
zažívali, když jsme si letos, pouhý den
před Vánocemi, uspořádali krásné se
tkání nad zapálenou svící, kterou nám
dokonce posvětil i pan farář a kterou
jsme si vzájemně předávali.
Byla to svíce tajných, ale i „veřejných“
přání, a tak jsme se neubránili dojetí ani
my, přihlížející, když se nám podařilo
přimět ke slovu či gestu, které vyjádřilo
vše, i toho největšího „mlčenlivce“, a to
i třeba tím, že nám řekl, že si to přání
nechá pro sebe, či se mu, beze slov, leskly
v očích slzy…
To už jsme, v mnoha případech, nevy
drželi ani my, přihlížející, a plakali jsme
všichni společně. A nemuseli jsme si nic
říkat, věděli jsme vše. Podařilo se nám
v duších babiček a dědečků rozsvítit to
nejzářivější světlo. Nechť toto světlo
v duších potřebných svítí po celý rok,
nejen o Vánocích!

Zimní turnaj v ZATRE
se opět odehraje ve Zruči nad Sázavou
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NOVOROČNÍ
Nový rok, další rok a huž zasejc jste se dokodrcali posázavskou lokálkou k prozření o sobě, lidech, životě,
světě a vůbec: nesplňují nějak tu pastelkovou představu, kterou jste si vybarvili před…, no..., prostě pár
dekád to bude. O ty je vám víc, ale ouha, nejste o moc
moudřejší, rozumnější, harmoničtější a tolerantnější živočich, co mu všechno klape klapy klap, vychází
s každým, v kolektivu ohromně oblíben, ukrajuje dny
čistě a hladce chirurgickým skalpelem a jeho sociální
vazby jsou stabilní povahy. Sebejistý šofér svého životního kamiónu? Ale kdeže! Možná vozka umanutého
oslíka. Kdo ví, jestli jste vůbec normální!
Ale ona se, přátelé, normálnost obecně dost přeceňuje,
víme?
Kdoví, zda vůbec existuje! Každý jsme více či méně magor. Ty, ty i ty, a tamten i ten je bytelně máklej, ba že jo.
Vám taky už festovně straší ve věži, no jéje, dyk už váš
tatík bejval pěknej rapl.
A co? Jste trochu mešuge, bóže, a vaše polovička už
taky lepší nebude, ale ruku na srdce, mohlo bejt hůř.
I těm kolem vás občas straší ve věži, jsou cáklí a otravní, ale jsou to vaši lidi, safra! Vaši exoti. Vaše ZOO. A vy
je máte rádi a dost možná i oni vás, i když to je fuška.
Vydrželi jste spolu doteď, tak už to nějak doklepete
a nakonec, občas jen ten řetízkáč života i legrace a sám
na kolotoči, to by přeci nebyla žádná zábava...
Robert

Poděkování

za příspěvky do veřejné sbírky

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se rozhodli přispět do veřejné sbírky a podpořit
mě a moji rodinu v nelehké životní situaci.
Jako dobrovolný hasič jsem se účastnil
mnoha akcí na pomoc lidem, kteří se ocitli
v nesnázích, nejen např. při povodních či
požárech, a proto vím, jak potěší nezištná
pomoc a jak důležitý je pocit, že člověk
na vše nezůstal sám. Děkuji jak za příspěvky posílané na účet, tak také za částky,
které osobně vhazujete do pokladniček
rozmístěných v obchodech a institucích
ve Zruči nad Sázavou. Z účtu už odcházejí
pravidelné měsíční splátky, jež byly vyměřeny zdravotní pojišťovnou na pokrytí
výdajů zdravotní péče. Velice si vážím jakýchkoli příspěvků a jsem rád, že je kolem
mne tolik lidí, kteří mě podporují.

Jindřich Šťastný

FOTO: ARCHIV SDRUŽENÍ

Eliška Leopoldová / Jan Adrián

S

družení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí
ve spolupráci s Českou federací ZATRE o. s. si vás
dovolují pozvat na zimní turnaj v ZATRE. Hra je určena
pro každého, kdo umí sčítat do dvanácti a rád si hraje;
občas se jí také říká „číselné Scrabble“. Turnaj se usku
teční v sobotu 18. února v zasedací místnosti spolkového
domu. Pro nováčky, kteří by se s hrou a jejími nástraha
mi chtěli seznámit před turnajem, budeme hru ukazovat
a zaučovat do ní v sobotu 11. února v klubovně „rodáků“
ve spolkovém domě od 13.00 do 16.30 hodin.
Uvítáme jak účast dětí, tak i dospělých hráčů. Těšíme
se na Vás!

Stále můžete posílat příspěvky
do dobrovolné sbírky na pomoc Jindřichovi
na účet u České spořitelny a. s.,
pobočka Zruč nad Sázavou,
č. ú.: 00000-4291771339/0800.

VÁŽENÍ RODIČE, ZŠ ZRUČ N.S. ZVE VÁS A VAŠE DĚTI
NA POHÁDKOVOU CESTU PŘEDŠKOLÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD

„S POHÁDKOU DO ŠKOLY“

CYKLUS PĚTI SETKÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ SE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍM
VŽDY JEDNO PONDĚLÍ V MĚSÍCI V ZŠ ZRUČ OD 15.00 DO CCA 15.45

13. únor / 13. březen / 10. duben / 15. květen / 12. červen
více informací: www.zszruc.cz/predskolaci1/

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
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... pokračování rozhovoru s Milenou Lhotkovou ze strany 1
Jak vzpomínáte na léta strávená
v knihovně umístěné ještě ve zručském
zámku?
Do knihovny jsem nastoupila 1. srpna
1977, takže letos to bude již čtyřicet let,
co v knihovně pracuji. Po maturitě jsem
se doslechla, že je v knihovně volné mís
to, a tak jsem se přihlásila do konkurzu
a byla jsem přijata. První rok jsem byla
v knihovně sama. Když jsem dostala klíč
ky od knihovny a otevřela jsem pro mne
tehdy neznámé prostředí, tak nikdy ne
zapomenu na to, jak jsem ucítila tu vůni
knížek. Připadala jsem si tam tak jako
posvátně, že já, tehdy ani ne dvacetiletá
holka, mám najednou klíče od knihov
ny a budu dělat knihovnici. Bylo to tam
opravdu nádherné.
Učitelé, kteří zažili hudebku na zámku, líčili, jak si tam topili v kamnech.
Měla jste to určitě podobné…
Ano, v první místnosti byla kamna
a do těch jsem musela nosit uhlí, zatápět,
vybírat popel a tak dále. A říkala jsem si,
že to pro mne nebude problém. A vidím
to jako dnes, jak někdy už začátkem září
začalo být chladno, a tak jsem si řekla,
že zatopím. Připravila jsem si dříví a uhlí
a zatopila. Najednou mi všechen kouř šel
dovnitř, takže jsem musela celé dopole
dne větrat a byla jsem z toho nešťastná.
Nakonec se zjistilo, že je neprůchodný
komín. Tak se musel pozvat kominík,
odstranit napadanou suť v komíně a ko
mín zprovoznit.
A jak se Vám tehdy práce líbila a jaká
byla setkávání s lidmi?
Práce to byla moc hezká. Do knihovny
chodili starší lidé a knih si velmi vážili.
Vzpomínám si, že tam tehdy chodila
paní mlynářka Zimmermannová, která
byla opravdu v pokročilém věku, mys
lím, že jí bylo skoro devadesát let. Když
ta paní přišla do knihovny tak jsem je

bované, až se rozpadaly. Půjčoval se také
Hrabal, Švejda, Páral a Morávek. Když
tehdy od nich vyšla nová kniha, tak to byl
takový hit, že se v knihovně ani neohřál.
Odkud jste knihy do knihovny získávali?
My jsme pro ně chodili ve čtvrtek, ale
už ve středu jsem musela zajít do knih
kupectví na hotel, protože jsem neměla
v knihovně ani telefon. Přinesla jsem si
seznam, paní Lahodná a paní Králová
mi je připravily. Hitem byly detektivky
3x (edice vycházející v letech 1963–1994
v Odeonu, pozn. red.), na ně se stála fron
ta, na kuchařky také. Tehdy tam stálo
před osmou hodinou klidně i třicet lidí
a čekali, až paní Lahodná otevře.
Jaké knihy jste četla jako malá, kdo
byl Vaším oblíbeným dětským hrdinou?
Když jsem byla malá, tak jsme doma
moc knížek neměli. První to byly ta
kové ty národní pohádky od Boženy
Němcové. Protože jsem měla staršího
sourozence, tak on měl Pinocchiova do
brodružství nebo Malého Bobše. A mně to
samozřejmě nikdo nečetl, protože rodiče
neměli čas. Tak si pamatuji, že jsem si Pi
nocchia prohlížela a podle obrázků, které
ilustrovala Helena Zmatlíková, jsem si
vymýšlela děj. A pak, když jsem se pak
naučila číst, tak jsem byla moc zklama
ná, že je tam napsán úplně jiný příběh.
Ale můj největší hrdina byl malý Bobeš.
A když jsem četla, jak jeho malý bratříček
František umřel, tak dnes, když tu knihu
otevřu, vidím poplakanou stránku, jak
jsem nad ní brečela a jak mi tekly slzy.
Když jsem četla Malého Bobše svým dě
tem a později malým vnukům a dočetla
jsem se k této pasáži, tak jsem se rozpla
kala zase. Malý Bobeš na mě hodně pů
sobil, protože to byl malý kluk, který žil
na vesnici a pak se přestěhoval do města,

nom koukala, jak je moc sečtělá. Dalo by
se říci, že starší lidé i lidé z vesnice měli
ke knížce až posvátnou úctu. Tehdy byl
trošku problém s tím, že starší čtenáři
chtěli vesnické romány, a v té době už
bohužel byla normalizace a ty knížky, co
by si rádi přečetli, jako Javořickou, Pitne
rovou a tak podobně, už jsem v knihovně
neměla. Takže se nejvíc četl třeba Podla
ha, Podešvová, Vrba, Morávek a hodně se
v té době půjčovaly i knížky historické.
Hodně se četl Sienkiewicz, Jiráskův F. L.
Věk, který v té době vyšel s ilustracemi
Adolfa Kašpara. Ti čtenáři z toho byli
úplně nadšení, že mají tak krásné čtení.
Každá doba měla své knihy, které se čet
ly, a pak najednou, jako když zapadnou.
Jsou to takové vlny. Najednou o určitého
autora není takový zájem. Takže v osm
desátých letech byl nejčtenější Stanislav
Rudolf, historické romány Vaňkové a Vr
bové, Sienkiewicz, Remarque, který se
v té době velmi půjčoval. Půjčoval se také
Däniken, jehož knihy byly tak opotře

a já jsem se s tím ztotožnila, četla jsem tu
knihu několikrát. Do čtvrté třídy jsem
žila také na vesnici, pak jsem se musela
přestěhovat do města a ten stesk po ves
nici jsem si jako dítě kompenzovala touto
četbou.
Já si zase vzpomínám, jak jsem někdy v pubertě brečel nad Jeanem Valjeanem, hlavním hrdinou Bídníků,
když po všech těch dramatických životních peripetiích umíral spokojeně,
obklopen „svými dětmi“ Cosettou
a Mariem. Co na Vás zapůsobilo v dospělosti?
Na gymnáziu v dospívání na mě nejsil
něji zapůsobila Válka s mloky. Když jsem
si uvědomila tu hrůzu, kterou Čapek
popisuje, jak napřed jsme těm mlokům
ubližovali a oni se začali vypracovávat
a pak si uvědomili, že jsou vykořisťo
vaní, a najednou z toho začala vznikat
černá hrozba – fašismus. Já jako holka
jsem si vždycky říkala: Jak je možný, že
to ti lidi nepochopili? A v poslední době

NÁPAD NA NOVOU RUBRIKU „LIDÉ ZRUČE“ VZNIKL ZCELA NEZÁVISLE NA PROJEKTU PORTÁLU
IDNES „LIDÉ ČESKA“, I KDYŽ NÁZEV NAŠÍ RUBRIKY SE TÍMTO PROJEKTEM INSPIROVAL. NEDÍLNOU
SOUČÁSTÍ PROFILŮ REPREZENTANTŮ PROFESÍ A SOCIÁLNÍCH SKUPIN TVOŘÍ VŽDY FOTOGALERIE
ZACHYCUJÍCÍ VYBRANÉ MOMENTY Z VŠEDNÍHO DNE, JEHOŽ ČÁST AUTOR RUBRIKY A FOTOGRAF
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to byla třeba kniha o faráři Toufarovi
(Miloš Doležal, Jako bychom dnes zemřít
měli, pozn. red.). Tak to vás taky vezme.
Jezdím hodně do Zahrádky u Ledče nad
Sázavou, kde na tamní faře pan farář
Toufar působil. V zahrádeckém kostele
jsou vystaveny jeho fotografie a jeho ko
respondence s neteří, které psal z vězení
a ona mu tam píše: „Strýčku, nebojte se,
vždyť Vy jste se ničeho přece nedopus
til…“ A přece jej režim zlikvidoval. A to
je ta největší zrůdnost. To na mě působí,
protože si říkám, že když vedete odboj,
musíte počítat s tím, že vám něco udě
lá, ale ten pan farář Toufar byl skutečně
vynikající člověk, kterého měli všichni
rádi, který dokázal mít za sebou mládež,
ke kněžství se dostal až v pozdějším věku,
byl to člověk, který šel třeba jen okolo
a pomohl sedlákům, a proto on režimu
velice vadil.
FOGLAR VERSUS BREZINA
Vidím tady na policích ležet velké
množství mayovek a verneovek. Cožpak to dnešní děti a mládež nezajímá?
Tyhle knihy jsem jako kluk (vedle Foglara a Štorcha) přímo hltal.
To je úplně normální čtenářský vývoj,
protože žijete v jiné době a ta doba už
těm dětem tolik neříká. Ony mají jiné
impulsy, jiná dobrodružství a jiný svět
a tyhle verneovky, mayovky, greyovky,
které já zatím nevyřadím, se četly v osm
desátých letech. Štorcha ještě čtou, Lovce
mamutů si ještě děti půjčí, Foglara si půj
čí jenom tehdy, když jim to tatínek do
poručí. Nevím, jestli se jim to líbí, nebo
nelíbí, ale všechno to jsou knihy, které se
četly v osmdesátých letech.
Co si tedy děti půjčují dneska především?
Půjčují se knížky, jako jsou tyto (ukazu
je konkrétní tituly přímo na polici): Tho
mas Brezina, Klub tygrů. Oni to čtou,
mají u toho lupu a zjišťují, jak to bude
dál, pak to jsou různé Akademie (Dra
kobijecká akademie, dvacetidílná série
fantasy literatury pro děti a mládež, pozn.
red.), humoristické Čtyři a půl kamaráda.
Ale třeba Mikulášovy patálie si přečtou
tak čtyři děti do roka, a to je doslova mrt
vá literatura.
Zručská knihovna září novotou.
Máte možnost jezdit i po jiných
knihovnách? Jaká se líbí vám?
My jsme po knihovnách zase tolik ne
jezdili. Byla jsem třeba v Kolíně, v Ledči,
v Humpolci a musím říct, že když jsme
byli na zámku, tak se mně odtamtud
stěhovat nechtělo. Mně se tam moc líbi
lo, i když jsme tam museli tahat to uhlí,
a knihovnu jsme s kolegyní Hankou Vili
movskou z různých důvodů stěhovaly asi
šestkrát. To bylo hrozné. Něco se dělalo,
musely jsme vystěhovat všechny knížky
a všechny regály a pak jsme to tahaly
zase zpátky. Koberec jsme si musely na
tahovat, prostě dělaly jsme všechno, ale
nám se tam líbilo. Teď, když jsme se před
pěti lety stěhovaly sem, tak co vám mám
povídat. Co tady pro nás a pro občany
Zruče udělalo město, to nemají hned tak
někde. Když jsem přišla někam jinam,
mně bylo jednou až úzko. Byly tam stís
něné prostory, málo místa. My to tady
máme světlé, čisté a krásně upravené.
Jak jste se vyrovnala s přechodem
na elektronickou evidenci knih?
Elektronické výpůjčky mě velice mile
překvapily, protože jdou velice dobře.
Akorát člověk časem začíná mít čím
dál tím menší paměť, protože když vám
čtenáři něco říkali a chtěli, tak jsem si
to buď zapsala, nebo jsem si to musela
pamatovat. Nebo když na mně chtěli
nějakou knížku, tak jsem měla v hlavě,
že ta knížka už je na regále, že je vrácená.
Kdežto dnes, kdy odepíšete knížky jed
ním cvaknutím, víte sice o tom, jestli ji
máte nebo ne, ale nemusíte si to pama
tovat. Je to velký pokrok a úplně to nej
lepší, co knihovny mohlo potkat. Také

když například potřebuji pro studenty
emvéesky (ze zkratky MVS – mezikni
hovní výpůjční služba, pozn. red.), ani se
s ničím nevypisuji, ono mi to tam naběh
ne a mám titul rezervovaný. Dřív jsem
si musela všechno pamatovat, musela se
vyplnit papírová žádanka a možná za tři
týdny to ten student dostal. Dnes to je
velice dobře propracované a pro studen
ty tak seženeme hodně knih. Loni jich
bylo přes dvě stě. Takže vysokoškolák
třeba z Hradce Králové si klidně shání
potřebný titul přes nás.
Teď trochu statistiky. Kolik je
ve zručské knihovně přihlášených
dětských a kolik dospělých čtenářů?
Dětských čtenářů je takových dvě stě
dvacet, dvě stě třicet, dospělých je přes
čtyři sta, protože když děláme roční sta
tistiku, máme asi šest set třicet čtenářů
celkem. Ale pozor! Ono se to na to pětiti
sícové město nezdá nijak moc. Ono je to
dané tím, že sem třeba přijde maminka,
půjčí si knížku pro sebe, pro manžela,
pro babičku a ještě řekne: „Můj syn stu
duje, tak bych chtěla povinnou četbu.“
Takže jeden čtenář, rovná se dva nebo
i čtyři čtenáři. A třeba i u dětí, pokud
jsou sourozenci, tak chodí jen na jednu
průkazku. Ale zase si myslím, že je důle
žité, že sem lidé chodí a knihy si půjčují.
Jak početné máte fondy a s jakým
rozpočtem disponujete při nákupu
nových knih?
Máme asi třiadvacet tisíc knížek celkem
a dětský fond, neřeknu to úplně přesně,
je něco mezi sedmi až osmi tisíci knih.
Rozpočet na nákup nových knih máme
asi sto tisíc korun a deset tisíc korun
na časopisy. Řekla bych, že je to celkem
dostačující.
ČTENÍ ZA ODMĚNU
Podle jakého vodítka se knihy nakupují?
Knihy vybíráme procentuelně určitým
podílem mezi dětskou a dospělou lite
raturou. Měl by být také určitý poměr
mezi naučnou literaturou a beletrií.
Konkrétní knihy se vybírají podle inter
netu, podle nabídek od nakladatelů. My
samy víme, jaké knížky se půjčují, o co je
zájem. A pak nám taky naši čtenáři do
poručí, jakou knížku máme objednat,
která je pěkná. Jako třeba teďka Bábovky
od Třeštíkové nebo Aristokratka, tři díly.
No ta je zamluvená už čtrnáctkrát. To
jsou knížky, které prostě jdou: Třeštíková,
Viewegh, Woodová a další. Samozřejmě
třeba i Vondruška, který napsal spousta
knížek. Takže já vím, že když ji koupím,
že ji lehce půjčím.
Kolik je mezi knihovníky mužů, není
to tak trochu typicky ženská práce?
Většinou knihovníky nemáme, ale
v Havlíčkově Brodě, nám posílá em
véesky knihovník a v kolínské knihovně
je ředitelem vlastně také muž. Ale jinak
je pravda, že je jich málo. Ono to není
tak honorované, aby uživil rodinu. To je
problém.
Jezdíte i na knižní veletrhy? Nejbližší
se každý rok koná v Havlíčkově Brodě…
V Havlíčkově Brodě jsme byly letos

s paní Bělinovou. Bylo to úžasné. Dávali
tam třicetiprocentní slevy, takže jsme na
koupily celkem novinky, které šly ihned
do půjčování. Knížky jsme přivezly v pá
tek a příští středu už je měli čtenáři při
pravené k půjčování. Takže ten veletrh je
skutečně přínosný.
Slyšel jsem, že v knihovně vedete velmi oblíbený čtenářský kroužek…
Děláme ho už šest let a do toho nás tak
nějak vpravila naše vedoucí paní Mar
tina Fialová. Po začátku jsme měly až
sedmnáct dětí, což je jako jedna třída,
a to bylo moc, ale zvládaly jsme to. Pak
jsme zjistily, že nejlepší je mít osm až de
set dětí, které o to mají zájem, protože
stačí jeden, který sem začne chodit jen
kvůli tomu, že to je zdarma, že ho rodiče
nemají kam šoupnout, a on vám to celé
rozhodí. Ale jinak musím říci, že za těch
šest let mám s těmi dětmi krásnou zku
šenost. Děti jsou jiné, než jsme byli my.
My jsme se styděli, ta autorita učitele byla
taková, že jsme s nimi ani moc nekomu
nikovali, což dneska není. Dneska si vás
hned od první hodiny trošku okouknou,
a když pak zjistí, že s nimi komunikujete,
tak vám chtějí všechno říci a skutečně si
povídají a povídají si moc. Je to dané tím,
že v dnešní době rodiče přijíždějí domů
až večer a děti jsou celé dny ve škole,
a mají hrozně rády, když si sedneme
a o nějakém tématu si povídáme. Děti
se vám svěří s takovými věcmi, že by až
rodiče žasli. A víte, co je také úžasné?
Kluk, který chodí třeba do třetí třídy,
někdy hned běží a prostě mě i obejme,
a rošťákovi, který na kroužku zlobí, říká:
„Hele, my ten kroužek máme za odměnu
a ty nám to nebudeš ničit (směje se)!“
Máte doma čtečku?
Já ji doma nemám. Nejsem proti čteč
kám, ale není to nic pro mě. Z toho bych
asi nečetla. Už jsem v takovém věku, že
by mě z ní asi bolely oči. Já vyznávám
určitou kulturu čtení. Když si jdu číst,
tak mám kontakt s tou knížkou, že si ji
vezmu skutečně do ruky. Kdybych to čet
la na počítači, tak to není takový požitek.
Já si myslím, že jsou i výzkumy, že když
si studenti přečtou papírovou knihu, že
si zapamatují více textu než z té elektro
nické knihy. Tam vás to nutí číst asi tro
chu rychleji, možná to víc přejíždíte, není
tam to otáčení stránek, to spojení je asi
trochu jiné. U knížky zapojujete více vje
mů. Jsou určité hodnoty, které by měly
být zachovány.

Milena Lhotková
Narodila se v roce 1957 v Ledči nad
Sázavou. Do jedenácti let žila ve Švihově, dnes již zaniklé vesnici po stavbě
přehrady. Pak se přestěhovala do Zruče
nad Sázavou, kde vychodila ZDŠ.
Studovala na čtyřletém gymnáziu
v Ledči nad Sázavou, které ukončila roku
1977. Po maturitě se vdala a od srpna
téhož roku nastoupila jako knihovnice
do zručské knihovny, v níž pracuje
dodnes. Mezi její koníčky patří hry
s dětmi, cyklistika, turistika, zahrádka
a četba knih. Je vdaná, má syna, dceru
a pět vnoučat.
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Události řešené městskou policií
v prosinci 2016
• 1. 12. 2016 – V ranních hodinách byla hlídka městské policie upozor
něna na špatnou dopravní situaci v ulici 1. máje. Zde v důsledku špatné
sjízdnosti komunikace uvízl kamion u hřbitovní zdi a celý daný úsek
komunikace se stal neprůjezdným. Hlídka MěP v místě za asistence hlíd
ky Policie ČR usměrňovala provoz až do vyproštění nákladního vozidla
a úplného obnovení provozu.
• 3. 12. 2016 – V odpoledních hodinách si přítomnost hlídky MěP
vyžádal personál jednoho místního pohostinství. Důvodem byl bujarý
host v podniku, který se choval neslušně a verbálně napadal ostatní hos
ty provozovny. Na místě byl zjištěn třiačtyřicetiletý muž z Benešovska,
který za přítomnosti hlídky MěP zaplatil svou útratu a poté se strážníky
provozovnu opustil.
• 6. 12. 2016 – Pískající uzenina v příručním zavazadle jedné z návštěv
nic OD Penny Market byla důvodem přivolání na místo hlídky MěP.
Vzhledem k tomu, že uvedená žena nedokázala na místě doložit řádnou
platbu uvedeného zboží, byla následně celá věc projednána jako přestupek
uložením pokuty v blokovém řízení.
• 15. 12. 2016 – Ve 12.52 hodin přijala hlídka MěP oznámení občanů
o dopravní nehodě v ulici Kutnohorská. Zde došlo ke střetu traktoru
s osobním motorovým vozidlem. U nehody, která se obešla bez zranění,
byl strážníky usměrňován provoz až do příjezdu hlídky PČR a zajištěna
likvidace znečištění komunikace po úniku provozních kapalin.
• 19. 12. 2016 – Oznámení o krádeži zboží v OD Penny Market přijala
hlídka MěP v dopoledních hodinách. Na místě byla personálem obchodu
přistižena osmapadesátiletá žena, která se přes kasy obchodu pokusila
pronést bez zaplacení zboží v hodnotě 160 Kč. S uvedenou byla věc jako
přestupek proti majetku projednána uložením blokové pokuty.
• 31. 12. 2016 – O spolupráci byla hlídka MěP požádána v nočních
hodinách hlídkou PČR. Ta žádala strážníky o výjezd do ulice Nábřežní,
kde došlo u restaurace Na Ostrově k ublížení na zdraví. Hlídka MěP
zajišťovala místo činu až do příjezdu výjezdové skupiny PČR.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v prosinci 2016 a lednu 2017
• 16. 12. 2016 – Do provozu byla uvedena nová cisterna CAS 20 T 815
pořízená z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Nová cisterna
má speciální technické provedení, je schopna jezdit také mimo komuni
kace, v blátě nebo ve sněhu. Vozidlo může brodit vodou až do hloubky
800 mm a zároveň může v takto hluboké vodě stát minimálně 10 mi
nut. Vozidlo je vybaveno automatickou převodovkou a kotoučovými
brzdami. V nástavbě vozidla je instalována nádrž na 4 000 l vody a 240 l
pěnidla.
• 23. 12. 2016 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě na dálnici
D1, 52 km směr Praha. Jízda k zásahu byla po zledovatělé vozovce ná
ročná. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o řetězovou nehodu více než
dvaceti vozidel, při níž došlo k několika zraněním. Na místě zasahovalo
pět jednotek PO. Zraněné osoby byly předány do péče zdravotnické
záchranné služby. Vyteklé provozní náplně vozidel byly zlikvidovány
sorbentem. Po vyšetření nehody Policií ČR byly společně s odtahovými
službami vraky z vozovky odstraněny. Povrch dálnice byl uklizen a kolem
14. hodiny byl provoz na D1 obnoven.
• 29. 12. 2016 – Jednotka byla povolána na pomoc zdravotní záchran
né službě do Zruče nad Sázavou s transportem pacienta do sanitního
vozu. Na místě byl pacient se zraněnou nohou, který byl opatrně uložen
do vakuových nosítek a snesen po točitém schodišti do sanitního vozu.
• 1. 1. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě vlakové
soupravy a osobního automobilu. Po příjezdu se průzkumem zjistilo, že
jde o srážku osobního vlaku a dvou vozidel. Nehoda se obešla bez zra
nění osob a únik provozních náplní se nepotvrdil. Hasiči zajistili místo
nehody. Po příjezdu jednotky HZS SŽDC Havlíčkův Brod bylo místo
nehody předáno veliteli.
Rád bych popřál jménem HZS Středočeského kraje všem čtenářkám
a čtenářům v novém roce 2017 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v životě.
Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Mazaný Harrýk (doktorský panáček prodal
Karlštejn)
Vladimír Radil

K

dyž současně zprava a zleva slisuješ
obrázek Karlštejna, bude vypa
dat jak logo filmové společnosti Walta
Disneye. Je to po všech stránkách ma
lebné stavení. Vyrůstá ze skalnatého
vršku a dokonale se maskuje v hlubo
kých lesích. Nedaleká Berounka utíká
k Radotínu, kde pak smíchá svoje vody
s vodou veliké řeky. Vápenitá půda zdej
šího starohorního Barrandienu nedávala
rolníkovi nikdy velké šance, o to více
se tady dařilo myslivosti. Husté porosty
ukrývaly hodně zvěře. Dřevařské kom
panie plundrující české lesy pro potřeby
sklářů sem ve 14. století ještě nedorazi
ly a všude se rozléhal klid a mír. Snad
proto si zde císař Karel postavil malebný
gotický hrádek. Právě tady nabýval sil,
aby pak byl své české vlasti opravdovým
lucemburským otcem. Zabloudili jsme
daleko do minulosti, je třeba se trochu
vrátit, ale na stránkách městského zpra
vodaje můžeme naštěstí cestovat v čase.
Inu papír snese všechno.
Přeskočme tedy jen pár století a podí
vejme se do Karlštejna na začátku horké
ho července roku 1931. Stoly se zrovna
prohýbají pod jídlem a pitím, hosté se
už stihli usadit. Za každým jedlíkem
stojí páže a elegantně oblečený hostitel,
co se všude představuje jako „baron Je
línek.“ Mává zlatým klíčem od hlavní
brány a hrad vydává za své rodové sídlo.
Zámožní hosté přijeli až z daleké Ame
riky, a když skončí hodování, nechají
se rádi provádět po hradních komna
tách. Pán hradu baví celou společnost,
vypravuje historky strašidelnější než ta
o psu baskervilském. Američané jsou
žvýkačkový král a jeho manželka, uží
vají společné příjmení Chickelts – Chic
keltsová. Spousta věcí tady však hned
zkraje nehraje. Majordomus – správce,
jenž se devótně uklání, je ve skutečnosti
podplacený kastelán Sláma, pážata jsou
sboristky pražského německého divadla,
všechny lahůdky dovezlo auto z lahůd
kářství U Lippertů a barona Jelínka zná
celá Praha jako Harryho, podvodníka,
co chystá fantaskní obchodní transakci.
Američané od něj chtějí totiž Karlštejn
koupit.
Co má společného Karlštejn a Harry
Jelínek s naším městem či jeho okolím?
Drahý čtenáři, má toho společného víc,
než si myslíš. Harry Jelínek se totiž na
rodil v roce 1905 ve Vlašimi. Pokřtili
ho jen obyčejně Josef. Rodina patřila
k místní honoraci. Jeho otec, Karel
Jelínek byl vážený lékař a léčil i zdejší
vrchnost, knížecí rodinu Auerspergů.
Malý doktorský syn vyrůstal s knížecí
mi dětmi. Po celé dětství mu před očima
naskakoval obraz velikánského zámku se
zvláštní šestibokou věží, jejíž střecha má
barvu jak nezralé jablko. Každodennost
aristokracie starého Rakouska měl z prv
ní ruky a chtěl být jako oni. Naučil se
výborně anglicky. S tím se v životě ne
ztratil, i když jinak se mu v učení příliš
nedařilo. Začal studovat gymnázium
v Benešově, některý ze spolužáků mu
prý vymyslel přezdívku Harry. Pak po
kračoval v Praze, ale na žádné škole ne
dokázal udělat maturitu. Povedlo se mu
to s odřenýma ušima až v Karlíně. Zdejší
reálku absolvoval v jedenadvaceti letech.
Tehdy poslechl otce a nastoupil do prv
ního ročníku Lékařské fakulty Univer
zity Karlovy. Ačkoli zde nikdy nesložil
ani jednu zkoušku, používal titul MUC.
Ve všelijakém titulování a hodnostech
našel vskutku zvláštní zálibu, později se
často představoval jako doktor, inženýr
nebo baron. Otec Karel se dopídil, jak
syn studuje a přestal ho finančně podpo

rovat. Skončilo to roztržkou a do konce
života se oba Jelínci nestýkali.
S nedostatkem finančních prostředků
si však Harry dokázal poradit. Stal se gi
golem. Dovedl tokat jak tetřev, mluvil
vycizelovanou angličtinou a emancipo
vané bohaté ženy mu zaplatily, co si řekl.
Tyto dámy jezdily do Prahy většinou
za obchodem. Jeho klientkou byla i jistá
vídeňská hraběnka, obchodující s umě
leckými předměty. Setkání s aristokrat
kou bylo pro Harryho osudné, po šikmé
ploše sklouzl definitivně. Začal totiž ob
chodovat s obrazy kradenými v jižních
a západních Čechách. Nepříliš bohuli
bá činnost mu jen kvetla. Najal si šoféra
a tajemníka. Prodal padělky představu
jící díla německého renesančního ma
líře Lucase Cranacha za 1 000 000 Kč,
zpeněžil i padělaná plátna Cézanova či
Matissova. Pravda, trošku mu to kazila
česká justice, neboť na něj bylo podáno
přes 500 žalob. Žádná však k odsouzení
nevedla. Domníváme se, že jej chránily
vysoce postavené osobnosti. Harry se
zhlédl i v motocyklech. Jeho černý Wal
ter s ohromným rámusem uháněl rok
co rok po trati slavného závodu Zbra
slav – Jíloviště. Náš hrdina se spřátelil se
s Jiřím Kristiánem z Lobkovic, velkou
postavou motoristického sportu. Moc
se o něm neví, první republika a doby,
co přišly pak, svým občanům modré
krve příliš velkou úctou neprokazovaly.
Mnozí z nich však byli svého druhu po
zoruhodnými osobnostmi, právě třeba
v oblasti sportu. Jméno Jiřího Kristiána
Lobkovice a komtesy Laty Brandisové,
jediné ženy, co vyhrála Velkou pardu
bickou, dnes bohužel zná sotva pár
nadšenců.
Právě Jiří Kristián z Lobkovic naserví
roval Harrymu manžele Chickeltsovy
jako na talíři. Americký pár toho léta
roku jednatřicátého netuší, s kým mají
tu čest. Karlštejn chtějí za každou cenu.
V jejich hlavách se zrodily skoro až cho
romyslné plány hrad rozebrat, kameny
očíslovat a za velkou louží ho znova po
stavit. Říkali si: „To by byla super rekla
ma na naši žvýkačkovou továrnu.“ Sku
pinka účastníků velkolepé karlštejnské
hostiny se sešla za pár dnů v pražském
hotelu Esplanade v blízkosti Wilsono
va nádraží. Červené tapety, vyřezávané
ostění ve výklencích oken a modrobílé
potahy fotelu jedno ze salónků byly
svědky skutečné obchodní dohody.
Hrad byl prodán. Harry si ještě vymo
hl na Chickeltsových složení zálohy
ve výši 30 000 dolarů a celá společnost
se odebrala do jednoho pražského baru
to po americku oslavit. Při klapání jaz
zových synkop a cinkání sklenic s drinky
se Harry příliš nebavil, myšlenkami byl
jinde, v duchu dával dohromady seznam
toho, co si vezme s sebou do teplých kra
jin. Šestý smysl podvodníka mu radil, že
je načase se někam zdekovat. Informace
o slunné Dalmácii se objevovaly v be
dekrech českých cestovních kanceláři
v předválečné době někde hodně vepře

du. Není divu, bylo tady trochu levněji
než na Riviéře a mnohem levněji než
v českých lázních. Mnohým učarovaly,
průzračná mořská voda, co v pomalém
rytmu narážela na břeh, piniové lesy,
které se se modraly až za obzor a bosen
ští muslimové. Ti sekali na tržišti turec
ký med a jejich červené fezy vypadaly jak
překlopený květináč.
Právě zde ve Splitu jednoho dne vy
plivl vlak pasažéra oblečeného do svět
lého obleku. Železniční sluha mu podal
ze schůdků na perón dva veliké kufry
a muž se podíval na hodinky. Pálivé bal
kánské sluníčko oslepilo ciferník, snad
proto přikryl sklíčko levou rukou. Roz
hlédl se, popošel před nádražní budovu
a očima hledal nějaký povoz. Ten muž
byl Harry Jelínek a vybral si dalmatské
město proslulé zachovalým palácem
římského císaře Diokleciána, za místo
dočasného exilu. Velký imperátor se
v důchodu bavil pěstováním a konzu
mací melounů. Harry byl o poznání
akčnější. Půjčil si přepychovou jachtu
od místního rejdaře Bulatoviče a v ní se
pak proháněl mezi přečetnými jadran
skými ostrovy.
Na jih však odcestovali i Chickeltsovi.
Harry se s nimi potkal v přístavu. Zjis
til, že o podvodu s Karlštejnem ještě nic
nevědí, a provedl další žertík. Za deset
tisíc dolarů jim prodal vypůjčenou ja
chtu. Brzo zmizel z Jugoslávie a vrátil se
do Prahy. Američané byli možná trochu
překvapeni, když za nimi přišel pan Bu
latovič a domáhal se vrácení svého výlet
ního plavidla, ale krve by se v nich určitě
nedořezal, když si vzpomněli na Karl
štejn: „Když nás baron Jelínek takhle
napálil s tou jachtou, jak to bude teprve
s hradem.“ Následoval okamžitý telefo
nát do Prahy. Na Ministerstvu kultury
jim řekli: „Karlštejn je klenotem české
gotiky a je v majetku státu.“ Znechucení
Američané ze strachu z ostudy na Har
ryho Jelínka nepodali žalobu a peníze
nakonec oželeli. Opustili starý konti
nent. Za pár týdnů už odpočívali v le
hátkách na horní palubě, jejich parník se
houpal na vlnách Atlantiku, hlavou jim
možná prolétla myšlenka na Karlštejn
a Chickeltsovi skřípali vzteky svými bě
lostnými amerikánskými zuby a vypra
covanými čelistmi žvýkačkových králů.
Místo epilogu
Harry Jelínek s taškařicemi hodně po
dobnými té karlštejnské nepřestal. Ve tři
cátém osmém roce společně s podplaceným
průvodčím prodal tramvajovou linku
č. 4 Čechoameričanovi Janu Nowakovi.
V pozdější době však už jeho život nebyl
žádná hitparáda. Působil jako agent – ku
rýr Abwehru (německé vojenské rozvědky).
Za války se postavil do řady vedle kolabo
rantských novinářů, Karla Lažnovského
a Jana Krychtálka. V dubnu roku 1945
Harry z protektorátu zmizel. V osmdesá
tých letech prosákla do Vlašimi zpráva,
že Harry Jelínek umřel někde na Západě.
Bylo mu skoro osmdesát let.
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Kalendář kulturních a dalších akcí

Kultura v čase adventním a vánočním

1. 2. 2017

Martina Fialová

Akademie třetího věku: „Živá historie“, probíhající kurz, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

4. 2. 2017

Maturitní záchranné lano – probíhající přípravný kurz z literatury
pro maturanty, pořádá OKŠS – městská knihovna, ve spolkovém
domě, II. patro, zasedací místnost, kurz je zdarma.

4. 2. 2017

Městská knihovna – otevřena od 9.00 do 11.30 hod.

6. 2. 2017

Koncert žáků ZUŠ – od 18 hod., sál ZUŠ.

7. 2. 2017

Setkání v klubu – Český svaz žen, klubovna ČSŽ, spolkový dům,
od 14.30 hod.

11. 2. 2017

Základy hry Zatre – seznámení s pravidly hry, pořádá Sdružení
rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí, od 13.00 do 16.30 hod.,
klubovna „rodáků“ ve spolkovém domě.

14. 2. 2017

Tvoření pro radost – závěsný kapsář na drobnosti – pořádá
Český svaz žen, od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu. Více informací viz plakát.

15. 2. 2017

Kino „Teorie všeho“ – pořádá OKŠS – spolkový dům, od 18.30 hod.,
vstupné: 50 Kč, člen filmového klubu: 30 Kč, spolkový dům, II. patro,
zasedací místnost. Filmová kavárna od 17.30 hod. před promítáním
filmu. Filmová nabídka na březen: 1. Další rok nebo 2. Revenant
Zmrtvýchvstání.

18. 2. 2017

Turnaj v Zatre – pořádá Spolek rodáků a přátel Zruče a okolí,
od 9.00 do 16.00 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost,
více informací viz plakáty.

21. 2. 2017

Setkání v klubu – Český svaz žen, klubovna ČSŽ, spolkový dům,
od 14.30 hod.

22. 2. 2017

Mára Holeček – Cesta opravdového horolezce (beseda), pořádá
Jarda Zeman ve spolupráci s OKŠS – spolkový dům, od 18.00 hod.,
II. patro, zasedací místnost spolkového domu. Vstupné 75 Kč.

22. 2. 2017

Rodinné konstelace – pořádá RC Setkání pod vedení Terezy Pohlové, od 17.00 hod., I. patro, herna RC Setkání ve spolkovém domě.
Přihlášky na tel.: 775 282 196.

23. 2. 2017

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

25. 2. 2017

Neurozená šlechtična Emma – přednáška Antonína Heřmana,
pořádá Spolek rodáků a přátel Zruče a okolí, od 14.00 hod., zasedací
místnost zručského zámku.

28. 2. 2017

Setkání v klubu – Český svaz žen, klubovna ČSŽ, spolkový dům,
od 14.30 hod.

29. 2. 2017

Čaj o páté – setkání s hosty u čaje, pořádá Klub Panenky ČR,
od 17.00 hod., spolkový dům, II. patro, klubovna spolku.

4. 3. 2017

10. ples města Zruče nad Sázavou – k poslechu i tanci zahraje
skupina ECHO 91, Lucie Revival. Těšit se můžete na bohatý kulturní
program – vystoupí Monika Absolonová, skupina Ardor Viridis předvede světelnou show. Bohatá tombola. Začátek od 20.00 hod. v Hotelu Zruč. Vstupenky na sezení: 250 Kč, vstupenky na stání: 200 Kč.
Předprodej bude probíhat od 1. února 2017 v infocentru ve Zruči,
tel.: 327 531 329.

Do 31. 3. 2017

„Kožené svítání“ – prodejní výstava kožené galanterie a obrazů –
autorkou je Blanka Mudrová. Výstava bude přístupná dle otevírací
doby infocentra. Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, zámecká galerie.

Č

ekání na nejhezčí den v roce bývá
provázeno spoustou různých
kulturních akcí, ne jinak tomu bylo
i u nás. První adventní neděli bývá
už tradičně zručský předvánoční jarmark. Vánoční stromek sice za posled
ních pár let několikrát změnil své mís
to, ale tradice prodeje svařeného vína,
trdelníku a drobných vánočních vý
robků dětí z mateřských i základních
škol už u nás zdomácněla. Snad jen,
že v posledních letech přibyl ohňostroj
a společné zpívání koled u stromeč
ku, uvidíme, zda i toto se postupně
ve Zruči stane tradicí.
Hned v následujícím týdnu proběhlo
hudební vystoupení Šárky Kohoutové v městské knihovně a plně obsa

zený Zrcadlový sál přivítal na zámku
skupinu Roháči z Lokte. Druhou
adventní neděli hostil kostel Povýšení
svatého Kříže PhantasyTrio ve slože
ní soprán, hoboj a varhany. A všechny
okouzlil svou podmanivou hudbou.
Uprostřed druhého adventního týd
ne došlo též k nainstalování vánočního
betlému ve spolkovém domě, který
společně vytvořili zručské děti i do
spělí, a ještě jim k tomu přidala pár
vánočních písní Terezka Vilímovská.
V sobotu před třetí adventní nedě
lí vystoupil v Zrcadlovém sále spo
lek nadšenců z Čechtic, který si říká
Diogenes, a už po čtvrté rozdával
radost v předvánočním čase. A že tu
radost umí rozhazovat plnými doušky!
Do sálu se aktéři téměř nemohli vejít
a vstupenky na jejich vystoupení byly

vyprodány daleko dopředu. V sobotu
šestnáctého se konal také koncert, ale
úplně někde jinde a s někým jiným.
Vánoční koncert Zručské desítky si
do spolkového domu přišlo poslech
nout na sto našich starších spolu
občanů.
To už se blížila čtvrtá adventní nedě
le, ale ještě před ní vánočním vytrubováním ve spolkovém domě ohlási
la Zručská desítka, že Vánoce jsou už
opravdu tu.
Doufáme, že jste si čekání na Vánoce
s kulturním programem ve Zruči uži
li. A měli možnost se trochu zastavit
a třeba se i zamyslet nad uplynulým
rokem. My vám do toho nového pře
jeme nejen hodně zdraví, ale i spoustu
zajímavých kulturních zážitků ve Zru
či. Těšíme se na vás.

Klub Panenky ČR k 70. výročí UNICEF
Jiřina Janatová

V

e středu 4. ledna 2017 odvysíla
la ČT speciální Poštu pro tebe,
která byla věnována největší světové
organizaci pomáhající dětem – UNI
CEFu. Pořad byl natolik emotivní,
že někteří z účinkujících (a určitě
i diváků) uronili nějakou tu slzičku.
A zde je třeba zručskou veřejnost
seznámit s tím, že právě místní Klub
Panenky ČR spolupracuje s českou
sekcí organizace UNICEF již několik
let, a to tak intenzivně, že před dvě
ma lety přímo do Zruče přijela ředi
telka české sekce paní Pavla Gomba,
aby si na chodbě spolkového domu
prohlédla výstavu panenek ušitých
pro potřeby UNICEFu.
V loňském roce Klub Panenky ČR
pořádal prázdninovou hru „Pohád
kové putování s panenkou hraběnky
Emmy.“ Putování začínalo ve Zruči
a pokračovalo na další turisticky za

jímavá místa a všude vybízela k šití
panenek pro UNICEF. Šily nejen
členky Klubu Panenky ČR, ale při
pojily se i vězenkyně ze Světlé nad
Sázavou, návštěvníci všech míst za
pojených do hry i Galerie Vlašim.
Patronkou celé hry byla skvělá Bára
Štěpánová, která uváděla závěrečný
Pohádkový ples, na který byli při
zváni zástupci organizace UNICEF.
Ze Zruče si odvezli sesbírané panen
ky. A nebylo jich zrovna málo, bylo
jich více než tři stovky! A vezmemeli v úvahu, že každá panenka bude
prodána za 600 Kč, pak částka pro
UNICEF bude činit více než sto
osmdesát tisíc.
Právě za tento počin byly zástup
kyně Klubu Panenky ČR pozvány
na aukci UNICEFu, kde se dražily
panenky známých osobností.
Tím ale spolupráce Klubu Panen
ky ČR a organizací UNICEF zdaleka
nekončí. Na letošní rok je v přípravě

další prázdninová hra nazvaná „Šaty
jako z pohádky.“
Sama Bára Štěpánová už se hlá
sí za patronku hry a nejen to, ona
bude kmotrou panenky, kterou le
tos do dražby vyrobí a darují členky
Klubu Panenky ČR.
A pokud má zájem připojit se ně
kdo další, jako třeba sběratel a tvůrce
medvídků pan Petr Hanč, který už
na letošní rok dodal šest nově uši
tých panenek, pak vězte, že střihů je
opravdu dost, na všechny se dosta
ne. A tak není třeba slzet u televize,
ale pustit se do šití a pomoci dětem,
které to moc potřebují.
Odměnou vám bude nejen dobrý
pocit, ale také pozvání na závěreč
ný Pohádkový ples, na který opět
přislíbila účast Bára Štěpánová. Pro
panenky si osobně přijedou zástupci
organizace UNICEF a prý už teď se
do Zruče moc těší.

Kožené svítání
Eva Boumová

V

ýstava Blanky a Václava Mudro
vých je v zámecké galerii od listo
padu 2016. U návštěvníků se setkala
s velkým zájmem, a tak jsme dobu tr
vání výstavy prodloužili a vy ji můžete
navštívit až do konce března. I proto
jsme se rozhodli představit vám oba
manžele blíže.
Jejich příběh začal před pětadvaceti
lety v roce 1989 před revolucí, kdy
se manželé Blanka a Václav Mudrovi
rozhodli, že začnou s výrobou kožené
galanterie na vlastní pěst. Blanka Mu
drová tehdy vyrobila první kabelky
a s manželem se vypravili na slovenský
veletrh „Trenčín – město módy.“ Při
jeli tam v pondělí a v úterý už neměli
co prodávat. Bylo jasno. Od té doby
Blanka a Václav Mudrovi tvoří, pro
dávají a hlavně dělají radost ostatním
v podobě svých výrobků.
Věnujete se nejen výrobě kabelek
či peněženek, ale také obrazům. Kdo
s vás dvou je vytváří?
Blanka: Pokud se jedná o obrazy, tak
je vytvářím já. Při tvorbě jsem dokon
ce nerada pozorována někým dalším.
Nemám ráda koukání pod ruce. Ho
tový obraz pak představím jako celek.
Manžel se věnuje především propagaci
a prodeji výrobků.
Jak dlouho trvá výroba koženého
obrazu?
Blanka: Záleží na okolnostech. Ně

kdy roky, někdy týden. Nevyhovuje
mi, když zákazník uvede termín dodá
ní „Já na to nechvátám“ – to výroba
trvá opravdu dlouho. Nejlépe se tvoří
pod časovým presem.
Kde čerpáte inspiraci?
Blanka: Všude.
S vašimi výrobky navštěvujete
i různé veletrhy. Kam jezdíte nejraději a kde nejdále jste byli?
Václav: Během roku navštívíme asi
do 10 různých míst v ČR, pravidelně
jezdíme na selské slavnosti do Holašo
vic (u Českých Budějovic), na Polabské
vánoční trhy do Lysé nad Labem nebo
do lázeňského města Třeboň. Nejvíce
se nám ale líbí v Borovanech, kde kaž
dý rok v červenci pořádají borůvko
braní. Líbí se nám zde ta borůvková
atmosféra, která je opravdu všude, pak
místo, kde se prodej odehrává – zahra
da augustiniánského kláštera, a velmi
příjemní zákazníci. Nejdále jsme byli
v rakouském městě Linz, kde se konal
adventní trh.
Čemu se rádi věnujete ve volném
čase?
Blanka a Václav: Práce je naším ko
níčkem.
S manželem trávíte čas doma i v zaměstnání, nelezete si občas „krkem“?
Blanka: Asi právě proto jsme zrekon
struovali rozlehlé hospodářské stave
ní, kde je často problém se najít, takže
když se vlastně potkáváme, jsme rádi.
Je váš obraz v nějaké známé galerii,
koupil si jej i někdo známý?

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

Blanka: Vystavovali jsme v mnoha
známých i méně známých galeriích.
Pro mne je to ale stejná výstava s poci
tem „Až se to naučím, nebudu se muset
stydět.“ Obdobně to mám i se zákazní
ky. Čím veřejně známější osobnost, tím
větší trauma. Raději se proto nepídím,
kdo si obraz na výstavě zakoupil.
Václav: S jednou opravdu známou
osobností fotku vlastně máš. S Krako
nošem, toho zná opravdu každý.
Obrazy z pravé kůže mají své specifikum, musí se o ně pravidelně pečovat. Můžete říci jak?
Blanka: Stejně jako o veškeré kože
né výrobky, doporučuji je ošetřit mi
nimálně dvakrát do roka přípravkem
na kůži se včelím voskem.
Jste vystudovaná v oboru?
Blanka: Ne, chodila jsem na Střední
ekonomickou školu v Táboře, potřeb
né zkušenosti jsem pak nabyla v za
městnání – v DUP Pelhřimov.
Firma M & M Blanky a Václava Mu
drových se věnujeme především výrobě
kabelek pro dámy všeho věku. Na své si

ale přijdou i muži. Na zakázku vyrábí
také pro obce, firmy a různé spolky.
V zámecké galerii jsou pro vás kromě
obrazů připraveny kvalitní dámské
kabelky (cca 1000 Kč), peněženky
(650 Kč) či drobnosti, jako plácačky,
měšce a klíčenky od 60 Kč. Těšíme se
na vaši návštěvu.

KVÍZ PRO ČTENÁŘE

Blanka a Václav Mudrovi si pro vás
připravili soutěžní kvíz. Po skončení
výstavy bude vybráno ze správných
odpovědí 5 výherců, kteří si v info
centru budou moci vyzvednout kože
nou plácačku z dílny obou manželů.
1. Kdo je Matěj Kozka z Rynárce?
2. Dvě sochy Matěje z Rynárce
jsou (označte dvě správné odpovědi):
a) v Rynárci v galerii
b) v Borovanech
c) ve Zruči na výstavě
3. Do kdy trvá výstava ve zručské
galerii?
a) do konce února
b) do konce března
c) do konce roku

4. Rynárec leží:
a) na Vysočině – ČR
b) na Oravě – SR
Připojte své jméno a příjmení a te
lefonní číslo pro kontaktování v pří
padě výhry:
Správné odpovědi můžete do 15. 3.
2017 osobně donést do zručského in
focentra nebo zaslat poštou na adresu
Infocentrum, Zámek 1, Zruč nad Sá
zavou 285 22. Obálku prosím ozna
čte „Soutěž ve ZN.“

FOTA: B. MUDROVÁ
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Exkurze
do Techmanie Plzeň

Blanka Olišarová

J

D

ne 23. listopadu jsme se my, žáci
9. ročníků, zúčastnili exkurze
do Techmanie v Plzni. Na cestu jsme
se vypravili ještě za tmy. Exkurzi nám
hned na začátku naši učitelé zpestřili
zastávkou v McDonaldu, kde se všich
ni pořádně najedli.
Po příjezdu jsme si zamkli batohy
do skříňky a vydali se prozkoumávat
budovu. Bylo zde opravdu spousta
zajímavých věcí – laserové bludiště,
světelné efekty, bagr a mnoho dalších.
Program byl ještě obohacen dvěma
prezentacemi, které nám vtipně před
váděl průvodce.
První se týkala pokusu s kapalným
dusíkem. Dozvěděli jsme se při tom
spoustu zajímavých věcí, například že
do balonku ponořeného v dusíku se
vejde 600 krát více vzduchu než nor
málně. Poté nám prezentující před
vedl výbuch plastové lahve ponořené
v kapalném dusíku.
Druhá byla zaměřena na přenos
elektřiny. Pár našich spolužáků se
chytlo zelektrizované koule a výsled

kem byly jejich naježené vlasy.
Dále nás čekala návštěva planetária.
Představení se konalo ve 3D kině, kde
jsme měli speciální brýle. Promítali
zajímavosti o vesmíru – souhvězdí,
planety atd. Na závěr jsme sledo
vali krátký film o muži skákajícím
ze 40 km výšky padákem. Film byl
zaměřen na jeho pocity před skokem.
Nastal čas vrátit se domů. Cestou
jsme si vyprávěli, co se nám nejvíce
líbilo. Našim učitelům patří velký dík
za zajímavou exkurzi.

Autor je žákem 9. A.

Proměna

ZŠ

iž třetím rokem se snažím v žácích
ve zručské základní škole vzbudit
lásku k umění a německému jazyku.
Někdy se daří víc, někdy míň, pravda.
Za tu dobu jsem byla svědkem různých
příhod, které rozčílily, překvapily i po
bavily. Například jako tento měsíc při
hodině VV v 6. třídě…
Příhoda ve mně vyvolala vzpomínku
na povinnou četbu studentů němčiny
na vysoké škole. Zde byl Kafka a jeho
Proměna (německy Verwandlung)
styčným bodem přípravy ke zkoušce.
Musím podotknout, že četba v odosob
něném stylu o někom, kdo se proměnil
v hmyz, mě nikdy zvlášť neuchvacova
la. Nicméně, určitou proměnu jsme za
žili i my. Ale abych nepředbíhala… Byl
to běžný pracovní den uprostřed týdne,
kdy 3. a 4. vyučovací hodinu tvoříme
se šesťáky v učebně výtvarné výchovy,
které říkám kreslírna. Je to příjemná,
prostorná místnost, kde na žáky vý
tvarné umění dýchá téměř z každé věci,
ať už jde o vystavené výtvarné práce,
pomůcky v policích, schnoucí práce

na parapetu u oken atd. Druhá hodina
se pomalu chýlila ke konci a dokon
čovali svou práci s pastely. Pro ty, co
netuší, jde o takové podlouhlé hubené
kvádříky olejové konzistence, se který
mi se dá krásně kreslit podobně jako
s pastelkami a přitom pěkně míchat
barvy. Bohužel, také docela pěkně špiní
ruce, jak žáci říkají, matlají. Po přehra
bování v krabičce s pastely a dvouho
dinové práci s nimi jsme měli všichni
včetně mě ruce jako kominíci. Někteří
žáci si v tomto případě s oblibou po
malovávají tváře podobni divokým
válečníkům z kmene Siouxů. Možná
se připravují na boj s matematickými
příklady, historickými postavami nebo
alespoň souboj mezi i a y v dalších škol
ních předmětech.
Špínu je nutno zlikvidovat. K tomu
nám slouží tekuté mýdlo modré bar
vy. I tentokrát lahvička s mýdlem
na umyvadle nechyběla, však nám ji
paní uklízečka pravidelně doplňuje.
Zatímco jsem využila chvilky k zapsání
hodiny do třídní knihy, přišli za mnou
žáci, že jsou nějací modří. „Tak si to
pořádně umyjte ještě jednou“, řekla

Sněhové radovánky

jsem jim a v rychlosti dokončila po
slední zápis. Jenže – za chvíli ty samé
děti přišly znovu, že jsou pořád modré.
To už bylo podezřelé. Schválně jsem
mrkla na své ruce… A panečku, naše
třída se proměnila ve šmoulí vesničku
i se Šmouly. Právem jsem se mohla
považovat za Šmoulinku – blond vlasy
a modrá barva by odpovídaly! Zača
lo tedy pátrání po příčině. Sherlock
Holmes by nám mohl závidět. Stači
lo prozkoumat vzorky mýdla, zajistit
stopy v nejbližším okolí umyvadla
a vše bylo jasné. V poličce jsme totiž
objevili pohozenou plastovou lahvičku
od modrého inkoustu a vodová kon
zistence mýdla, včetně tmavší modré
barvy jasně sdělily, co se nejspíš stalo.
Nějaký vykuk si z nás rozhodl vystře
lit a inkoustem „vylepšil“ naše mýdlo.
Modré barvy jsme se během dne zbavili
při mytí rukou na toaletách, nicméně
viník zůstává nevypátrán. Kdo ví, jaké
překvapení nás v kreslírně čeká příště
a v co se proměníme? Šmoulí vesnička
by nakonec ještě nemusela být nejhor
ším výsledkem!

MŠ Malostranská

Jaroslava Daňková

S

MŠ Na Pohoří

Významné změny
v předškolním vzdělávání
v roce 2017

Jarmila Chalupová

D

dle zákona č. 561/2004 Sb.
561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odbor
ném a jiném vzdělávání (školský zá
kon) ve znění účinném od 1. 1. 2017
do 31. 8. 2017.
Organizace předškolního vzdělávání
Předškolní vzdělávání se organizuje
pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6
let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Od počátku školního roku, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné
předškolní vzdělávání je bezúplatné.
Zápis k předškolnímu vzdělávání
od následujícího školního roku se
koná v období od 2. do 16. května.
Termín a místo zápisu stanoví ředitel
mateřské školy v dohodě se zřizovate
lem a zveřejní je způsobem v místě ob
vyklým (webové stránky školy, místní
tisk, vývěsky).
Povinnost předškolního vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání se
vztahuje na státní občany České re
publiky a na občany jiného členského
státu Evropské unie, kteří na území
České republiky pobývají déle než
90 dnů. Dále se povinné předškolní
vzdělávání vztahuje na jiné cizince,
kteří jsou oprávněni pobývat na úze

mí České republiky trvale nebo pře
chodně po dobu delší než 90 dnů,
a na účastníky řízení o udělení mezi
národní ochrany.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě, které dosáhlo
pátého roku věku k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Povinnost
zákonného zástupce přihlásit k před
školnímu vzdělávání je pod sankcí
5 000 Kč (ukládá přestupková komi
se obce). Dítě, pro které je předškol
ní vzdělávání povinné, se vzdělává
ve spádové mateřské škole, pokud zá
konný zástupce nezvolí pro dítě jinou
mateřskou školu nebo jiný způsob
povinného předškolního vzdělávání.
Formy plnění povinného předškol
ního vzdělávání:
• denní docházka dítěte, netýká se
doby vedlejších a hlavních prázdnin,
jinak je nutné omlouvat nepřítomnost
dítěte podle pravidel nastavených
ve školním řádu mateřské školy
• individuální vzdělávání dítěte
• vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného
stupně základní školy speciální
• vzdělávání v zahraniční škole
na území České republiky
Zákonný zástupce dítěte, které se
bude vzdělávat jiným způsobem, je
povinen oznámit tuto skutečnost ře
diteli spádové mateřské školy. Ozná
mení je povinen učinit nejpozději tři
měsíce před počátkem školního roku.

ZUŠ
Lenka Říhová

FOTO: ARCHIV MŠ

FOTA: ARCHIV ZŠ

obrovským nadšením děti přivítaly první
sněhovou nadílku a hned začaly plánovat,
co ze sněhu postaví či vytvoří. Po svačince
vyběhly teple oblečeny s dřevěnými lopat
kami na školní zahradu a pustily se do díla.
Za chvíli se pochlubily sněhuláky všech veli
kostí, sněhovými hradbami a tunely. Někte
ré děti vyzkoušely i mírný svah u chatičky
a zajezdily si na plastových bobech. Dopole
dne rychle uteklo a děti se vracely do školky
spokojené, s červenými tvářemi a pořádnou
chutí k jídlu.

Konec pololetí v ZUŠ

Z

ruč nám zapadala sněhem, jako by se chtěla uložit k zimnímu spánku. Všechno se trochu zklidnilo a také v ZUŠ
si po vánočním mumraji, který nám připomínají už jen fotky z vánočních koncertů či výstav a video z tanečního
představení, dopřejeme, že v lednu před koncem pololetí budeme „jenom“ učit. Klid je ovšem jen zdánlivý.
Přišel čas pomýšlet na to, čím obeslat celostátní soutěžní přehlídku výtvarných oborů ZUŠ, která se koná v tříletých
cyklech, a také tradiční mezinárodní soutěž Lidice. Žáci kytarového a klavírního oddělení se zase připravují na školní kolo
soutěže vyhlášené MŠMT v tomto školním roce pro jejich obory. Okresní kola proběhnou v březnu – v Kutné Hoře se
bude soutěžit ve hře na kytaru
a soutěž klavíristů se odehraje
(doslova) v naší ZUŠ. Na další
žákovský koncert se můžete při
jít podívat do sálu ZUŠ v pon
dělí 6. února v 18.00. Můžete
se také těšit na jarní koncert
našich učitelů, jehož termín
upřesníme v dalším čísle ZN.
V únoru budou mít žáci
po vysvědčení jednodenní polo
letní prázdniny v pátek 3. úno
ra a jarní prázdniny připadají
letos pro náš okres na termín
20. – 24. února. Jako ohlédnutí
za uplynulým rokem přikládá
me snímek z vánočního koncer
tu žáků ZUŠ.
FOTO: LENKA ŘÍHOVÁ

Nový rok v MŠ Na Pohoří

Jolana Keharová

D

ne 2. 1. 2017 jsme se sešli opět
v naší školce. Děti s nadšením
vyprávěly o zážitcích z vánočních
prázdnin a o dárcích od Ježíška. Vel
kou radost nám všem udělala hned
první týden sněhová nadílka. Děti si
s chutí užívaly zimních radovánek se
sněhem.
Těšíme se, že nás v novém roce čeká
plno zajímavých akcí, které si užijeme
a o kterých vás budeme informovat.

FOTO: ARCHIV MŠ
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... pokračování Výroční zprávy starosty města za rok 2016 ze strany 1
a na křižovatce ulic Dubinská, Nová
a Jiřická.
V Kutnohorské ulici při výjezdu
z města byla v dřívějších dobách socha
sv. Vavřince. Dotace nám byla přiděle
na z Ministerstva zemědělství. Na rea
lizaci byla vybrána firma Jan Jelínek.
Oprava včetně zhotovení sochy vyšla
na 430 tis. korun.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Proběhla výstavba nového veřejného
osvětlení v ulici Chabeřická podél no
vého chodníku. Celkem máme sedm
nových lamp a nově nasvícený přechod
v ulici Osvobození. Výstavbu proved
la firma Bes v celkové ceně 387 tisíc
korun.
ŠKOLSTVÍ
Během prázdnin došlo v naší základ
ní škole Na Pohoří k výměně rozvodů
studené vody. Původní potrubí z kon
ce 70 let bylo již nevyhovující. Nové
potrubí nainstalovala firma Pazdera
z Vlašimi za cenu 1,23 mil. korun.
V letních měsících a na podzim pro
běhla II. etapa rekonstrukce naší škol
ky v Malostranské ulici. Práce se týkaly
zejména vstupní části školky – úpravy
schodiště, šaten a střechy. Dokončila
se kompletní rekonstrukce elektro
instalace. Kolem školky byla položena
zámková dlažba. Práce provedla ledeč
ská firma Atos za cenu 4,3 mil. korun.
Na zahradě školky byl vybudován nový
altán, dvě pískoviště a malé víceúčelo
vé hřiště o rozměrech 12 krát 6 metrů.
Tyto práce provedla firma Linhart.
Školská zařízení obdržela od města
dotaci na vzdělávání ve výši 300 tisíc
korun. Dále město uvolnilo finance
pro nový projekt Škola s hvězdičkou
pro naši základku. Z městských pro
středků byl tak placen školní psycho
log, rodilý mluvčí, odborník na mate
matiku, český jazyk, speciální pedagog
a klinický logoped. Školská zařízení
dostala na svůj provoz finance ve výši
5 mil. korun.
MĚSTSKÉ GRANTY A PODPORA
SPOLKŮ
I v roce 2016 město přijímalo žádosti
o přidělení městských grantů na sport

a kulturu a individuální žádosti na čin
nost spolků působících ve městě. Dále
se rozdělovaly finance na činnost s dět
mi a pro děti pod názvem 4 pro děti.
Celkem bylo rozděleno 3,4 mil. korun
a podpořeno 62 žádostí spolků a po
řadatelů.
Město tak podpořilo činnost spol
ků, práci s dětmi, desítky kulturních
a sportovních akcí. Město uhradilo
provoz spolkového domu, kde mají
spolky svá zázemí. Přímá podpora
spolků působících ve městě činila 1,8
mil. korun.
MOSTEK PŘES OSTROVSKÝ
POTOK
Mostek přes Ostrovský potok byl
zdemolován a byly vybetonovány
základy a mostní deska. Nový most
je vyprojektován širší než původ
ní, bude mít chodník a také větší
průtočnost. Práce potrvají do jara
letošního roku. Do té doby nebude
Nábřežní ulice průjezdná. Stavbu
provádí firma Calipsum (ve Zruči sta
věla novou benzínku) v ceně 2,3 mil.
korun. Zdržení výstavby je na staveb
ní firmě a běží penále. Na akci byla
získána dotace ze Středočeského kraje
ve výši 1,18 mil. korun.
KULTURA, SPORT A VOLNÝ
ČAS
Turistická sezóna na zámku ve Zru
či byla zahájena už v dubnu velkou
kulturní akcí ve spolupráci s vodáky.
Zručský zámek navštívilo za celou
sezónu téměř 23 000 návštěvníků,
což je nárůst o 53%. V zrekonstruo
vaném zámeckém areálu byl uspořá
dán první víkend v srpnu XVI. roč
ník historických slavností, kterých se
zúčastnilo téměř 2 000 návštěvníků.
V zámku v turistické sezóně proběhly
další akce – divadla Muž se železnou
maskou a Tři mušketýři, Hradozá
mecká noc a nově Strašidelný zámek.
V zámeckém areálu proběhla slav
nostní předvánoční akce s rozsvíce
ním vánočního stromku – Předvá
noční jarmark. Celoročně probíhaly
výstavy v zámecké galerii. Jako každý
rok byl uspořádán městský ples.
Celý rok byla v provozu městská
knihovna. Počet
výpůjček dosáhl
na více než 30 ti
síc. Celý rok fun
govalo klubové
kino s kavárnou

Nová výsadba ve Zručském dvoře

Asfaltový koberec ke mlýnu

a posezením před samotným promí
táním. Ve spolkovém domě probíhalo
mnoho besed, přednášek a worksho
pů. Pro zájemce se vyučovala Akade
mie III. věku, angličtina i němčina.
Pokračovala práce na knize o našem
městě.
V prostorách kotelny Na Výsluní
provozoval svou činnost Nízkopra
hový klub pro mládež.
Naše infocentrum, které navštívilo
přes 30 tisíc turistů, bylo vybaveno
multifunkční kopírkou.
Ve sportovním areálu byly vyměně
ny ochranné sítě kolem fotbalového
hřiště a byl doplněn kamerový systém
sportovní haly i areálu.
OSTATNÍ
U městských bytů mimo běžných
oprav a údržby pokračovala postup
ná renovace koupelen a sociálních
zařízení.
Naše pečovatelská služba zakoupila
novou myčku, která poslouží zejména
na omývání jídlonosičů pro roznos
obědů. Myčka stála něco málo přes
60 tis. korun a Středočeský kraj na ni
poskytl 57 tis. korun z humanitární
ho fondu.
Celý rok probíhal projekt Lepší
místo. Projekt řeší drobná zlepšení,
úpravy či opravy v různých částech
města. Celkem došlo na několik
desítek malých i větších zlepšení.
Například na náměstí MUDr. Svo
body byla instalována knihobudka.
U domu s pečovatelskou službou byl
vybudován altánek. Výlepní plochy
ve městě byly zvětšeny. Drobné úpra
vy proběhly na hřbitovech v podobě
nových nástěnek a nové jsou stříšky
nad kolumbáriem.
Služba seniortaxi pro naše starší
spoluobčany má za sebou první celý
rok fungování a uskutečnilo se 1 807
jízd. Slouží k dopravě k lékaři, na ná
kupy, úřady apod. v rámci Zruče
a našich vesniček. Taxi pro vás přijede
k vašemu domovu. Úhrada za jednu
jízdu stojí klienta 20 Kč. Zbylé nákla
dy doplácí město. Službu si můžete
objednat u provozovatele pana Mar
tina Havlíčka na tel.: 604 687 220.
Nezaměstnanost v roce 2016 v na
šem městě byla nejnižší za posledních
16 let. Její výše je 4,5%.
DOTACE
Naše město jako v minulých letech
podává žádosti o dotace, které slou

ží na různé investiční a neinvestiční
projekty. Bez těchto finančních pro
středků by rozvoj našeho města po
stupoval pomaleji. (Přehled v tabulce
níže.)
Dále máme podané žádosti o dota
ce na Zručskou cyklostezku – druhá
etapa (žádáme o 11,7 mil. korun),
Rekonstrukci hasičské zbrojnice pod
zámkem (žádáme o 6,2 mil. korun)
a nakladač pro technické služby (žá
dáme o 2 mil. korun). Zda jsme byli
úspěšní, budeme vědět v prvních mě
sících letošního roku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program Životního prostředí
Integrovaný regionální operační program

SFDI
OPZ
VPP

Přeji všem dobrý rok 2017.

NOVĚ PŘIPRAVENÉ PROJEKTY
Město připravilo následující projek
ty: Rekonstrukce staré školy v Želivci,
Oprava páteřní komunikace v areálu
Sázavanu, Veřejné WC ve Zručském
dvoře (v prostoru pod stavebninami
Kolumbus) a Zručská cyklostezka –
II. etapa včetně stavebního povolení.
PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU,
TS, MĚSTSKÉ POLICIE, SPRÁVY
MAJETKU A KONTROLY
Celý rok městský úřad poskytoval
standardní služby. Celkem bylo pro
vedeno na matrice a stavebním úřadu
kolem 3 500 úkonů. Bylo uzavřeno
55 manželství a přivítáno mezi spo
luobčany našeho města 18 dětí.
47 občanů využilo pečovatelskou
službu, kterou zajišťují tři pracovni
ce. Celkem pečovatelky provedly přes
7 000 úkonů.
Technické služby prováděly pra
videlnou celoroční údržbu města.
Zároveň prováděly další služby pro
firmy a občany. Již pátým rokem se
v areálu Technických služeb prodá
valy vánoční stromky. Zaměstnanci
Správy majetku města se starali nejen
o městské byty, ale o všechny neby
tové prostory a budovy školských
zařízení.
Městská policie ve Zruči nad Sá
zavou v roce 2016 zabezpečovala
nepřetržitý provoz v počtu šesti za
městnanců. Celkem bylo evidováno
1 004 událostí. Naši policisté byli
žádáni o pomoc v různých situacích,
řešili autovraky, přestupky převážně
v dopravě, odchytávali toulavá zví
řata, učili dopravní výchovu a další.
Na město v průběhu roku přišlo
několik kontrol. Krajský úřad na zá
kladě zákona přezkoumává hospoda
ření a dodržování předpisů ve městě.
Dobrou vizitkou města je, že výsledek

Město Zruč nad Sázavou v roce 2016 dostalo či obdrželo smluvní závazek na tyto dotace a dary:
Poř. Zdroj
Účel
Přiděleno (Kč)
1.
Krajský fond hejtmana
Historické slavnosti města
20 000
2.
Středočeský kraj
Podpora sociálních služeb
586 700
3.
Ministerstvo kultury
Český videosalon 2016
20 000
4.
Ministerstvo kultury
Letecký videosalon
10 000
5.
Krajský fond životního prostředí
Výsadba ve Zručském dvoře
172 416
6.
Krajský fond cest. Ruchu
Multifunkční zařízení do IC
93 000
7.
SFDI
Chodníky Vlašimská ulice
765 000
8.
SFDI
Chodník Chabeřická ulice
330 000
9.
Krajský humanit. fond
Myčka pro pečovatelskou službu
57 000
10. OPŽP
Obnova zeleně – II. etapa
2 344624
11. Podnikatelé
Ples, turnaj MěP v kopané a kultura
121 500
12. IROP
Hasičské auto
7 119 392
13. Úřad práce
Příspěvek na VPP
1 014 280
14. Ministerstvo zemědělství
Kapličky
249 000
15. Ministerstvo zemědělství
Socha sv. Vavřince
302 169
16. MPSV
Sociální práce
283 000
17. Ministerstvo financí
Volby – kraj a Senát
182 380
18. OPZ
Vzdělávání úředníků
1 846 279
19. Krajský povodňový fond
Mostek přes Ostrovský potok
1 184 000
Celkem
16 700 740
MPSV
OPŽP
IROP

krajského auditu je bez závad.
RADA A ZASTUPITELSTVO
Rada našeho města zasedala v roce
2016 šestadvacetkrát a projednala
525 záležitostí. Zastupitelstvo Zruče
nad Sázavou zasedalo sedmkrát a při
jalo 92 usnesení.
Na závěr děkuji všem zaměstnan
cům města a zastupitelům za jejich
práci.

Státní fond dopravní infrastruktury
Operační program zaměstnanost
Veřejně prospěšné práce

Knihobudka

Nové zabezpečení přejezdu u čističky

Plynový kotel

Modernizovaný přechod v ulici Osvobození

Nový chodník v Chabeřické ulici
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Nové pískoviště na zahradě školky

Práce na nástupišti

Nový železniční mostek

Technický most přes Sázavu

Nová fasáda a střecha na školce

Modernizace kotelny ukončena

Opravené schodiště u staré vodárny

Opravená zeď ve Vyhlídkové ulici

Nové stříšky na hřbitově

III. etapa skládky v Trhovém Štěpánově

Zrekonstruovaná socha sv. Vavřince

Opravený křížek ve Vlašimské

Altánek na zahradě školky

Nové ochranné sítě

Přírůstek vozového parku HZS

Rozestavěný most u Ostrova

Opravený křížek v Jiřické ulici

Víceúčelové hřiště u školky

Uvnitř kapličky na Dubině

Ve Dvouletkách vyasfaltováno

Opravená kaplička na Dubině

Chodník ve Vlašimské ulici

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Zprávy z radnice
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Seznam úspěšných žadatelů o individuální dotace z rozpočtu města Zruče nad Sázavou pro rok 2017

Usnesení Rady města
Rada města na svém 55. zasedání, konaném 5. 12. 2016
schvaluje
• přesunutí termínu akce 11. ročník vánočního florbalového turnaje na le
den 2017 a zároveň schvaluje převedení čerpání dotace na uvedenou akci
na rok 2017;
• úpravu rozpočtu individuální dotace dle předloženého návrhu pro pří
jemce – divadlo Neškvor, o. s. spolek zastoupený panem Pavlem Jecelínem;
• žádost pana Jana Suchého o výpůjčky louky mezi řekou a restaurací Pallasit
v době od 8. 6. 2017 do 11. 6. 2017;
• skončení nájmu prostor sloužících k podnikání ve Zručském dvoře do
hodou s panem Nghia Ninh ke dni 31. 3. 2017 a následně ukládá zveřejnit
záměr na nový pronájem těchto prostor;
• nabídku firmy ISES, s. r. o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6 na zpra
cování plánu odpadového hospodářství města na období 2017 – 2021;
• objednání výměny audio vybavení do sportovní haly;
• uzavření dohody o skončení výpůjčky nebytových prostor a uzavření
smlouvy o výpůjčce nebytových prostor se Životem 90 Zruč nad Sázavou,
z. ú.;
• uzavření rámcové dohody o podmínkách poskytování služeb elektronic
kých komunikací s O2 Czech Republik a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha 4 – Michle;
• objednat ukazatel rychlosti od firmy GEMOS Dopravní systémy a. s.;
• starostovi města udělit finanční dar ve výši 20 000 Kč;
• na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku „Pořízení velkokapacitní
požární cisterny na dopravu vody JSDH Zruč nad Sázavou“ vybrat firmu
KOBIT – THZ s. r. o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany;
bere na vědomí
• rezignaci člena Sboru pro občanské záležitosti pana Josefa Brambory, Du
bina č. p. 1. RMě jmenuje novou členkou Sboru pro občanské záležitosti paní
Jiřinu Jelínkovou, č. p. 34;
• uzavření pracovní smlouvy na pozici „Sociální pracovník“ s paní Dagmar
Janatovou DiS.;
• zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2016;
ukládá
• zajistit poptávkové řízení na organizátora výběrového řízení na akce: „Ve
řejné osvětlení – etapa 2017“, „Na kole do práce zručskou cyklostezkou –
II. etapa“, „Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou“;
• předložit do jednání ZMě návrh na poskytnutí dotací v rámci programu
města „4 pro děti“ na činnost s dětmi a pro děti v roce 2017;
• předložit do jednání ZMě návrh na poskytnutí individuálních dotací z roz
počtu města v roce 2017;
• předložit do jednání ZMě návrh na podání žádosti do IROP, výzvy č. 28 –
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje
a využití kvality systému IKT na pořízení a modernizaci softwaru a hardwaru
IS MÚ Zruč nad Sázavou a organizačních složek města;
• předložit do jednání ZMě podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životní
ho prostředí, 39. výzvy „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“
na zateplení obřadní síně.
Rada města na svém 56. zasedání, konaném 19. 12. 2016
schvaluje
• úpravu rozpočtu akce „Podpora činnosti mládeže oddílu tenisu“, „Podpora
činnosti mládeže oddílu volejbalu, florbalu a sportu pro všechny“, „Podpora
činnosti mládeže oddílu fotbalu“, „Podpora činnosti mládeže oddílu házené“,
z Programu města „4 pro děti“ na činnost s dětmi a pro děti dle předloženého
návrhu, pro příjemce TJ Jiskra Zruč nad Sázavou;
• organizační řád Městského úřadu Zruč nad Sázavou a organizačních složek
města platný k 1. 1. 2017;
• nové přílohy č. 8 ke kupním smlouvám o dodávce a odběru tepelné energie
uzavřené s firmou ČEZ Energo, s. r. o., Karolinská 661/4, 186 00, Praha 8
– Karlín;
• uzavření smlouvy o dílo na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci
„Zateplení budovy smuteční síně na novém hřbitově“ do 39. výzvy OPŽP
s firmou GRANT ELITE s. r. o., Pod Altánem 9/105, 100 00 Praha;
• na akci „Zateplení budovy smuteční síně na novém hřbitově“ objednat
od firmy POLYTIOM s. r. o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 energetický
posudek (posouzení pro SFŽP dle závazného vzoru) + PENB (průkaz energe
tické náročnosti). RMě na výše uvedenou akci schvaluje objednat od Ing. Jiří
ho Hnízdila, U Hostavického potoka 727/19, 198 00 Praha 9 projekt (DSP
– dokumentace pro stavební povolení + rozpočet);
• uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě č. 651/358/2008 o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. se sídlem Na Ostrově 177,
537 01 Chrudim;
• uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci s Klubem Panenky ČR a po
věřuje starostu podpisem dodatku. RMě schvaluje uzavření smlouvy o spo
lupráci s Klubem Panenky ČR – průvodcovské služby v Království panenek;
• uzavření smlouvy s uměleckou agenturou Zdeněk Vrba, Okružní 812,
Buštěhrad 273 43 na umělecká vystoupení na X. městském plese za dohod
nutou cenu;
• uzavření smlouvy o výpůjčce vodáckých předmětů se Spolkem pro Vodácké
muzeum, Sloupecká 9, 252 06 Měchenice;
• uzavření kupní smlouvy s panem Janem Spurným, Platonova 3285/22,
Praha – Modřany na odkup historické sady příborů a nápojových kalíšků;
• uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Jiřím Kalhotkou na přeru

Zdeněk Jelínek/Život 90
Martin Beneš
Josef Černý
Josef Veselý/Sportclub 67 Zruč
Radek Sochůrek
Leoš Fiala/Tennisline, z.s.
Leoš Fiala/Tennisline, z.s.
Leoš Fiala/Tennisline, z.s.
Leoš Fiala/Za Zruč veselejší
Jan Adrián/Sdružení rodáků a přátel
Leoš Fiala/Za Zruč veselejší
Leoš Fiala/Za Zruč veselejší
Michal Šnaider/SRPŠ ZŠ Na Pohoří
Marie Benešová
Stanislav Pešout/SPCCH
Roman Starý
Luboš Melcr
Luboš Melcr
Pavel Antoš
Martin Kadlec
P. ThLic. Jaroslaw Ścieraszewski/
Římskokatolická farnost
Petra Hnátová/Cesta životem bez bariér, z.s.
Martin Beneš
Jan Řimnáč
Martin Havlíček
Bohumil Pražák
Bohumil Novák/Fotoklub Zruč n. S.
Bohumil Novák/Fotoklub Zruč n. S.
Petr Dubják/Atletika
Pavel Vrzáček, Petra Menšíková/TJ Jiskra
Jaroslav Dobřeňský/Český rybářský svaz
Jaroslav Dobřeňský/Český rybářský svaz
Kamil Neužil
Lenka Novotná/MC Setkání
Martin Prachař/Zručská Desítka
Martin Prachař/Zručská Desítka
Martin Prachař/Zručská Desítka
František Herout
František Herout
Alena Zemanová/Klub Panenky ČR
Alena Zemanová/Klub Panenky ČR
Arvetti spol. s r. o.
Antonín Dolejší/SK cyklistika
Jiří Blažek
Jiří Blažek
Josef Nádvorník
Jan Vyskočil/JV Agency s.r.o.
Jan Vyskočil/JV Agency s.r.o.
Jan Vyskočil/JV Agency s.r.o.
Beni Simiči/Benago
Karel Šonka/STP

Tísňová péče pro seniory a zdrav. post. občany, aktivizační projekty
Volejbalový turnaj smíšených družstev – Zručka 2017
Vánoční florbalový turnaj
35. ročník Ostrov Open turnaj neregistrovaných v tenisu
3. ročník – badmintonové pinkání 2017
4. zručský štafetový maratón by Suunto
4. jarní zlatá zručská mölkka a II. mistrovství Posázaví
Zimní liga mölkky 2016 a 2017
Zručský mariášový grandslam 2017
Činnost Sdružení rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí
Mistrovství světa v mariáši
3. mistrovství ČR v backgammonu
Kateřinská zábava
Činnost českého svazu žen, Zruč nad Sázavou
SPCCH
Beachotvírák
Policie CUP Revival – Ortéza CUP
Výstava drobného zvířectva a exotů
Turnaj ve florbale neregistrovaných týmů Rangers Cup 2017
Účast družstev Zruče na Mistrovství světa v mölkky v Rakovníku
Záchrana a zachování významného historického
a kulturního dědictví
Pohybová terapie therasuit
Zručská amatérská volejbalová liga
Nohejbalový turnaj na sportovním areálu
Velikonoční badmintonový turnaj
Vodácký festival
Fotoklub Zruč n. S. – činnost na rok 2017
15. ročník fotosoutěže pro veřejnost (dospělí, nad 15 let)
Zručský májový běh 2017
Podpora činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
Činnost členů MO v oblasti rybářského sportu, zájmové aktivity
členů, ochrany vod a jejich řádné zarybňování.
Sportovní soutěž v lovu ryb pro dospělé a mládež
XX. mistrovství Evropy veteránů v atletice
Činnost spolku Rodinné centrum Setkání v roce 2017
Činnost spolku a dechové kapely Zručská desítka
Tradiční vánoční koncert a vánoční vytrubování
34. přátelské setkání mladých dechových souborů
VIII. Vánoční cena dvojic Zruče nad Sázavou
Vánoční turnaj ve stolním tenise mládeže a dospělých
Činnost Klubu Panenky ČR 2017
Tradiční adventní den se slavnostním koncertem 2017
Josefovská zábava 18. 3. 2017
Činnost oddílu stolního tenisu
Návrat kvalitní české dechovky do Zruče nad Sázavou
tentokrát s "králem české dechovky"
Adventní koncert
Divadelní představení "Úředničunina"
Koncert Lenky Filipové – Hradozámecká noc
Koncert Melody Makers – zámecký park
Rockový koncert – KEKS
Činnost futsalového družstva Benago Zruč
Činnost spolku

Zájemci o zapůjčení městského mobiliáře (podium, pivní sety, koše, lavičky atd.) musí písemně podat žádost o výpůjčku
požadovaného mobiliáře do rady města.

Oznámení Kanceláře starosty
Ludmila Vlková

Prodloužení termínu podávání žádosti o finanční příspěvek
na výstavbu kanalizační přípojky
V roce 2017 společnost Vrchlice Maleč, a. s. plánuje vybu
dovat novou kanalizaci v Nábřežní ulici. Zastupitelstvo města
na svém jednání dne 19. 12. 2016 schválilo vyplacení finanč
ního příspěvku ve výši 5 000 Kč pro vlastníky nemovitostí
v Nábřežní ulici a zároveň prodloužení vyplacení příspěvku
pro vlastníky nemovitostí ve Vlašimské ulici do 31. 12. 2017.
Finanční příspěvek slouží jako motivace pro občany k realizaci
kanalizační přípojky.
Termíny jednání Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou
pro rok 2017
Plánované termíny jednání Zastupitelstva města Zruče nad
Sázavou v roce 2017 jsou tyto:

Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje
výběrové řízení na pozice:

30. 1., 20. 3., 15. 5., 19. 6., 18. 9., 20. 11., 18. 12. Jsou to
vždy pondělky, začátky jednání v 18.00 hodin. Termíny jedná
ní zastupitelstva mohou být dle potřeby přesunuty.
MUDr. Kovandová ukončila provoz zubní ordinace
MUDr. Eva Kovandová ukončila k 31. 12. 2016 provoz zubní
ordinace. Během ledna si pacienti měli možnost u paní doktory
zažádat o kopii zdravotní dokumentace. Originály zdravotní
dokumentace budou předány Krajskému úřadu Středočeského
kraje. Pacient nebo jeho nový stomatolog bude moci na zákla
dě žádosti získat originál dokumentace od krajského úřadu.
Vedení města se snaží již několik měsíců sehnat do města
nového stomatologa, nabízí pro něj i bydlení, ale bohužel zatím
bezúspěšně. Nejbližší stomatolog, který přibírá nové pacienty,
je ve Zbraslavicích.

ŘIDIČ, ELEKTRIKÁŘ A ZAHRADNÍK – ARBORISTA

Charakteristika pozice zahradník

Odborné arboristické (ořez dřevin) a zahradnické práce, sadové a parkové úpravy, zapěstování nových výsadeb, realizace nových
dosadeb, udržování živých plotů a keřů ve městě, chemická ochrana veřejné zeleně, údržba veřejné zeleně, další rozmanité
zahradnické práce na úrovni dle potřeby, nebát se práce za každého počasí, pomoc s kulturními akcemi města konanými
v zámeckém parku.

Charakteristika pozice řidič

Řidič motorových vozidel nad 12 t (případně i opravář), možnost i s návěsy, práce s traktorbagrem i podkopem, práce
s vysokozdvižným vozíkem, činnost s vysokozdvižnou plošinou, údržba komunikací a chodníků celoročně, údržba veřejné zeleně,
svoz odpadkových košů a úklid města, pomoc s kulturními akcemi města ve dnech volna.

Charakteristika pozice elektrikář
Odborná údržba a opravy veřejného osvětlení na celém území spadajícím pod město Zruč n. S., revize elektrických spotřebičů
a prodlužovacích přívodů, vedení skladu ND elektro, instalace vánoční výzdoby a vánočního stromku, odečty elektřiny na VO města,
zajištění provozu semaforu, opravy a údržba elektro v TS, práce s vysokozdvižnou plošinou, zimní údržba komunikací,
ostatní činnosti zajišťující TS.
Zájemci o výše uvedené pozice naleznou více informací na webových stránkách města, na elektronické úřední desce.
Bližší informace poskytne vedoucí Technických služeb Ing. Ludmila Plášilová, tel: 604 871 065.
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4 pro děti
a individuální žádosti na rok 2017
Martina Fialová

RETR
ZÁBAVA
VE STYLU
HIPPIES

L

Antonín Dolejší/SK cyklistiky Zruč n. S.
Jana Šimková/SRP ZUŠ Zruč

Jan Malík/HC Ledeč nad Sázavou

C

Alena Heroutová
Zdeňka Kunčická/Ručičky
Jaroslav Dobřeňský/Český rybářský svaz
Petr Steklý/Prostor plus o.p.s.
Jana Vilímovská
Bohumil Novák/Fotoklub Zruč n. S.
Jana Marečková/ZŠ, Okružní 643
Alena Heroutová
Jaroslav Dobřeňský/Český rybářský svaz
Mudr. Lenka Novotná/RC Setkání
Jaroslav Dobřeňský/Český rybářský svaz
Jaroslav Dobřeňský/Český rybářský svaz
Jana Šimková/SRP ZUŠ Zruč
Josef Kadlec/Wikov Sázavan s.r.o.
Petra Menšíková/TJ Jiskra
Josef Kadlec/Wikov Sázavan s.r.o.
Petra Menšíková/TJ Jiskra
Petra Menšíková/TJ Jiskra
Petra Menšíková/TJ Jiskra
Petra Menšíková/TJ Jiskra
Lukáš Gabko/Atletika
Ladislav Chaloupka
Petra Menšíková/TJ Jiskra
Jana Šimková/SRP ZUŠ Zruč
Tom Ulrych/Budó Kai o. s.

Z R U ˘C- S T O
CK
2017
201

4.

Seznam úspěšných žadatelů do programu Města Zruče nad Sázavou
„4 pro děti“ na činnost s dětmi a pro děti pro rok 2017

HOTE L ZRU

15.

etos se sešla opět pěkná hromádka návrhů na akce i podporu činnosti, pro
které jejich pořadatelé žádali finanční podporu od města. Dle předem zveřej
něných kritérií tříčlenná komise obodovala jednotlivé návrhy na akce a předala
ke schválení své návrhy Radě města. Je potěšitelné, že až na jednu žádost, byly
podpořeny úplně všechny žádosti z programu 4 pro děti. Co se týče individuálních
žádostí, byly některé finančně upraveny, ale až na dvě žádosti, byly všechny aspoň
minimální částkou podpořeny. Čeká nás tedy opět rok plný krásných sportovních
i kulturních akcí, které budou pořádat různě subjekty za podpory města. Věříme,
že si každý Zručan najde tu svou.
Důležitá informace pro všechny úspěšné žadatele. Veřejnoprávní smlouvy budou
úspěšným žadatelům zaslány do 31. 3. 2017. V případě dotazů ohledně smluv se
prosím obracejte na Ing. Jelínkovou, telefon: 327 531 405.
Zájemci o zapůjčení městského mobiliáře (podium, pivní sety, koše, lavičky atd.)
musí písemně podat žádost o výpůjčku požadovaného mobiliáře do Rady města.

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
Podpora aktivit a primární prevence
Organizování činnosti dětí a mládeže v rybářském sportu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Kotelna
Čerti na zámku
15. ročník fotosoutěže pro veřejnost (kategorie děti)
Den Země – 18. ročník
Taneční kroužky
Sportovní dopoledne pro děti – Rybárna
Kroužky pro děti v herně RC Setkání
Soustředění žáků – kroužek mladých rybářů
Rybářské závody dětí a mládeže i pro neregistrované
Kulturní aktivity pro děti a na podporu dětí ze Zruče a okolí
Malá technická univerzita
Podpora činnosti mládeže oddílu fotbalu
Technický kroužek
Podpora činnosti mládeže oddílu házené
Podpora činnosti mládeže oddílu atletiky
Podpora činnosti mládeže oddílu volejbalu
Podpora činnosti mládeže oddílu tenisu
Atletické závody přípravek
Lampionový průvod a pálení čarodějnic – 18. ročník
Podpora činnosti mládeže oddílu florbalu a sportu pro všechny
Výšlap na Babku
Studium a trénink komplexních bojových umění
a sportů se zaměřením na děti
Vedení mládežnického klubu stolního tenisu
Karneval pro děti
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Doprava dětských hokejistů ze Zruče na zimní stadion v Ledči n. S.

Pár vět o podobě Zručských novin

z redakce ZN

P

řed rokem se zrodila nová vizuální
podoba Zručských novin. Po více
než dvanácti měsících stojí za to se
ohlédnout a zrekapitulovat změny, kte
rými podoba novin prošla. V průběhu
celého uplynulého roku jsme vnímali
nejen množství pozitivních ohlasů, ale
i dotazy a připomínky k nové podobě.
Na ty zásadní reagujeme tímto textem.
Proč nový logotyp? Každé – neje
nom tištěné – medium prochází jed
nou za čas proměnou, která reflektuje
aktuální estetické vnímání a případně
i změny v koncepci, obsahu apod.
I naše redakční rada cítila nutnost úpra
vy formátu novin. Proto nový logotyp,
proto i další změny v grafice, rozvržení
stran a další.
Omlazení loga bylo nejviditelnější
změnou. Úprava grafiky byla ovšem
jen špičkou ledovce, pod kterým pro
bíhala hromada změn, z nichž postupně
vykrystalizovalo nové složení redakční
rady a ustalovalo se směřování, vize
a celková koncepce novin. O noviny se
začal starat tým nadšenců, kteří berou
redakční práci spíš jako srdeční záleži
tost než jako úřednickou povinnost.
Proměna nepřišla, jak by se mohlo zdát,
ze dne na den. Dlouho se v radě o po
třebě čerstvého vizuálu novin mluvilo.
Když došlo k nečekaně rychlé změně
personálních souřadnic, bylo nutné za
jistit nové lidi, kteří se dobře postarají
o sazbu a grafiku. To byl přesně oka
mžik, kdy dozrál čas. A ačkoli bylo tře

ba „zrod“ nové grafiky zvládnout dosti
rychle, podněty nastřádané v ovzduší
nové redakční rady se pak zhmotnily
v novém vizuálu novin nečekaně bez
bolestně. Z historizujícího stínovaného
textu v černočervené kombinaci, který
byl kresebně nevýrazný a lehce zamě
nitelný, se stal svižný a moderní logo
typ. Přestože vznikal trochu narychlo,
domníváme se, že se podařilo vytvořit
grafiku, která dobře využívá plochu
a akcentuje typografické prvky, které
název dává k dispozici. Kombinací čer
né a modré barvy vyjadřuje důvěryhod
nost. V této podobě byl logotyp ZN
a celková vizuální koncepce prezento
vány a schváleny na zasedání radních
města na konci roku 2015. Předloňské
listopadové číslo už vyšlo „v novém ka
bátě“. Nová podoba novin samozřejmě
mírně narazila, protože zvyk je železná
košile a na našem malém městě ještě
o něco železnější. Je ale jen otázkou
času, kdy stesk po staromilském vzhle
du starých zručských novin vybledne
a naopak černomodrá srostlice písmen
ZN se stane neomylným signálem pro
naše oči, aby v hromadě jiných tiskovin
našly právě ty svoje noviny.
Proč ne červená? Protože působí ag
resivně. Vnímání červené barvy v ti
tulcích je veskrze negativní. Za zmín
ku stojí, že noviny – aspoň ty seriózní
– červenou barvu nepoužívají. Při pre
zentaci nové podoby ZN zastupitelům
města byly pro porovnání ukázány
různé barevné varianty a kombinace
s červenou byla shodně označena jako

MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU

VELKÝ SÁL

ECHO 91

HUDBA K TANCI I POSLECHU

MONIKA
ABSOLONOVÁ
HLAVNÍ HOST PLESU
ARDOR VIRIDIS
SVĚTELNÁ SHOW

ZRUČ

MALÝ SÁL

LUCIE REVIVAL

HUDBA K TANCI I POSLECHU

VÁS ZVE NA JUBILEJNÍ 10.MĚSTSKÝ PLES

PLES

A.L.A.

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

DJ MÍRA PAPEŽ
POPŮLNOČNÍ DISKOTÉKA

4.3.2017 / 20.00 / HOTEL ZRUČ

MODERUJE KAMILA ULČOVÁ
VSTUPNÉ 250 KČ (SEZENÍ) NEBO 200 KČ (STÁNÍ) / PŘEDPRODEJ OD 1.2. V INFOCENTRU (TEL. 327 531 329)

VSTUP POUZE VE SPOLEČENSKÉM OBLEKU / PROSÍME O ZAUJMUTÍ SVÝCH MÍST DO 19.45 HODIN

nejméně vhodná.
Naopak modrá
barva je vnímána pozitivně a důvěry
hodně. A my chceme, aby noviny i ta
kové byly.
Kam se ztratil znak města? Jako obča
né Zruče, kteří si všímají veřejného pro
storu a „grafik všedního dne,“ máme
za to, že zručský městský znak je mi
mořádně „nadužíván.“ Setkáte se s ním
téměř na každém rohu. Na dopravních
prostředcích (rekordmanem byl auto
mobil MěP s několika znaky umístě
nými po stranách, zepředu i zezadu),
na všech vývěskách, dokonce kontej
nerová stání mají svůj štítek s měst
ským znakem. Můžete na něj narazit
na hřbitově (kromě vývěsek se objevil
i na náhrobku). Při loňských podzim
ních slavnostech byl vyřezán do melou
nu. Formální dokumenty, které jsou
vyvěšované na veřejných vývěskách
města, dokonce obsahují dvě různé
podoby městského znaku. „Lidová tvo
řivost“ některých spolků ho deformuje
a přetváří do vskutku bizarních podob.
Stačí se rozhlédnout a určitě najdete
další příklady. Nutno podotknout,
že díky paní doktorce Hajské, místo
starostce města, byla vexilologickou
komisí Parlamentu ČR schválena po
doba a výhradní užití městského znaku.
Ještě zbývá zpracovat vnitřní směrnici
upravující pravidla jeho užívání. Tímto
děkujeme paní doktorce za – z našeho
pohledu – sice nenápadný, ale velice zá
služný čin. Dalším důvodem, který vedl
k vynechání znaku, je to, že tzv. „logo
v logu“ je jednou z nejvýraznějších chyb
v grafické praxi. Městský znak jsme

nezakomponovali do logotypu novin
především z úcty k jeho čisté grafické
podobě. Pokud je nám známo, žádná
vyhláška neukládá, aby radniční noviny
musely být ocejchované městským zna
kem. Když jsme přistupovali k tvorbě
nové značky našich novin, udělali jsme
malý průzkum více než desítky podob
ných tiskovin z okolních i vzdálenějších
měst. Shledali jsme, že právě umístě
ním znaku města v záhlaví obvykle dost
titěrného nápisu s názvem novin gra
fici (prakticky do jednoho!) poněkud
odbyli svoji práci. Až příliš se ty tituly
podobaly sobě navzájem – neslané, ne
mastné, bez výrazu. Tohle jsme si pro
naše noviny nepřáli – nechtěli jsme jen
přilepit městský znak k nápisu z něja
kého jiného fontu, než byl používán
předtím. Rozhodli jsme se hledat a najít
skutečně značku pro naše noviny.
Dost péče věnujeme také vnitřní
mu členění novin. Důležité je, aby
nenápadné grafické signály pomáhaly
v orientaci uvnitř listu, aby nevtíravě
plnily funkci jakéhosi dopravního zna
čení na cestě novinami. Některé z těch
to signálů se již ustálily a počítá se se
zavedením dalších. Vnitřní vizuální
formát novin spočívá nejen v drobné
grafice, záhlaví, ale především v uspo
řádanosti článků a fotografií, jež tvoří
největší a nejdůležitější podíl „sazečské“
práce. Rozvržení v celé stránce musí pů
sobit vyrovnaně, aby se čtenář snadno
orientoval a aby čtení působilo přiroze
ně. A o to se každý měsíc vždy a znovu
snažíme.
Velká pozornost patří také fotogra
fiím. Některé vznikají přímo v souvis

losti s rozhovory s osobnostmi Zruče.
To, co publikujeme, je jen zlomek prá
ce našeho fotografa – více snímků je
potom k vidění na Facebooku našich
novin. Fotograf se ale stará také o do
ladění obrazových materiálů zaslaných
jednotlivými přispěvateli a nejednou
musí dělat doslova zázraky. V novinách
lépe vyniknou snímky zacílené na jed
notlivce nebo činnost menší skupinky
lidí zblízka, zatímco nejčastěji jsou
zasílány naopak záběry na velké celky
nebo skupiny lidí a navíc ve špatné kva
litě, někdy i rozmazané, často z mobilu
nebo s dobře míněnými, ale nevhod
nými úpravami. Na takové fotky jsou
pak i kouzla našeho fotografa krátká
a snímek někdy ani nelze do novin
použít. Možná je toto vhodná příleži
tost ke shrnutí několika málo pravidel,
kterými je dobré se řídit při výběru
snímků zasílaných s příspěvky. Volte
fotky s dobrým světlem, nerozmaza
né, lépe jednotlivé postavy, kterým je
vidět do obličeje, než skupinová fota,
na kterých po ofsetovém tisku nepůjde
poznat, kdo je kdo.
Ačkoli přistupujeme k práci na novi
nách co nejzodpovědněji, přesto občas
neunikneme zlomyslnosti novinářské
ho šotka. Bohužel i on je nezvaným
členem redakční rady a za jeho pod
vratnou činnost se vždy rádi omluvíme.
Nové Zručské noviny nám za ten rok
poporostly pod rukama z trochu pomu
chlaného novorozence v pěkné batole.
A máme v úmyslu ho společně s radni
cí a redakční radou nadále vychovávat
a graficky rozmazlovat.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Prodám byt 3+1 v osobním
vlastnictví v ulici Na výsluní.
Byt je připraven k okamžitému
nastěhování.
Informace na tel.: 724 049 418.
◆ Prodám byt ve Zruči nad Sázavou, Sad Míru, 3+1, 2. patro.
Cena 1 000 000 Kč. Realitní kanceláře nevolat. Tel.: 606 436 084.
◆ Prodám hrob č. 876 za 2 000 Kč.
Tel.: 723 062 163.
◆ Prodáme rodinný dům se zahradou v Zámecké ul., 4+1, velká terasa, plynové topení a nová plastová
okna. Cena 1 490 000 Kč.
Tel.: 732 711 095.
◆ Kontrola kotlů na tuhá paliva Dakon, OpopH a další dle
č. 201/2012 sb. Rychle, levně, spolehlivě, tel.: 735 910 897.

Město
Zruč nad Sázavou
hledá

pečovatelku
pro pečovatelskou
službu MěÚ
Zruč nad Sázavou.
Bližší informace:
malinova@mesto-zruc.cz,
tel.: 327 532 815
nebo tel.: 728 493 821,
www.mesto-zruc.cz.

PŘIJMEME ZÁMEČNÍKA,
LOKALITA LEDEČ NAD SÁZAVOU,
ZADAVATEL JASPOL S.R.O.
• Místo výkonu práce – Ledeč nad Sázavou
• Nástup od 1. 2. 2017 do konce roku
• Práce na HPP nebo dohodu o provedení práce
• Jednosměnný provoz
POŽADUJEME:
• Vyučen v oboru
• Trestní bezúhonnost
• Spolehlivost, pracovitost, manuelní zručnost
• Důraz na kvalitně odvedenou práci
NABÍZÍME:
• Vstřícné jednání a zázemí v silné a stabilní společnosti
• Odpovídající platové ohodnocení
• Osobní ohodnocení
• Možnost dlouhodobého zaměstnání
• Benefity – 13. plat, stravné
KONTAKT:

email: procházka@jaspol-ledec.cz, telefon: 739 262 223

FA: Jaspol s.r.o.
Nádražní 271
584 01 Ledeč nad Sázavou

GRATULACE

PODĚKOVÁNÍ

Dne 3. února
se dožívá 90 let
paní Věra Zelenková.
Hodně zdraví a energie
do dalších let
přejí dcery s rodinami.

Děkuji panu Milanu Maxovi
za nezištnou pomoc
a ochotu při zajišťování odvozu
mé dcery do nemocnice.
Trojanová

VZPOMÍNKA

Dne 15. 1. uplynulo 5 let, kdy nás navždy
opustil pan Josef Macháček
ze Zruče nad Sázavou.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Ilona.
Děkuji všem, kdo vzpomenou se mnou.

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou
za přání a dárky
k mým narozeninám.
Marie Nácovská

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou
a Svazu tělesně postižených
za přání k mým narozeninám.
Ludmila Voslářová
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šení provozu zámecké vinárny do 31. 3. 2017;
• na zpracování výběrového řízení na akci „Veřejné osvětlení – etapa 2017“
vybrat firmu Stavební poradna, spol. s. r. o., Průběžná 48, 370 04 České
Budějovice;
• na zpracování výběrového řízení na akci „Na kole do práce zručskou cyk
lostezkou – II. etapa“ vybrat firmu Stavební poradna, spol. s. r. o., Průběžná
48, 370 04 České Budějovice;
• na zpracování výběrového řízení na akci „Obnova veřejné zeleně ve Zruči
nad Sázavou“ vybrat firmu MA projekt, spol. s r. o., Patočkova 1638/67,
169 00 Praha 6;
• s firmou Správa železniční dopravní cesty, s. o., Partyzánská 24, 170 00
Praha 7 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě VS 6458003116 a dodatku
č. 2 k nájemní smlouvě VS 6458005410;
souhlasí
• s umístěním stavby vodovodní a kanalizační přípojky pro připravovanou
stavbu rodinného domu v ulici na Úvoze do městských pozemků p. č. 245/1
a 247/9 v katastrálním území Zruč nad Sázavou dle projektu, který předložil
pan Jan Jelínek, K Bažantnici 1002, Zruč nad Sázavou. Při realizaci stavby
přípojek budou dodrženy podmínky vyjádření odboru technických služeb
ze dne 5. 12. 2016;
• souhlasí s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky pro připravovanou
rekonstrukci objektu č. p. 920 v ul. Ke Stadionu do městských pozemků
p. č. 1039 (ul. Dvořákova) a 936/8 (ul. Ke Stadionu) v katastrálním území
Zruč nad Sázavou dle projektu, který předložil pan Luboš Beneš, K Bažant
nici 1007, Zruč nad Sázavou;
nesouhlasí
• s udělením výjimky z podmínky č. 10 územního rozhodnutí spis. zn. Výst.
01613/2009/Ru ze dne 16. 6. 2009 paní Petře Berger na sklon střechy a ma
teriál střešní krytiny pro stavbu rodinného domu na pozemku p. č. 2538/20
v katastrálním území Zruč nad Sázavou (ul. Nad Ovčínem);
ukládá
• předložit do jednání ZMě žádost o podporu firmy Centrin CZ s r. o. se
sídlem v Kostelci nad Černými lesy, Trativody 587, 286 63;
• předložit do jednání ZMě Obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad
Sázavou č. 3/2016, Obecně závazná vyhláška obce o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončování veřejnosti přístupných sportovních a kultur
ních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku;
• předložit do jednání ZMě 7. úpravu rozpočtu města na rok 2016;
bere na vědomí
• rezignaci tajemnice Sboru pro občanské záležitosti paní Hany Nácovské
a jmenuje do této funkce paní Mgr. Petru Menšíkovou. RMě jmenuje paní
Hanu Nácovskou členkou Sboru pro občanské záležitosti;
• uzavření pracovní smlouvy na pozici „Pracovníka v sociálních službách“
s Monikou Moravcovou;
• kolektivní smlouvu předloženou odborovou organizací města Zruče nad
Sázavou s platností od 1. 1. 2017;
pověřuje
• tajemnici k zajištění poptávky firmy pro poskytnutí komplexních služeb
spojených s dotačním procesem (zpracování studie proveditelnosti, zpracování
a podání žádosti o dotaci, zajištění výběrového řízení a realizačního manage
mentu projektu) v rámci výzvy č. 28 Specifické informační a komunikační
systémy a infrastruktura II. spolufinancovaného z IROP.
Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání, konaném dne 19. 12. 2016
schvaluje
• 7. úpravu rozpočtu města na rok 2016 navýšením příjmů a výdajů o částku
1 035 010 Kč;
• návrh rozpočtu města Zruč nad Sázavou na rok 2017 v následujícím čle
nění:
příjmy:
89 359,00 tis. Kč
výdaje:
119 919,10 tis. Kč
financování: 30 560,10 tis. Kč
Zastupitelstvo města dále schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkové orga
nizace a další organizace a sdružení dle přiloženého rozpisu;
• prodloužení podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanali
zační přípojky do 31. 12. 2017 pro vlastníky nemovitostí v ulicích Vlašimská
a Nábřežní ve Zruči nad Sázavou;
• Obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou č. 3/2016, Obecně
závazná vyhláška obce o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukon
čování veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně ta
nečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku;
• prodej stavebních parcel p. č. 97, p. č. 96, p. č. 94, vyznačených částí parcel
p. č. 1750 a p. č. 1870/1, vše v k. ú. Nesměřice do vlastnictví: Mgr. Karel
Znamenáček a Mgr. Eva Znamenáčková, oba bytem Nesměřice 26, 285 22
Zruč nad Sázavou. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků bude hra
dit kupující. Kupní cena pozemků stavebních parcel p. č. 97, p. č. 96, p. č.
94, a vyznačené části pozemku p. č. 1870/1 je 50 Kč/m2. Kupní cena části
pozemku p. č. 1750 je 10 Kč/m2;
• podání žádosti u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
o bezúplatný převod ½ vlastnického podílu u pozemku p. č. 481/9 a 481/11,
které tvoří silniční pozemek ve smyslu §11 odst. 2;
• podání žádosti u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
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o bezúplatný převod ½ vlastnického podílu u pozemku p. č. 481/10 a 481/12,
které tvoří silniční pomocný pozemek ve smyslu §11 odst. 5;
• bezúplatný převod ½ vlastnického podílu u pozemku p. č. 481/9, 481/10,
481/11 a 481/12, vše v k. ú. Želivec, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Zruč nad Sázavou;
• prodej vyznačené části pozemku p. č. 2098/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou,
do vlastnictví: Hana Trpišovská, Sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou,
za kupní cenu 150 Kč/m2;
• podání žádosti o dotaci do IROP – specifický cíl 3.2. Zvyšování efektivity
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje a využití kvality
systémů IKT. Výzva č. 28 specifické informační a komunikační systémy a in
frastruktura II;
• podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení budovy smuteční síně na no
vém hřbitově“ do OPŽP – specifický cíl 5.1. Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, výzva č. 39;
• uzavření veřejnoprávní smlouvy s jednotlivými žadateli dle přiloženého
seznamu úspěšných žadatelů a schválených podmínek Programu „4 pro děti“
na činnost s dětmi a pro děti;
• uzavření veřejnoprávní smlouvy s jednotlivými žadateli dle přiloženého
seznamu žadatelů o individuální dotaci z rozpočtu města Zruč nad Sázavou
na rok 2017;
• podání žádosti o dotaci do Národního programu podpory cestovního ru
chu v regionech a souhlasí s realizací akce „Sociální zázemí pro turisty ve Zruči
nad Sázavou“;

Tomáš Otava
Atletika – Již po třicáté deváté se sešli vánoční běžci před
Spolkovým domem ve Zruči nad Sázavou, aby na Štědrý
den pokořili vzdálenost deset kilometrů. Za sychravého
počasí se tentokrát sešlo čtyřicet jedna běžců, tři cyklisté
a jeden pes. Přesně v 10.00 hodin se všichni společně vydali
na trasu Zruč nad Sázavou – Chabeřice – Řendějov – Jiřice

– Zruč, aby za potlesku přihlížejících protnuli pomyslnou
cílovou pásku opět před spolkovým domem.
Rádi bychom vás všechny tímto pozvali na příští Vánoční
běh, který bude již čtyřicátým v pořadí! Rádi vás uvítáme
nejen jako běžce, ale třeba též jako diváky. Běh je nesou
těžní, není se čeho bát!

deleguje
• pravomoc schválit poslední úpravu rozpočtu města za rok 2016 Radě
města;
bere na vědomí
• rozpočet DSO Mikroregionu Posázavský kruh na rok 2017.
FOTO: T. OTAVA

JAK A KAM S ODPADY VE ZRUČI N. S. V ROCE 2017
1. SVOZ ZBYTKOVÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU (TKO, POPELNIC)
SVOZ ODPADU BUDE PROVÁDĚN V PRAVIDELNÝCH CYKLECH JEDENKRÁT TÝDNĚ TJ. 52X ZA ROK, PŘIČEMŽ
VE ČTVRTÍCH, KDE JSOU ZAPŮJČENÉ KOMPOSTÉRY, STŘÍDAVĚ OD DUBNA DO LISTOPADU S BIOODPADEM.
V MÍSTECH, KDE SE VYVÁŽÍ ODPAD 2X TÝDNĚ, JE SYSTÉM SVOZU ZACHOVÁN. NÁDOBY NA ODPAD MUSÍ
BÝT SCHVÁLENÉHO TYPU. POSÁDKA SVOZOVÉHO VOZIDLA JE POVINNA VYPRÁZDNIT VEŠKERÉ TYPIZOVANÉ
NÁDOBY, KTERÉ JSOU PŘISTAVENY K OKRAJI VOZOVKY, NEBO NA URČENÉM STANOVIŠTI, A VŽDY JE VRÁTIT
NA PŮVODNÍ MÍSTO. VÝJIMKY JE NUTNÉ NAHLÁSIT MĚSTSKÉMU ÚŘADU.
ROZDĚLENÍ ULIC DO SVOZOVÝCH DNŮ
PONDĚLÍ: SAD MÍRU, NA POHOŘÍ, JIŘICKÁ, NA FARSKÉM, SEVERNÍ, NAD MĚSTEM, DUBINA, NESMĚŘICE
ÚTERÝ: VYHLÍDKOVÁ, PARDIDUBSKÁ, SLUNNÝ VRCH, DRUŽSTEVNÍ, PRŮBĚŽNÁ, SPOJOVACÍ, NA VÝSLUNÍ, REVOLUČNÍ, DVOULETKY, OKRUŽNÍ, POŠTOVNÍ, NÁMĚSTÍ MÍRU, LIPOVÁ, MLÁDEŽE, ŠKOLNÍ, KRÁTKÁ, TOPOLOVÁ,
POLNÍ, HLOHOVÁ, PROSTŘEDNÍ, ZÁMECKÁ, HORNÍ, 5. KVĚTNA, ZRUČSKÝ DVŮR
ČTVRTEK: NA ÚVOZE, ZAHRADNÍ, M. J. HUSI, LESNÍ, NAD OVČÍNEM, NOVÁ, DRUŽSTEVNÍ, PŘÍČNÁ, BUDOVATELŮ, K BAŽANTNICI, VE SMRČKÁCH, DUBINSKÁ, 1. MÁJE, NÁBŘEŽNÍ, KE KOSTELU, NÁM. DR. SVOBODY,
MALOSTRANSKÁ, KUTNOHORSKÁ, POHLEĎSKÁ, LOMENÁ, NA STRÁNI, NA MOKŘINĚ, MALOSTRANSKÉ NÁM.,
PŘÍMÁ, NÁDRAŽNÍ, NA KOPEČKU, JABLOŇOVÁ, V PALOUKÁCH, KE BRODU, KE STADIONU, DVOŘÁKOVA, SMETANOVA, FIBICHOVA, POD BŘEZÍČKEM, KE CTIBORKÁM, V MALONINÁCH, NA POHOŘÍ
PÁTEK: ŽELIVEC, SAD MÍRU, PODNIKATELÉ
2. SVOZ VYTŘÍDĚNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU (PLAST, PAPÍR, SKLO)
STÁVAJÍCÍ POČET SEPARAČNÍCH STANOVIŠŤ BUDE ZACHOVÁN. DOKONALÝM TŘÍDĚNÍM KOMUNÁLNÍHO
ODPADU SNÍŽÍTE MNOŽSTVÍ ODPADU V POPELNICÍCH A TÍM DOKÁŽETE I VY PŘÍMO OVLIVNIT NÁKLADY
NA ODPADY V OBCI = VÝŠE POPLATKU NA JEDNOHO OBČANA, KTERÝ JSTE ZE ZÁKONA A OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY POVINNI PLATIT. VÁMI VYTŘÍDĚNÉ SUROVINY SE BUDOU SVÁŽET V ZAVEDENÝCH CYKLECH.
PLAST – KAŽDÉ PONDĚLÍ
PAPÍR – KAŽDÝ PÁTEK
SKLO – 1X MĚSÍČNĚ
PROSÍME OBČANY, ABY PŘI TŘÍDĚNÍ PLASTŮ ZMENŠOVALI JEJICH OBJEM A NEODKLÁDALI DO NÁDOB
NA TŘÍDĚNÉ ODPADY JINÉ DRUHY ODPADŮ, KTERÉ TAM NEPATŘÍ. S TĚMITO MATERIÁLY DÁLE RUČNĚ PRACUJÍ
LIDÉ A ZNEČIŠTĚNÍM SE ZVYŠUJÍ NÁKLADY NA JEJICH SVOZ, TŘÍDĚNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY = VYŠŠÍ
NÁKLADY.
DŮSLEDNÝM TŘÍDĚNÍM OVLIVNÍTE VÝŠI POPLATKU ZA ODSTRANĚNÍ ODPADŮ!
3. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SYSTÉM PROVÁDĚNÍ TÉTO SLUŽBY BUDE PROVÁDĚN FORMOU MOBILNÍHO SBĚRU ZE STANOVIŠŤ URČENÝCH
MĚSTSKÝM ÚŘADEM. NA TYTO STANOVIŠTĚ PŘIJEDE VE STANOVENÝ DEN A HODINU SVOZOVÁ TECHNIKA
A OPRÁVNĚNÍ PRACOVNÍCI ODEBEROU OD OBČANŮ PŘINESENÉ ODPADY. NEBEZPEČNÉ ODPADY BUDE ODVÁŽET
FIRMA FCC HP, S R. O. A VELKOOBJEMOVÝ TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA ZRUČ N. S.
ZDE JE NUTNÉ, ABY OBČANÉ DODRŽELI ČAS, PŘEDEPSANÁ STANOVIŠTĚ A PŘEDÁVALI JEN NÍŽE UVEDENÉ
ODPADY. JINÁ STANOVIŠTĚ NEJSOU PŘÍPUSTNÁ A BUDE TO POVAŽOVÁNO JAKO ZALOŽENÍ ČERNÉ SKLÁDKY
S PŘÍPADNÝMI POSTIHY.
ODPADY K ODEBRÁNÍ:
VELKOOBJEMOVÉ ODPADY: MATRACE, ZDRAVOTNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK, KOBERCE, PNEUMATIKY, STAVEBNÍ
ODPAD DO 200 KG NA OBČANA NEBO VLASTNÍKA REKREAČNÍHO OBJEKTU, SKLO, ZELEŇ
NEBEZPEČNÉ ODPADY: STARÉ LÉKY, BARVY, FOTOCHEMIKÁLIE, OLEJE, ZNEČIŠTĚNÉ OBALY, KYSELINY,
ROZPOUŠTĚDLA
ZPĚTNÝ ODBĚR: LEDNICE, TELEVIZE, MONITORY, OSTATNÍ ELEKTRONIKA, ZÁŘIVKY, MONOČLÁNKY.

JARNÍ A PODZIMNÍ SBĚR VE MĚSTĚ ZRUČ N. S. BUDE PROVEDEN
V PÁTEK 7. 4. A 15. 9. 2017
STANOVIŠTĚ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ROZHRANÍ ULIC NOVÁ A BUDOVATELŮ
NA FARSKÉM
ULICE M. J. HUSI – U LÉKÁRNY
NA POHOŘÍ – U ZŠ
ULICE PRŮBĚŽNÁ – U GARÁŽÍ
ULICE OKRUŽNÍ – VÝJEZD ZÁCHRANKY
ROZHRANÍ ULIC T. BATI A OKRUŽNÍ
ROZHRANÍ ULIC HLOHOVÁ A OKRUŽNÍ

15.00 – 15.20
15.25 – 15.45
15.50 – 16.10
16.15 – 16.35
16.40 – 17.00
17.05 – 17.25
17.30 – 17.50
17.55 – 18.15

V SOBOTU 8.4. A 16.9. 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DUBINA - U ZASTÁVKY ČSAD
ŽELIVEC – U OBCHODU
ZRUČ – NAPROTI ČERPACÍ STANICI
ZRUČ – V PALOUKÁCH A PŘÍMÁ
NESMĚŘICE – NA NÁVSI
ZRUČ – ULICE KE STADIONU NA PARKOVIŠTI
ZRUČ – NA NÁM. MUDR. J. SVOBODY

8.00 – 8.20
8.25 – 8.45
8.55 – 9.15
9.20 – 9.40
9.50 – 10.10
10.20 – 10.40
10.45 – 11.05

POZOR, NOVĚ SBĚR POUZE VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU TECHNICKÝMI SLUŽBAMI V PÁTEK 16. 6.
2017 A V SOBOTU 17. 6. 2017 NA STEJNÝCH STANOVIŠTÍCH VE STEJNÝCH ČASECH!
4. SBĚRNÝ DVŮR
ZDE MÁTE DALŠÍ MOŽNOST V PRŮBĚHU ROKU ZDARMA ODEVZDAT VŠECHNY DRUHY JIŽ ZMÍNĚNÝCH ODPADŮ,
VYJMA ZBYTKOVÉHO ODPADU, KTERÝ PATŘÍ POUZE DO POPELNIC. SBĚRNÝ DVŮR JE PROVOZOVÁN V AREÁLU
SPOLEČNOSTI FCC HP, S. R. O. SE SÍDLEM PRŮMYSLOVÁ 1037, ZRUČ NAD SÁZAVOU. TOTO ZAŘÍZENÍ JE VÁM
K DISPOZICI V PROVOZNÍ DOBĚ:
PO 14.00 – 17.00 HOD., ST 14.00 – 17.00 HOD., SO 8.00 – 13.00 HOD., TEL.: 327 532 254.
KONTEJNEROVÝ SVOZ ODPADŮ ZE ZAHRÁDEK TECHNICKÝMI SLUŽBAMI:
V PÁTEK 31. BŘEZNA A V SOBOTU 1. DUBNA 2017, V PÁTEK 22. ZÁŘÍ A V SOBOTU 23. ZÁŘÍ 2017, V PÁTEK
6. ŘÍJNA A V SOBOTU 7. ŘÍJNA 2017, V PÁTEK 20. ŘÍJNA A V SOBOTU 21. ŘÍJNA 2017, V PÁTEK 10. LISTOPADU
A V SOBOTU 11. LISTOPADU 2017 NA STEJNÝCH STANOVIŠTÍCH I V ČASECH UVEDENÝCH VÝŠE PRO JARNÍ
A PODZIMNÍ SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU. HARMONOGRAM SVOZU NALEZNETE I NA INTERNETOVÉ
ADRESE WWW.MESTO-ZRUC.CZ (POD ZÁLOŽKOU TECHNICKÉ SLUŽBY), DALŠÍ INFORMACE NA TEL.: 327 531 406
NEBO NA TS@MESTO-ZRUC.CZ.
SVOZ BIOODPADU Z KOMPOSTÉRŮ:
PRVNÍ SVOZ 11. A 13. DUBNA 2017, PAK VŽDY V LICHÉ TÝDNY, POSLEDNÍ SVOZ 21. A 23. LISTOPADU 2017.
PROSÍME OBČANY, ABY SI TENTO LETÁK USCHOVALI. JSOU ZDE UVEDENY TERMÍNY PLÁNOVANÝCH AKCÍ.
DÁLE ŽÁDÁME, ABY DO POPELNIC NEODKLÁDALI ŽHAVÝ POPEL. JE ZDE VELKÉ NEBEZPEČÍ VZNÍCENÍ ODPADU
VE SVOZOVÉM VOZIDLE, COŽ SE JIŽ STALO, A ZÁROVEŇ SE VYSTAVUJETE NEBEZPEČÍ, ŽE NEBUDE VAŠE NÁDOBA
OBSLOUŽENA. DĚKUJEME.
JIŘÍ KLATOVSKÝ

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Turistika – Turistický oddíl, jeden z od
dílů TJ Jiskra, pořádá každým rokem
na sv. Václava několikadenní zájezd
do různých koutů naší vlasti. Stále máme
možnost na našich toulkách něco nového
poznávat.
Loňský svátek byl ve středu, takže jsme
měli až do neděle celých pět dní na to,
abychom si prošli kraj kolem Marián
ských Lázní. Ten je znám především
velkým množstvím léčivých pramenů.
Nocleh byl zajištěn na ubytovně TJ Lo
komotiva. Než dojedeme na ubytování,
obvykle se cestou zastavíme na nějakém
zajímavém místě. Po vzájemné domluvě
padla volba na město Starý Plzenec a jeho
okolí. Tomu vévodí hrad Radyně, který
byl založen roku 1356 králem Karlem
IV. Došli jsme k němu přes skalní útva
ry zvané Andrejšky. Z věže samotné byl
pěkný výhled do kraje a na protějším
kopci na rotundu Petra a Pavla, kterou
jsme také navštívili.
Město samotné je známé především vý
robou šumivého vína. V odpoledních
hodinách jsme dojeli do Mariánských
Lázní, kde jsme ještě v podvečerních
hodinách navštívili Antonínův pramen,
který všichni ochutnali. Druhý den nás
čekal pěší výlet do Chodové Plané. Trasa
byla převážně kopcovitá a zavedla nás

mimo jiné do vesnice Písty k pomníku,
který byl postaven jako připomenutí
pochodu smrti z dubna roku 1945, při
kterém zahynulo šedesát osm vězňů.
Každý z nás uctil jejich památku. Sou
částí pietního místa je i nedaleký kostel
a starý hřbitov. V Chodové Plané jsme si
zvenku prohlédli právě rekonstruovaný
zámek, židovský hřbitov a pivovar, kde
vaří pivo Chodovar. Součástí pivovaru je
stylová restaurace, kde jsme velmi dobře
poobědvali. Někteří místní specialitu,
mlátové placky s masovou směsí. Večer
naše kroky směřovaly na kolonádu, kde
se za doprovodu hudby odehrával barev
ný koncert za účasti světel a vodotrysku.
V samotném centru jsou sice domy po
stavené v dřívějších letech, ale krásně
opravené, navíc ve večerních hodinách
krásně nasvícené. Další den jsme se
v ranních hodinách přesunuli autobusem
do Lázní Kynžvart, kde jsme si prohlédli

místní zámek a park. Další cesta vedla
přes zříceninu hradu Kynžvart hluboký
mi lesy do bývalé knížecí osady Kladská,
jejíž součástí je lovecký zámeček z roku
1877. Zdejší okolí bývalo plné zvěře
a pořádaly se zde časté hony. Kolem
osady je spousta rašelinišť, jezírek a pra
menů. Například jeden s netypickým
názvem Smraďoch. Po příchodu zpět
do Mariánských Lázní někteří ochutnali
Lesní pramen. Následující den jsme se
auty dopravili do obce Drmoul, odkud
jsme zahájili výstup na vrch Panský,
na kterém se nachází 55 metrů vysoká
rozhledna. Po vyšlápnutí 207 ocelových
schodů jsou z ochozu ve výšce 40 metrů
krásné výhledy na Český les, Slavkovský
les, vrch Dyleň, Přimdu a jiná místa. Pod
kopcem se nachází Drmoulský židovský
hřbitov, který čítá asi 650 náhrobků. Nej
starší z nich pochází z roku 1683 a nápisy
na nich jsou hebrejsky. Místo květin se
na náhrobky dávají malé kamínky.
Tento pochod bych nazval od pramene
k prameni. Opravdu jich bylo ten den
hodně. Na oběd jsme došli do obce se
zvláštním jménem, Tři sekery. Po ob
čerstvení v místní restauraci U Růženky
následovala prohlídka místního kostela,
kde byla výstava ručních prací a fotogra
fií. Poslední den našeho pobytu v těchto
západočeských lázních byl věnován pro
hlídce města jako takového a nejbližšího
okolí. Začátek byl
jako vždy u pra
mene. Tentokrát
Rudolfova. Poté
nás lanovka vyvez
la ke Krakonošovi.
Ne nejsme v Krko
noších, ale takto se
nazývá hotel, kte
rý je umístěn nad
městem a v jeho
blízkosti je v par
ku výstava po
hádkových bytostí
a o něco níže velké
modely českých
hradů a zámků.
Posledním místem
našeho putování
byla kamenná roz
FOTO: L. MATĚJKA
hledna Hamelika,
ze které by byl krásný výhled na město,
kdyby nebyla přerostlá okolními stromy.
Na závěr celé akce jsme nakoupili tradič
ní lázeňské oplatky a vydali se k domovu.
Celkově lze hodnotit zájezd jako úspěšný,
poznali jsme dosud nepoznané, počasí
nám přálo, ubytování pěkné. Zúčastni
lo se 13 členů oddílu a každý našlapal
87 km. Už teď plánujeme, kam pojedeme
příště. Do té doby budeme pořádat ka
ždou sobotu tradiční vycházky po okolí
Zruče. Plánujeme zimní Blaník, Májový
pochod, Noční pochod - naše již tradiční
akce a jednodenní zájezdy do míst trochu
vzdálenějších. Zveme všechny, kteří rádi
chodí, aby se k nám přidali. Podrobné
informace najdete na našich interneto
vých stránkách nebo na nástěnce vedle
Sázavanky. Dokud chodíme, tak žijeme.
Zdrávi došli.

Druhý ročník amatérského turnaje Drink-pong
se stal kořistí Pavla Vrzáčka a Marcely Černé
Josef Tůma

Večerní program pokračoval po ce
lodenním úsilí společnou večeří v re
stauraci na hotelu Baťov.
Účastníci turnaje:
Muži: Dan Pacal, Bart Pacal, Jiří Filip,
Pavel Černý, Pavel Vrzáček, Jan Tůma,
Josef Krutil, Josef Tůma, Josef Förster,
Shay Peled-Bolger.
Ženy: Michaela Fajmanová, Dana
Försterová, Míša Korecká, Božena
Peroutková, Martina Tůmová, Mar
cela Černá, Martina Filipová, Adéla
Vrzáčková, Kateřina Tůmová, Bára
Filipová, Monika Vrzáčková.
Mládež: Tomáš Förster, Jan Tůma, Jiří
Filip, Vojtěch Förster, Adam Kořínek.
Pořadí mužů: 1. Vrzáček, 2. Förster,
3. Tůma st. a Krutil, 5. Černý, 6. Fi
lip, 7. Pacal st., 8. Shay, 9. Tůma ml.
10. Pacal ml.
Pořadí žen: 1. Černá, 2. Fajmanová,

Stolní tenis – Členové redakční rady
Zručských novin uspořádali 29. pro
since 2016 ve Spolkovém domě
ve Zruči nad Sázavou druhý ročník
turnaje naprostých amatérů ve stol
ním tenisu Drink-pong. Jedenáct
žen a dívek, deset mužů a pět dětí
nebylo tentokrát nalosováno do sku
pin, po rozhodnutí jury hrál každý
s každým, mládež dokonce dvakrát.
Celkem se odehrálo sto dvacet utkání,
z toho třináct třísetových. Na závěr se
uskutečnila obíhačka všech zúčast
něných. Turnaj smíšených čtyřher se
po pětihodinovém klání do progra
mu nevešel. Mezi šestadvaceti hráči
a hráčkami se neztratil australský
účastník Shay Peled-bolger z Cairns.

Bylo to super – kdo zaváhal, o hodně přišel!

Zručští otužilci přivítali Silvestr tradiční koupelí
v řece Sázavě
Jaroslav Anděl
Sportovní otužování – Otužilci se spo

od břehu vodní tříšť, aby byl vstup
do řeky i výstup z ní pro otužilce bez
pečný.
Do vody se tentokrát vydalo pět otu
žilců – Zdeňka Kolouchová, Oldřich
Hejzlar, Jiří Čapek, Tomáš Vaněček
a Jaroslav Anděl, kteří nejprve ješ
tě na břehu zapózovali pro společné
foto a poté si společně krátce zaplavali

lu s četnými pozorovateli a podporo
vateli začali scházet na tradičním místě
v zátočině pod Chabeřickými skalami
něco před desátou hodinou. Několi
kadenní mrazivé mlhy se dopoledne
jako zázrakem rozplynuly jak pára nad
hrncem a slunné počasí vítalo otužilce
i všechny příchozí v dobré náladě.
Na zdárném průběhu celého happe
ningu měla lví podíl největší zručská
otužilkyně, paní Zdeňka Kolouchová.
Ta přípravu slavnostní akce rozhodně
nepodcenila, den předem spolu s dal
šími nadšenci připravila dřevo na oheň
pro zahřátí příchozích i pro opečení
špekáčků a již od brzkého silvestrov
ského rána chystala pro všechny účast
níky výtečné řízky, které přinesla k řece
ještě teplé.
Teplotu vody raději nikdo neměřil, ale
dle dodatečně zjištěných hydrometeo
rologických údajů z hlásného profilu
Zruč nad Sázavou se v danou dobu tep
lotní křivka dotýkala svým vrcholem
nuly odspodu, přičemž měření byla
ovlivněna ledovými jevy.
Pan Pavel Augustov tyčí odstranil

Sportovní akce

FOTO: P. LOUDOVÁ

Bowling – Mezi svátky dne 29. pro
since 2016 se uskutečnil první vánoční
turnaj v bowlingu. Tohoto turnaje se
zúčastnilo osmnáct hráčů, mezi hráči
byla i jedna žena. Vítězem se stal Mi
lan Louda s celkovým počtem kuželek
819. Na druhém místě se umístil Lu
káš Vávra s celkovým počtem kuželek

750 a na třetím místě s celkovým po
čtem kuželek 740 skončil Jan Kohout.
Na začátku turnaje si každý hráč v prv
ním kole odehrál tři hry a ve druhém
kole ještě dvě hry. Na závěr roku to
bylo milé zpestření vánočních svátků.
Vítězům gratulujeme a všem zúčastně
ným děkujeme! Už se připravuje Zimní
bowlingový turnaj, který se uskuteční
v únoru 2017.

3. A. Vrzáčková, 4. M. Vrzáčková,
5. M. Tůmová, M. Filipová, B. Fili
pová, 8. Försterová, 9. K. Tůmová,
10. Korecká, 11. Peroutková.
Pořadí dětí: 1. V. Förster, 2. J. Filip,
3. J. Tůma, 4. T. Förster, 5. A. Ko
řínek.
Finalisté obíhačky: Vojtěch Förster
– Jiří Filip ml. 1:0
Nejmladší účastník turnaje: Tomáš
Förster
Největší střídač raket a potahů: Josef
Förster
Nejpoužívanější hlášky aktérů
od stolů: „Nesmím mu to hrát na for
hand.“, „Neškrtal?“, „Musím to zkou
šet dál.“, „Tady je to jak na jatkách
– samý prase.“, „Já se usmečuju.“

FOTO: J. TŮMA

Bowling Hotel Zruč
Pavla Loudová
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Turnaj naprostých amatérů, tentokrát s mezinárodním zastoupením

Turistický zájezd
Láďa Matějka
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4. 2. 2017
5. 2. 2017
11. 2. 2017
12. 2. 2017
18. 2. 2017
19. 2. 2017
19. 2. 2017
19. 2. 2017
25. 2. 2017
25. 2. 2017
26. 2. 2017
26. 2. 2017
26. 2. 2017

HÁZENÁ
FLORBAL
VOLEJBAL
FLORBAL
FLORBAL
HÁZENÁ
HÁZENÁ
MÖLLKY
VOLEJBAL
FLORBAL
HÁZENÁ
HÁZENÁ
FLORBAL

v ledové Sázavě, v níž pobyli dle svého
naturelu od jedné do několika minut.
Poté v rozverné náladě společně s přáte
li strávili u ohně a kamenného stolu, pl
ného různorodého pohoštění v pevné
i tekuté formě, několik dalších desítek
minut, než se postupně rozešli ke svým
domovům.
Tak zase za rok!

FOTO: J. ZEMAN

mládež, od 9 do 16 hod.
FBC Kolín – ženy – turnaj – od 8 do 17 hod.
ženy – Zruč nad Sázavou – „mistrák“, od 10 a od 14 hod.
FBC Kutná Hora – juniorky, od 9.30 do 19 hod.
FBC Kutná Hora C – od 8 hod.
Kutná Hora – Ústí nad Labem, od 9 do 11 hod.
Zruč nad Sázavou – Sezimovo Ústí, od 11 do 13 hod.
od 14 hod.
muži, ženy – Zruč nad Sáz. – Český Brod, od 9 a 10 hod.
FBC Kutná Hora A – od 18 do 21 hod.
Kutná Hora – Dvůr Králové, od 9 do 11 hod.
Zruč nad Sázavou – VŠ Plzeň, od 11 do 13 hod.
FBC Kutná Hora A, od 17 hod.
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Senzace na zelených stolech

Zruč jde do nového roku z druhého místa 3. ligy!
František Herout
Stolní tenis – Kvalitní výkony stabilní sestavy elitního celku stolních tenistů SKC slavily úspěchy
již v listopadu, kdy se tým uhnízdil na čtvrté pozici. Silná čtveřice domácích v rámci posledního
dvoukola první půl sezóny přivítala šestou Chrudim. Zruči se nadmíru vydařil začátek, kdy soupeři
sebrala vítr z plachet. O vedení 7:1 se zasloužilo i potřebné štěstí, které se k Tennisline přiklonilo
ve třech nervy drásajících pětisetových kláních. Soupeř z východu Čech pak marně hledal sílu
k odporu. Její náznaky byly rozmetány a SKC zvítězilo 10:4.
SKC Zruč n. S. TENNISLINE – Sokol Chrudim		
10:4
Body Zruče: Herout František 2:1, Loudín Petr 2:1, Nevřela Daniel 3:0, Škopek Pavel 1:2, čtyřhry
2:0.

Desetiletý Jan Čekal získal první vítězství
v RP2 mužů
B-tým v Krajské soutěži I. třídy
sahal po bodech proti Kolínu a Mla
dé Boleslavi. V obou soubojích byli
hráči Zruče outsiderem a na své sou
peře si i tak vyšlápli. Zatímco Kolín
unikl ztrátě o chlup, Boleslav byla
ráda, když zachránila remízu. I tak se
béčko bodově trápí na devátém místě
tabulky KS1.
SKC Zruč C dokázalo porazit lídra
Regionálního přeboru a upevnit
si výborné druhé místo! O výhru se
zasloužila zejména trojice Jandejsek
– Němec – Jandejsek a přiblížila se tak závěrečné play off.
V barvách D-týmu v Regionálním přeboru II. třídy se blýsknul desetiletý Jan Čekal, který se svým
premiérovým vítězstvím nad více než o 30 let starším Martinem Sojkou podílel na druhé výhře
SKC nad Sokolem Chlístovice v poměru 12:6. Zbylé body přidali starší kolegové Zdeněk Jandejsek,
Mirek Friš a Jaromír Kop.
Výsledky těchto celků jsou v kompletní podobě k dispozici na webu www.skczrux.xf.cz a na face
bookové stránce skczruc.
Vyhlášenou Vánoční cenu dvojic ovládla dvojice z Mechova
Jeden z nejlépe obsazených vánočních turnajů stolního tenisu v ČR má již vedle skvělé reputaci
i tradici. Navzdory mnoha omluvenkám se ve Zruči setkalo šestnáct dvojic krajské a ligové úrovně.
Stolní tenisté ukázali skvělé výměny a pohlednou hrou potěšili nejen sebe, ale i dorazivší diváky,
a to nejen ze Zruče. Nejúspěšnější dvojicí byli hradečtí Michal Lebeda a Tomáš Hort. Právě druhý
jmenovaný v dramatickém závěru turnaje porazil Stanislava Dusíka (El Nino Praha) 11:9 a 3:2
a rozhodl o výhře 3:2 na zápasy nad pražskou dvojicí Dusík – Málek. Vyjma pátého Pavla Škopka
se z domácích hráčů nejlépe umístila dvojice Jiří Kamarýt – František Herout na desátém místě.

Posledním soupeřem na holení byl poslední DTJ Hradec. Hradec se navzdory svému umístění pre
zentoval velice dobrou hrou a dokonce se ujal vedení 3:5! V domácích dresech se ale rozjela parní
mašina, která po pěti vítězstvích trojice Herout – Nevřela – Škopek otočila stav ve svůj prospěch
8:5 a body si již vzít nenechala.
SKC Zruč n. S. TENNISLINE – DTJ Hradec Králové C
10:6
Body Zruče: Herout František 4:0, Slavík Radek 0:3, Škopek Pavel 2:1, Nevřela Daniel 3:1, čtyřhry
1:1.
„Máme za sebou výtečný půlrok, který je korunován překvapivým druhým místem ve 3. lize, a tedy his
torickým umístěním SKC. Čeká nás pět utkání v řadě na stolech soupeřů a já doufám, že se na výsluní
ještě ohřejeme,“ komentoval první půli sezóny Pavel Škopek.

Místo
pro Vaši
barevnou
plošnou inzerci.
Tato plocha
jen 234 Kč
bez DPH.
Více
informací
na tel.:
327 531 329.

INTERNET
až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

za

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ
SERVISNÍ
TÝM

Konečné umístění VII. ročníku Vánoční ceny dvojic:
			
1. Tomáš Hort, Michal Lebeda (Sokol Hradec Králové)
			
2. Tomáš Málek, Stanislav Dusík (El Nino Praha)
			
3. Lukáš Sojka, Jan Kudrna (Německo)
			
4. Vlastimil Buben, Radek Kačer (Sokol Hradec Králové)
Dopolední Vánoční Zruč open mládeže zůstala domácím barvám
Vánoční atmosféru si na zelených
stolech užili i malí stolní tenisté a te
nistky. Na turnaji určeném pro Zruč
a nejbližší okolí se utkalo celkem 25
účastníků dvou věkových kategorií.
V kategorii do 15 let byl nejúspěš
nějším v dramatickém finále domácí
Ladislav Dolejš před Janem Procház
kou. Mezi mladšími kolegy do 12 let
překvapivě zvítězil Matěj Kulhánek
před Martinem Vaiglem (SKST Vla
šim) a Janem Čekalem (SKC Zruč).
Děti se utkaly i v soutěži čtyřher, kde
dominovala dvojice Dolejš – Pro
cházka. V závěru turnaje všechny děti
ke své radosti ze hry dostaly i cenu
za obě účasti v jednotlivých katego
riích.
Kategorie do 15 let		
1. Ladislav Dolejš (SKC Zruč n. S.)		
2. Jan Procházka (SKC Zruč n. S.)		
3. Pavel Plíšek (Sokol Benešov)		
4. Josef Chaloupka (nereg.)		

Kategorie do 12 let
1. Matěj Kulhánek (SKC Zruč n. S.)
2. Martin Vaigl (SKST Vlašim.)
3. Jan Čekal (SKC Zruč n. S.)
4. Veronika Poláková (SKST Vlašim)

Mezi dospělými dominoval Lukáš Čermák a místní Milan Ištok
Celkem 56 rekreačních hráčů stolního tenisu se ve spor
tovní hale utkalo o tituly v kategorii do 60 let, 60 a více let
a ve čtyřhře. Navzdory titulům Lukáše Čermáka a Milana
Ištoka si největší úspěch nejen v ochozech, ale i na stolech
připsala jediná ženská účastnice Kristýna Šibravová. Ta svým
úborem zaujala nejen komentátora, ale na její raketě skončil
i skvělý fotbalista a v zápase odzbrojený Patrik Janda.
Triumf Milana Ištoka v kagorii 60+ vedl přes Jiřího Ha
velku, Jana Šmída a Karla Čapka. Kategorii mladší ovládli
„cizáci.“ Lukáš Čermák ve finále přehrál Jakuba Vyhnánka
z Býchor a Jana Hájka z Vlašimi. Dělené třetí místo získal
Miloš Prokop.
Po triumfu čtyřhry Vyhnánek – Vyhnánek největší radost
domácím udělal bronz téměř 140 let starému uskupení
Zdeněk Sečka a Karel Čapek.
Kategorie do 60 let
1. Lukáš Čermák		
2. Jakub Vyhnánek		
3. Jan Hájek		
4. Miloš Prokop		

FOTA: J. TŮMA

Kategorie nad 60 let
1. Milan Ištok
2. Zdeněk Havelka
3. Karel Čapek
4. Jan Šmíd

Děkujeme všem účastníkům, organizátorům a partnerům
akcí a těšíme se v roce 2017 na vánoční turnaje ve stejných
termínech 27. a 28. 12. 2017.

Pøijmeme kolegyni na pozici

HOTELOVÁ PROVOZNÍ
Požadujeme
minimálnì SŠ vzdìlání
èásteènou znalost AJ nebo NJ
práce na PC ( Excel, Word..)
øidièské oprávnìní sk. B
organizaèní schopnosti

info@arvetti.cz
+420 608 930 205

