Fantasy zábava
byla super!
Jsem zvědavý,
co nám Jiskra
naordinuje
příští rok...

Běžíme pro
dobrou věc.
Zúčastněte se
pátého ročníku
Zručského
májového běhu!

Fotoreportáž str. 12

Další info na str. 3

Na výletě…

Od 18. do 26. 5.
budou probíhat
jednotlivé akce
v rámci oslav 80.
výročí příchodu
firmy Baťa do Zruče
Kalendář na str. 3

…v Panorama Golf Resortu Kácov
a za krátký čas se zdejší hřiště, které
svým architektonickým pojetím respektuje krajinu, stihlo zařadit mezi ta
nejlepší v naší republice. Městys známý
řekou, vodáky a pivovarem tak dostal
další rozměr pro trávení volného času.
Golf je krásný, nově i olympijský sport
s bohatou historií, o němž však koluje
řada mýtů. Pro jednoho uzavřený svět,
zábava zbohatlíků, kteří nevědí, co
s penězi, pro jiného sport skutečných
gentlemanů a ladies, který pomáhá navazovat nová přátelství. První písemná
zmínka o něm pochází z roku 1457,
kdy Jakub II. Skotský tuto hru zakázal
jako nevítané rozptýlení od výuky lukostřelby. Jakub IV. v roce 1502 zákaz
zrušil a sám se stal golfistou a začal hrát
v Old Course v St. Andrews ve Skotsku,
na hřišti, které je považováno za jedno
z nejstarších na světě a z něhož v roce
1764 vzniklo standardní osmnáctijamkové hřiště. Soudí se, že původ tohoto
sportovního odvětví je daleko starší,
sahá prý až do starověké Číny.

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

K

do z vás do Kácova jezdíte častěji, zaznamenali jste před několika lety na loukách kolem
Zlivi a nad řekou Sázavou nebývalý
stavební ruch. Těžká technika, bagry
a náklaďáky, tu pozvolna začaly přeměňovat stráně padající dolů k řece
v pěstněný trávník s umělými jezírky,
písečnými překážkami, terénními nerovnostmi a dalšími nepostradatelnými
prvky pro golfová hřiště, tedy přesněji
v greeny, fairwaye, foregreeny, roughy,
semiroughy, bunkery, forest greeny,
powdery…, protože pravověrný golfista to zkrátka nenazve jinak než striktně
anglickou sportovní terminologií.
Dnes už tu ze silnice můžete vidět
buggy, vozítka přepravující golfisty s jejich náčiním po jednotlivých jamkách.
Golf se v Kácově hraje již třetí sezónu

například Poštovna Anežka na Sněžce,
Maják a Muzeum Járy Cimrmana v Jizerských horách nebo prostory Galerie
Lucerna v Praze.
Na okolních trávnících zatím panuje
klid, na tuto dobu před hlavní sezónou
jsou však hřiště již perfektně připravená.
Na úvod se ptáme na pár důležitých číselných údajů. Tak tedy: Areál je skutečně rozlehlý, jeho rozloha činí 130 hektarů, z toho 105 hektarů připadá na herní
plochu s 27 jamkami, tedy vlastně na tři
golfová hřiště po devíti jamkách. Obejít
všechny jamky trvá zkušenému golfistovi čtyři až pět hodin.
Autem cca 10 km.
Pěšky nebo na kole přes kopec
Jordán (procházkou cca 2,5 až
3 hodiny).
Vstupné: Ceník golfové hry
a dalších služeb najdete
na webových stránkách areálu.
Otevírací doba: Letošní sezóna
byla zahájena 23. 3. 2019,
o jejím ukončení více na webu
a facebooku areálu.

Hřiště a jamka roku
V Panorama Golf Resortu nás v jarním prosluněném odpoledni vítá pan
Tomáš Malec, výkonný ředitel. Usedáme do recepce hotelu a klubovny
zároveň. Tento architektonický počin
harmonicky zasazený do okolní přírody navrhoval prof. arch. Martin Rajniš,
mezi jehož nejznámější projekty patří

Kontakty:
Panorama Golf Resort Kácov
285 09 Kácov
e-mail: info@panoramagolf.cz
tel.: 312 292 929, 602 203 203
web: www.panoramagolf.cz
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Pavel Vrzáček

V

dnešním pokračování nastíníme možnosti
jednotlivých potenciálních lokalit.
1. Prostor nad základní školou
Město zde má jako jediný vlastník pozemek
o ploše 118.740 m2 a lokalita je vedena jako plocha
občanského vybavení, tedy umožňuje vybudování
koupaliště.
Zdroj vody: vodovod, vrt.
Lokalita je relativně dostupná z tepny procházející městem. Ta je již nyní díky základní škole,
sportovní hale, dvěma marketům a vysokému počtu bytů v obytných domech významně zatížena.
Místo není napojeno na cyklostezku a s ohledem
na umístění na Pohoří lze očekávat větší využívání
automobilů než v jiných částech města. Výhodou
naopak může být blízkost školního areálu (výuka
plavání). Pokud by však nebylo koupání kryté, tato
výhoda by se díky letním prázdninám vytratila.
V úvahu přichází i směřovat přístup k lokalitě z jiné
části Zruče, například od Jiřic.
2. Prostor mezi čistírnou odpadních vod a are
álem bývalého Sázavanu
Město zde vlastní pozemek o ploše 24.436 m2,
což je dostatečně velká plocha pro koupaliště. Jde
o smíšené nezastavěné území, což by s určitým
omezením vybudování vodních ploch umožnilo.
Kromě toho je však tento prostor lokálním biokoridorem, což významně omezuje jeho využití jiným
způsobem, než jako stávající travní porost.
Zdroj vody: řeka, vodovod, vrt.
Lokalita navazuje na cyklostezku, což je vždy

výhodou. Dostupnost automobily je možná dvěma cestami, a to průmyslovým areálem bývalého
Sázavanu, nebo průjezdem Dvouletkami, ten se
ale nejeví příliš vhodný. Tato lokalita je de facto
součástí cyklostezky a obě křižovatky navazující
na Okružní ulici jsou velice nepřehledné. Průjezd
průmyslovým areálem také není optimální řešení
(potenciální konflikt dopravy osobní a nákladní).
3. Využití některé z budov ve Zručském dvoře
Většina prostor a pozemků v areálu Zručského
dvora je v majetku města. Jedná se o plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury a komerční. Z tohoto pohledu by zřízení krytého bazénu
mělo být akceptovatelným účelem pro tento typ
ploch. Zručský dvůr je považován za architektonicky hodnotný soubor staveb, což přináší omezení při
stavebních úpravách. Velikost jednotlivých budov
a okolních použitelných prostranství z pohledu
množství návštěvníků omezujícím faktorem.
Zdroj vody: vodovod, vrt.
Místo je dostupné ze silnice spojující Starou a Novou Zruč. V areálu dvora je i dostatečná kapacita
parkovacích míst. Prostor nevyužije cyklostezky
coby zajímavé spojnice pro pěší a cyklisty, což může
přinést v letních měsících větší zatížení přilehlých
prostor (zámecký park, Okružní ulice, a další ulice
propojující Okružní s 5. května).
4. Plocha na pravém břehu Sázavy u lávky
ke stadionu
Město jako jediný vlastník zde má pozemek
o ploše 8.955 m2, která je pro potřeby vybudování
koupaliště dostatečná. Jedná se o plochy smíšené
nezastavěného území. Jejich hlavním určením

Koupání ve Zruči, 2. díl
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Společenská kronika
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci květnu oslaví narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Ladislavě Chalupové, Václavu
Domasovi, Olze Nesládkové,
Jaromíru Kruntorádovi, Marii
Kalhotkové, Janě Jeřábkové,
Marii Pajerové, Jiřině Krůtové,
Vladimíru Žďárskému, Ladislavu
Procházkovi, Jarmile Vejborné,
Taťjaně Václové, Josefu Szalaiovi,
Josefu Koblihovi, Věře Kolbové,
Miroslavu Matyášovi, Květuši Papíkové, Marii Červinkové, Milanu
Rajmanovi, Jaromíru Zelinkovi,
Karlu Režnému, Anně Kyselové
a Pavlu Egersdorfovi.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

Blešák
v zámeckém
parku
O nepříteli

Alena Horká

Petr Dubják

V

neděli 12. 5. 2019 pořádá Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kotelna Blešák v zámeckém parku.
Každý má možnost odnést si cokoliv,
co udělá radost jemu i jeho blízkým,
a zároveň přinést něco, co již doma
nevyužije (oblečení, které již neunosí,
hračky, se kterými si již jeho děti nehrají…). Na celé akci se podílejí pracovníci
a klienti NZDM Kotelna. Motto akce:
„Dejte věcem druhou šanci“.
Pojďte s námi strávit příjemný den.

Pozvánka
na přátelská
setkání
František Hromadník

Podpoříme
zručskou
dechovku?
František Hromadník

V

rámci oslav 80. výročí založení Baťova plánujeme akci ZAHRÁDKY
BAŤOVY KOLONIE aneb „Co se děje
za vrátky“.
Přátelští majitelé domků zvou sousedy a další přátele na návštěvu. Rádi
ukáží příchozím to, čím se bavili a ještě
baví ve volném čase.

N

e všichni mají takové štěstí, aby mohli naplno sportovat. Rozhodli jsme se, že veškerý finanční výtěžek
z Lidového běhu darujeme lidem v okolí, kteří finanční pomoc potřebují. Pro 5. ročník jsme vybrali Martinu ze Zruče
nad Sázavou, která nešťastnou náhodou při pracovním úrazu
přišla o všechny prsty a část dlaně na pravé ruce. Její syn
Vojtíšek má Downův syndrom a ve třech letech prodělal
operaci srdce. Martina vychovává ještě další dvě děti, Honzíka a Lilianku. Takže to vůbec nemá jednoduché. Na trať
Lidového běhu se mohou vydat i ti, kteří nejsou běžci. Proč
si tedy neudělat 11. května tříkilometrovou sobotní procházku v okolí krásného zručského zámku, parku a řeky Sázavy
a pomoci tím Martině? Protože v tomto běhu jde o VÍC než
o vítězství! Další propozice najdete na plakátu. Vše ostatní
včetně registrací na www.zrucsky.majovybeh.cz.
Podpořte tuto rodinu a registrujte se do Lidového nadačního
běhu pro Martinu a Vojtíška na http://www.zrucskymajovybeh.
cz/registrace.
Nabízíme: sbírka propisovacích tužek, předzahrádka, úspěchy v kynologii a myslivosti, malované a vyšívané obrazy,
výroba gobelínů, moje zahrádka, světla, kopaná je můj život,
historie zručské házené, výroba obuvi ještě žije, náš nový
domov, chovatelství drobných zvířat, urob si sám – co se
dnes vyrábí, agility… a další v jednání. Nabídněte nám sami.
Sejdeme se v neděli 26. května ve 14.00 hodin před lékárnou. Po ukončení prohlídek (volný pohyb po zahrádkách)
se vrátíme v 16.00 hodin před lékárnu, kde bude následovat
sousedský piknik s hudbou.
Těší se na Vás přátelští majitelé expozic i pořadatelé.

J

iž 36 let se v květnu koná přehlídka
mladých dechovek.
Za tuto houževnatost si ZRUČSKÁ
DESÍTKA (to je totiž zručská dechovka
mladých) zaslouží podporu od obyvatel
našeho města.
Letos v rámci 80. výročí založení BAŤOVA přijedou i dvě kapely ze Sezimova Ústí a Skutče, míst, kde firma Baťa
působila.
Šlágr sice některým z nás stačí, ale živá
hudba sledovaná s přáteli v parku před
lékárnou, to je jiné kafe! To kafe i pivečko s párkem si tam můžete dát také.
Těšíme se na Vás, že podpoříte spolu
s námi tuto akci.

Robert
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„Když chcete být v životě dobrý, potřebujete výzvy.
Je to prostě dobrá zkušenost. Pokud jsem se ale něco
naučil, je to tohle: je zakázáno mít nepřátele. Život je
krátký a vy musíte být velmi opatrný na vztahy, které
s lidmi máte... Můžete mít lidi, kteří pro vás představují výzvu, můžete mít soupeře, ale nesmíte mít
nepřítele...," vyřkl čtyřnásobný mistr světa F1 zvaný
profesor – Alain Prost.
A je to zatracená pravda. Čím jsem starší, tím víc mě
mrzí, kterak se lidi kvůli maličkostem i větším neshodám barikádují, netolerují, uzavírají. Vytrvají uražení,
zatrpklí. Přijdou o přítele kvůli blbosti. O sestru, otce.
Kolik rodin se rozklížilo kvůli banálním hádkám, kusu
dědictví, jinakosti.
Když teď prezidentování u sousedů vyhrála půvabná a rozumná právnička, krom obdivu nemálo lidí
v diskuzích trousilo hulvátské a jalové urážky, jako by
nedokázali přijmout zasloužený úspěch druhého. Co
člověka tlačí do toho hloupého šprajcu, aby shazoval
druhé? „To je kapitální békovina,“ říkal pan Zindulka,
budiž mu země lehká, jako Josef Pumplmě ve Vlaku
dětství a naděje.
Co umřel táta, uvědomuji si to víc a víc. Nerespektovat
opačné názory, neodpouštět afektivní zápornosti, nesmířit se s jinakostí, otáčet se k nim zády.
Až zaklepete bačkorama, bude vám všechen čas i domnělá převaha k ničemu, už se neudobříte, neodpustíte, nemávnete rukou, čert to vem, pojď na panáka.
Co bylo, to bylo.
Proč neumíme kultivovaně akceptovat soupeře, oponenta, kamaráda? Politického, rodinného, životního.
Ten má rád kluky, ten holky, jeden koblihy, druhý zkřížené hnáty, třetí třešně? No a? Proč se vadit?
Na záchod sedáme všichni stejně.
Moje dnešní motto je to nejprostší: Nemusíte si zrovna
padat s každým nadšením v náruč, ale ruku na srdce
– blbců bude dycky dost, ale zahořklost a zášť vám
život určitě ani nezpříjemní ani neprodlouží.
Tuhle jsem se ptal jedné známé zručské postavy, co
nosí hůl s taškou přes rameno: „Kolik vám vlastně je
let?“
„Osmdesát sedm, už jsem v posledním vagónu a čekám, až se ozve vystupovat,“ povídal. Zkuste žít tak,
abyste v tom posledním vagónu nakonec nebyli úplně
sami jen proto, že jste se chovali jako pitomci. Hezký
den vám přeju.

Rodáci
dobře reprezentují Zruč

Celorepubliková dopravní akce
SPEED MARATHON

Jiřina Janatová

por. Vendulka Marečková

N

a popud předsedy Spolku rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí připravil člen spolku
Ing. Antonín Heřman přednášku
pro Ledeč nad Sázavou o Adrianu
z Enkefurtu, majiteli ledečského
panství v době třicetileté války.
Přednáška se uskutečnila 13. dubna v salonu ledečského hradu.
Ing. Heřman měl přednášku
perfektně připravenou, doplněnou prezentací s mnoha obrázky. Mě osobně překvapilo, jak
významné byly osobnosti Adrian
z Enkefurtu (Enckevoirtu) i jeho
manželka Anna Camilla. Kromě
Adrianových vojenských a válečných úspěchů se oba objevují
v historii nejen Ledče, ale dalších

míst v okolí, například ve Vlastějovicích a v Bohdanči. Portrét
Adriana je pak k vidění na hradě
v Českém Šternberku.
Přednášku Ing. Heřman zakončil známým Adriánovým heslem:
„Ctnost žije po smrti“. Sál ledečského hradu byl úplně plný
a posluchači ocenili povídání
Ing. Heřmana dlouhým potleskem a někteří mu přišli ještě osobně poděkovat.
Rodáci v květnu
Již tradičně zástupci Spolku rodáků a přátel Zruče nad Sázavou
a okolí položí 8. května v 10.00
hodin věnec k památníku na Malostranském náměstí. Přijďte
s námi uctít památku těch, kteří
za naši svobodu položili životy.

C

ílem této akce byla především kontrola
dodržování povolené rychlosti.
Kutnohorští policisté se zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce
„SPEED MARATHON“ v rámci dopravní akce TISPOL, která se konala ve středu
3. dubna 2019.
Cílem dopravně bezpečnostní akce byla
především kontrola dodržování povolené
rychlosti jízdy vozidel v obci a i mimo obec.
Policisté při dopravní akci využili veškerou
funkční měřící techniku
Do akce byla zapojena i veřejnost, která
měla možnost navrhnout Policii České republiky místa, která považuje za riziková,
a to prostřednictvím webového portálu.
Hlídky policistů na těchto vytipovaných
místech od veřejnosti v rámci dopravně
bezpečnostní akce prováděli dohled a kon-

trolní činnost v dopravě. Policisté na Kutnohorsku využívali k měření laserový radar
a silniční radarový rychloměr instalovaný
v osobním vozidle Škoda Fabia a vozidle
Škoda Octavia.
Do této dopravně bezpečnostní akce bylo
zapojeno osm policistů, kteří v průběhu
dvaceti čtyř hodin zkontrolovali celkem
101 motorových vozidel. V průběhu celodenní dopravní akce bylo zjištěno třicet
přestupků, z toho sedmadvacet přestupků
se týkalo nedodržení rychlosti v dopravě.
V blokovém řízení byly uloženy blokové
pokuty na místě v celkové výši 5.100,- Kč.
Celkem jedenáct přestupků bylo oznámeno správním orgánům.
Cílem této preventivní akce je především
přimět občany dodržovat stanovené rychlostní limity a tím snížit rizikové situace,
které mohou zapříčinit různé kolize, ale
i tragické dopravní nehody.
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Kalendář kulturních a dalších akcí

pokračování článku „Na výletě…“ ze str. 1

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

„Naše tři devítijamková hřiště se dají
různě kombinovat, což nabízí poměrně
velkou rozmanitost, a každá ta devítka
je trochu jiná. Jedna je dole u Sázavy,
klidnější, rovinatější, ale zase tam je
více vodních překážek, dvě další jsou
s nádhernými výhledy dolů na Posázaví a na Kácov,“ dodává k přednostem
areálu Tomáš Malec. Kácov se za krátký
čas stal nejen kvůli těmto parametrům
oblíbeným místem pro profesionální
i amatérské golfisty a komerční firmy,
které tu pořádají turnaje. „V loňském
roce jsme dokonce vyhráli anketu Golf
Digestu za hřistě roku a jamku roku
2018, na základě hlasování samotných
golfistů, takže je vidět, že to, co děláme,
děláme dobře,“ doplňuje ředitel.
Čím je Kácov tak výjimečný, co má
oproti ostatním golfovým hřištím v naší
republice navíc, čím se od nich liší? „Je
to především rozmanitá okolní krajina,
kvalita údržby a povrchů, kterou se snažíme mít nadprůměrnou, a tak se držíme v žebříčku Top 5 hřišť v Čechách.
Zatím to vypadá, že se to daří. Dvacet
sedm jamek je pak poměrně netypický
počet a také se snažíme ke klientům
přistupovat maximálně vstřícně. Naše
restaurace drží vyšší standard než podobná zařízení v okolí. Suroviny používáme výhradně regionální, vozíme je
z ekofarmy v nedalekých Kozojedech
u Rataj nad Sázavou a máme i kvalitního kuchaře, který působil ve Francii,“
dodává Tomáš Malec.
Problémem, který nás velmi zajímá, je
zavlažování hřistě v nynějších suchých
letech. Řeší se částečně při dobrém
průtoku z řeky, částečně ze čtyř retenčních nádrží pro dešťovou vodu. Loni,
v období sucha byl průtok v řece nedostatečný, na což se musí brát ohled
a stanovené limity se tu dodržují. „Bylo
to jen tak tak, na hraně. Když to vypadalo špatně, tak trochu zapršelo, takže
jsme to zvládli.“

příměstského tábora. A že je svět golfu
otevřený skutečně všem, o tom svědčí,
že sem chodí i děti z Kácova a okolí.
Jarda se má, vydává se vozítkem buggy
až někam k horizontu nad Zliv, k jamce
roku, aby k focení využil ta nejlepší „panoramata“, a dostává opravdu zkušeného průvodce. Maršál golfového hřiště je
na golfu prestižní hodnost. Má ji člověk,
který je garantem vysoké průchodnosti
hřiště, bezpečnosti, kvalitní péče o hřiš
tě, jasné a vstřícné komunikace a dobrého ducha hry. I díky němu vznikaly
fotky, které můžete zhlédnout na našem
facebooku.
Já se zatím vydávám po cestičkách obhlédnout nejbližší green. Pomalu poznávám, že golf si nás může podmanit.
Po celodenní hře v přírodě na čerstvém
vzduchu se člověk v dnešní uspěchané
době zklidní, protože… zelená a příjemně upravená
krajina s výhledy
léčí.
Nedejte na mýty
o tom, že golf je
drahá záležitost.
Vězte, že opak je
pravdou. Golf je
levnější než tenis nebo hokej.
A pak, není to
kuriozita vyhrazená omezenému
okruhu vyvolených, ale masový
sport, který je v řadě zemí provozován
jako lidová zábava. V případě, že si golf
chcete vyzkoušet, nepotřebujete ani
žádné vlastní vybavení, neboť kluby
jsou na nově příchozí hráče připraveny.
Tréninkové hole i míčky si lze zapůjčit
i bez předchozí rezervace. Zeptali jsme
se i na možnost návštěvy školních tříd
a žáků z okolí – jako námět na zajímavou hodinu tělesné výchovy. I ti jsou
zde vítáni.

Zelená uklidňuje!
Ptáte se, jak souvisí golfový areál, kde
se setkávají známé osobnosti a pořádají se tam finále amatérské extraligy,
profesionální turnaje PGA a desítky, až
stovky turnajů pro různé komerční společnosti, s rodinnými výlety? Myslím, že
docela dobře.

Abyste nedostal míčkem do hlavy
(dovětek Jardy Boumy)
Zatímco Pepa s panem ředitelem zapředli ve vstupní hale rozhovor, já se
cítím celkem oprávněně jako páté kolo
u vozu. Oproti původní představě, že se
po nejbližším okolí restaurace po ukončení rozhovoru projdeme společně a já
při tom pořídím
nějaké fotky, se
tedy rozhoduji
vyrazit sám napřed s tím, že se
potom někde pot
káme. Oznamuji
panu řediteli svůj
úmysl a on mě
trochu usměrní:
„Ale abyste nedostal někde nedopatřením míčkem
do hlavy, někoho s vámi pošlu“ a začne
telefonovat.
Já jsem se mezitím začal procházet

Přestože se na vlastní golfové hřistě
dostanete až po získání tzv. zelené karty, jakéhosi osvědčení pro hru na hřisti,
které obnáší znalost základních pravidel
a herních dovedností, vydat se sem můžete po předchozím objednání prakticky
kdykoliv. Není žádný problém zajistit si
trénink na míru, anebo lekce pro začínající hráče na cvičných plochách. Ceny
se odvíjejí od počtu zájemců a nejsou
nijak horentní. Stejně tak pro děti se
zde nabízí řada cenově dostupných akcí.
Pořádají se tu speciální tréninky, dětské
golfové akademie a v létě tři turnusy

v blízkém okolí hotelu a restaurace.
Když jsem se osmělil, vydal jsem se
po jedné z upravených cestiček směrem
k červeným praporkům, protože jsem
tam někde tušil jamky. Po pár metrech
mě s tichým bzučením dojel golfový
elektrovozík řízený maršálem hřiště
panem Radkem Jirouskem. „Pojďte,
provezu vás po celém hřišti, tohle byste pěšky nedal“, varuje mě v dobrém
před rozlehlostí kácovských golfových
pozemků. Pro člověka s těžkým fotobatohem a chutí vidět co nejvíc fotogenických míst (a že jich v Kácově je!)
je to dar z nebes.
Ale jak během příští hodiny poznávám
zdejšího maršála, je darem z nebes i pro
všechny návštěvníky zdejšího resortu.
Povídáme si o jeho téměř celoživotním
nadšení pro golf, o tom, jaké to je, mít
koníčka jako povolání, ale seznamuje

mě i s tím, co obnáší funkce maršála,
pro mne do té doby neznámá. Až když
při projížďce vidím, jak rozlehlé je hřiště
v Kácově, dochází mi, co je skryto za požadavkem, že maršál musí mít o hřišti
a pohybu hráčů na něm přehled, měl by
být schopen zajistit při plánování obsazení hřistě to, že pomalejší hráči nebudou brzdit ty lepší, a to i s přihlédnutím
k tomu, že se někdo pohybuje po hřišti
pěšky a někdo jej brázdí v buggyně.
K tomu všemu je bezpochyby potřeba
být kromě perfektní odborné znalosti
golfové problematiky vybaven i něčím,
co se takříkajíc v apatyce nekoupí, totiž
uměním komunikace s lidmi, nekonfliktní povahou, ale zároveň přirozenou
autoritou.
Jak zjišťuji, kácovský maršál všemi
těmito dovednostmi disponuje, což
například předvádí, když mi neformálně domlouvá možnost pořídit si
několik živých snímků s hráči na jedné
z nejhezčích kácovských jamek. Fotit
hráče golfu je totiž vždy narušení jejich
klidu a vstup vetřelce s fotoaparátem
do jejich soustředěné bubliny by mohl
být nesen nelibě, což samozřejmě chápu. Být takříkajíc v pohodě je tedy pro
kteréhokoliv maršála téměř nezbytnost.
Když se po více než hodině naší společné projížďky loučíme, děkuji panu
Radkovi Jirouskovi hlavně za jeho čas,
o který jsem ho připravil, a doufám,
že kvůli mně nechyběl hráčům někde
na hřišti. Ještě jednou díky, maršále!

Co dalšího můžete ještě navštívit:
Doporučujeme navštívit místní restauraci Panorama, která si zakládá na tradiční české
gastronomii. Její filozofií je maximální využití kvalitních regionálních surovin a návrat
ke kořenům vaření našich předků.
Tip redakce ZN – Women's Golf Day:
4. června 2019 je celosvětový Den žen na golfu (Women's Golf Day) a areál v Kácově se
do něj zapojuje také. Dámy bez rozdílu věku a golfových dovedností sem mohou přijet a budou mít hru bezplatně, nebo si budou moci golf alespoň vyzkoušet.

4. 5. 2019

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

7. 5. 2019

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci).

12. 5. 2019

Blešák – pořádá NZDM Kotelna, od 10.00 do 16.00 hod., zámecký park.

14. 5. 2019

Tvoření pro radost – nácvik techniky pletení na háčku, pořádá Český svaz
žen, od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro, klubovna svazu.
Potřeby: dvě cvičná klubíčka vlny – jedna odpovídající jehlicím č. 4 a druhá
jehlicím č. 6. Speciální háček dostanete na místě. Více informací viz plakát.

17. 5. 2019

Poradní dny pro zdravotně postižené – pořádá Svaz tělesně
postižených ve Zruči nad Sázavou, 10.00–12.00 hod., spolkový dům,
I. patro, klubovna svazu (každý třetí pátek v měsíci).

OSLAVY 80. VÝROČÍ PŘÍCHODU FIRMY BAŤA DO ZRUČE NAD SÁZAVOU
Program (více informací k celému programu oslav i k jednotlivým akcím na plakátech):
18.–19. 5.
2019

Kurz – výroba kožených barefoot balerín – flexible – lektorka
Bohumila Brůnová. V sobotu od 10.00 do 20.00 hod. a v neděli od 9.00
do 17.00 hod. Cena: 1 900 Kč. Přihlášení na kurz je po zaplacení zálohy
1 000 Kč. Přihlášky na e-mailu: babibobik@seznam.cz nebo u paní
Černé, e-mail: cerna@mesto-zruc.cz, tel.: 730 514 040.

Od 20. 5. 2019

Výstavy – „Já, Baťa“ – program a fotografie divadelní hry – Městské
divadlo Zlín, další výstavy – jarní příměstský tábor, RC Setkání, výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Zruč nad Sázavou, ZŠ Zruč nad
Sázavou a MŠ Na Pohoří, prodejní výstava bot obuvníka Jiřího Svatoše,
NZDM Kotelna, Spolek Do baref, výstava fotografií – sportovní hala.

20. 5. 2019

Tvoření „Kocour v botách“ – pořádá RC Setkání – od 15.00 do 18.00
hod., spolkový dům, I. patro, klubovna RC Setkání.

20.–24. 5.
2019

Akce pro školy a veřejnost – pořádá Městská knihovna – „Baťovi
v české literatuře“ – výstava knih v Městské knihovně ve Zruči nad
Sázavou. „Fenomén J. A. Baťa“ – přednášky pro žáky 2. stupně ZŠ.

21. 5. 2019

„Hraběnčiny zlaté papuče“ – představení pro děti – Divadélko Kůzle.
Začátek od 16.00 hod., spolkový dům, zasedací místnost. Vstup zdarma.

22. 5. 2019

„Baťa, Zlín a jeho děti“ – přednáška Víta Jakubíčka, vstup zdarma.

25. 5. 2019

„Baťova cvička“ – pochod. Start ve spolkovém domě (za hezkého počasí
před spolkovým domem). Start: 7.30–10.00 hod. Dvě trasy: 10 km a 20 km.

25. 5. 2019

Festival dechové hudby – Dechový orchestr ZUŠ Vítězslava Nováka,
Černovická dechovka, Radovanka, Zručská desítka, Sezimácký ZUŠ Band.

25. 5. 2019

Historická prohlídka Baťova – komentovaná procházka. Sraz
ve 14.45 před spolkovým domem. Provázet bude Jana Tomalová.

25. 5. 2019

Fagotiky – hudební vystoupení dívčího fagotového kvarteta
– Michaela Špačková, Denisa Beňovská, Markéta Davidová a Kateřina
Kmínková. Začátek od 18.00 hod., Hotel Zruč – malý sál.

25. 5. 2019

Firma Baťa a n. p. Sázavan ve Zruči nad Sázavou ve filmu a fotografii. Akci moderuje Jan Letko. Začátek v 19.00 hod., Hotel Zruč – malý sál.

26. 5. 2019

„Záhrádky – Baťovy kolonie aneb jak nyní žijeme za vrátky“ – jaké
máme zájmy, co sbíráme, co tvoříme, čím se bavíme – pořádá Fanda Team,
od 14.00 do 16.00 hod. Start: park u Hotelu Zruč, cíl na tom samém místě.

26. 5. 2019

„Po stopách Kocoura v botách“ – pořádá RC Setkání, od 14.00 hod.,
start: spolkový dům, I. patro, klubovna RC Setkání.
Muzeum na zámku „Od verpánku k Baťovi“ – stálá expozice, otevřeno
denně od 9.00 do 17.00 hod. (polední pauza v zámecké pokladně je od 11.30
do 12.30 hod.) Vstupné: dospělí: 40 Kč, děti, studenti, senioři: 20 Kč.

21. 5. 2019

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci).

27. 5. 2019

Akademie třetího věku – probíhající kurz – 7 trpaslíků – nejmenší
státy Evropy, 9.00–12.15 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací
místnost. Více informací viz plakát.

28. 5. 2019

Zájezd na zámek Kroměříž – pořádá Život Plus – přihlášky a platby
v kanceláři Života Plus, z.ú., do 30. dubna 2019, která je otevřena
každý čtvrtek od 10.00 do 15.00 hod. Tel.: 601 376 728. Poplatek
za autobus je 200 Kč pro členy a pro nečleny: 250 Kč.

28. 5. 2019

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci).

29. 5. 2019

„Už jsem čtenář“ – slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.

30. 5. 2019

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

31. 5. 2019

ZUŠ OPEN – program ZUŠ pro veřejnost v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru: „Zušáčkův den dětí“ – od 14.00 a od 17.00 hudební vystoupení před ZUŠ
(Na Pohoří 575, Zruč); 16.00 koncert v sále ZUŠ „Děti dětem“; po celé
odpoledne prohlídky ZUŠ a tvořivé aktivity na nádvoří školy, vstup
zdarma; za nepříznivého počasí akce proběhne v prostorách ZUŠ.
Letní příměstský tábor ve Zruči nad Sázavou – pondělí až pátek
7.00–17.00 hod., cena 1 600 Kč. Informace u p. Černé na tel.:
730 514 040 nebo na e-mailu: cerna@mesto-zruc.cz. 1. turnus: 1.–5. 7.
2019, 2. turnus: 8.–12. 7. 2019 (již obsazen), 3. turnus: 26.–30. 8. 2019.
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

4 duben
2019

aktuality kultura školství město sport
Článek o NE-kojení

Viktorie Tománková

A

čkoliv má lidstvo již své vyslance ve vesmíru
a nanotechnologie jsou již běžným pojmem,
člověk stále nedokázal rozklíčovat všechny složky
mateřského mléka a jejich funkci. A tak stále nedokážeme vyrobit plnohodnotnou náhražku mateřského mléka se všemi jeho benefity.
Já nepatřím k lidem, kteří umělou kojeneckou výživu (UM) odsuzují. Pravdou je, že někdy to prostě
jinak nejde a umělá kojenecké výživa již mnoha
dětem zachránila život.
V tomto článku si povíme o kontraindikacích
kojení a možnostech, které maminky mají. Také si
povíme něco málo o kvalitě umělé kojenecké výživy, proč rozhodně má smysl vybírat UM pro své
dítě pečlivě, a pár zajímavostí k tomu.
Existuje několik příčin, kdy maminky své děti
opravdu kojit nemohou (nebo alespoň ne plně). Kojení je kontraindikováno například v případě, kdy
děti trpí dědičnými metabolickými poruchami,
jako je například galaktosemie (vrozená porucha
metabolismu sacharidů) nebo fenylketonurie (dědičná porucha metabolismu aminokyselin).
Tato onemocnění (v případě, že by dítě bylo pouze kojeno) vedou k poškození organismu, jako je
poškození jater a ledvin (v případě galaktosemie)
a mentální retardaci (v případě fenylketonurie).
Proto takto postižené děti musí dostávat speciálně
upravenou kojeneckou výživu (v případě fenylketonurie někdy v kombinaci s mateřským mlékem).
Mezi kontraindikace kojení patří v ČR také infekční onemocnění matky, jako je například HIV
či hepatitida, protože kojením lze tyto nemoci
přenést na dítě. Kojení je také kontraindikováno,
pokud matka používá některé léky, jako například
cytostatika, psychofarmaka v kombinaci s antiepileptiky či kontrastní prostředky obsahující jód.
Naopak mnohdy, i když matka užívá léky, není
nutné kojení ukončit. Ve velké většině případů
benefity kojení převažují nad účinky většiny léků.
Samozřejmě maminka se musí rozhodovat vždy
po poradě s lékaři.
Někdy se také kojení prostě nedaří. Je to, bohužel,
čím dál častější jev. Mnoho maminek brzy kojení
vzdá, protože se jim tvoří málo mléka, dítě pláče
a pro novopečené maminky jsou tyto situace velmi
stresující – a tak velmi brzy sáhnou po UM, která
se dnes běžně nabízí v obchodech. A to je škoda.

Existuje totiž několik způsobů, jak zlepšit tvorbu
mateřského mléka a pomoci sobě i dítěti. Od úpravy techniky kojení, se kterou vám poradí laktační
poradkyně, až po homeopatika, úpravu jídelníčku i pitného režimu a hlavně – psychického stavu
maminky.
Za tvorbu a distribuci mléka jsou totiž zodpovědné hormony prolaktin a oxytocin, které jsou
vyplavovány z hypofýzy. Uvolnění oxytocinu ze
zadního laloku hypofýzy je stimulováno podněty, jako je sání miminka nebo i jen pohled na něj.
Ve stresových situacích se naopak vyplavuje hormon dopamin, který potlačuje produkci a sekreci
prolaktinu, tedy, jednoduše řečeno, stres brzdí
produkci mateřského mléka.
Jsou ale i případy, kdy maminka mateřské mléko
má, ale přesto kojit nemůže. To jsou případy dětí,
které se narodí s rozštěpem patra. Zatímco kojení
dětí s rozštěpem rtu je často možné, kojení dětí
s rozštěpem, kdy je zasaženo patro i čelist, se nedaří. Pro maminky takových dětí jsou to těžké chvíle.
V takovém případě mohou maminky dítě krmit
svým odsátým mateřským mlékem. To musí dítěti
podávat speciální, tzv. Habermanovou lahví, která je přizpůsobena dětem, které mají problémy sát
přímo od matky. Moc děkuji maminkám, které mi
napsaly o svých zkušenostech a o tom, že i tahle náročná cesta se vyplácí a rozhodně stojí za to. Pokud
by někoho zajímalo toto téma, více se může dočíst
na stránkách věnovaným pomoci dětem s rozštěpem patra stastny-usmev.cz.
Jistě je více důvodů, kdy kojení dítěte není možné, a proto vždy říkám, že pokud někde vidíte maminku, jak krmí své dítě z lahvičky, neodsuzujte ji.
Nikdy nevíte, jaké jsou okolnosti. Člověk by neměl
nikdy soudit ostatní, ale konat sám za sebe, jak nejlépe umí. A to platí i v tomto případě.
Co ale dělat, když žena kojit nemůže?
Novorozenec rozhodně nesmí být krmen výhradně kravským mlékem. Složení mateřského
mléka ženy a kravského mléka se totiž liší nejen
množstvím bílkovin (například MM obsahuje výrazně méně kaseinu), ale také množstvím laktózy,
obsahem oligosacharidů atd. Navíc kravské mléko
neobsahuje lipázu, která je zodpovědná za lepší
vstřebávání tuků z MM.
Bohužel je znám případ dítěte, které bylo po porodu krmeno výhradně kravským mlékem. Následkem byla těžká dystrofie (poškození orgánů),

Hraju, hraješ, hrajeme
MUDr. Lenka Novotná

T

ak hned na úvod. Takže ne, nebude to dnes
o té digitální propasti, kam mnozí z nás padají, ale ano, bude to o hazardu. Hazard je starý
snad jako lidstvo samo. Z pohádek a pověstí
známe mnohé případy, jak ten nebo onen prohrál celé jmění, zadlužil celou rodinu, nebo dokonce prohrál i svůj život. Kostky a karban byl
mor, který na jednu stranu ničil životy, na druhou stranu na chvíli dával zapomenout na vlastní chudobu a podněcoval sny o bohatství a moci
dosažitelné snadno a bez práce. Probuzení ze snu
bylo a je dosud tvrdé, takže mnozí dělají všechno
možné, aby se už neprobudili.
Závislost na hazardních hrách je výhradně
psychická. Nemáme žádný odvykací stav, ale
nemáme ani žádnou látku, která by mohla snížit
touhu hráče jít znovu hrát. Ačkoli v každé res
tauraci je stále napsáno „Podnapilým nenaléváme“, v hernách dosud každý, komu hazard zničil
život a je zadlužen na několik životů dopředu,
může znovu půjčené nebo ukradené peníze roztočit v kole. Nařízení, které by všem hernám
nařizovalo, aby neumožnily vstup osobám, které
jsou na hazardu závislé, se připravuje už mnoho
let a stále naráží na mocnou herní lobby. Teď se
proslýchá, že tzv. černá listina hráčů bude v provozu už během příštího roku.
Slabost pro hazardní hry má až pět procent
české populace, což je nyní asi půl milionu
lidí. Na riziko rozvoje závislosti má vliv velké
množství faktorů. Například některé geny nebo
problémy v rodině. Výskyt násilnických sklonů,
nadměrných hádek nebo užívání návykových
látek ostatními členy, se mohou spolupodílet
na vzniku nebo udržování závislosti. K závislosti
na hazardním hraní jsou náchylní lidé, kteří jsou

impulzivní, nešťastní, neúspěšní, žijí na okraji
společnosti. Ne náhodou je nejvíce problémů
s hazardem v oblastech s vysokou nezaměstnaností.
Na počátku všeho stojí výhra a to si nedělám
legraci. Počáteční výhra vyvolává v začínajícím
hráči pocit, že konečně přišel na to, jak vydělávat
peníze a víru, že se konečně usmálo štěstí. Už
nebude muset nikdy pracovat, stačí občas dojít
do herny, něco vsadit a ono se to vrátí, štěstí je
při něm. Takto se rodí takzvané hráčské bludy, které pak závislost udržují. Mechanismus je
známý a tomu odpovídá i algoritmus herních
automatů, který na začátku ponechá malou výhru, později nastaví prohry. Po období výher
nastává u hráče období proher, kdy investuje
stále větší částky, čím víc investuje, tím víc hraje, protože věří, že se mu vše vrátí a v další hře
to už jistě vyjde... Vymýšlí své rituály, třeba co
měl na sobě, když vyhrál, jak přesně a co mačkal, jaké byly konstelace, jaké bylo počasí atd.
Vše ústí do stadia zoufalství, kdy už nemá nic,
je zadlužený, opuštěný rodinou, tehdy většinou
přichází k léčbě.
Jak vlastně blízcí lidé poznají, že se něco děje?
Hráč přestává mít zájem o rodinu, uzavírá se
do sebe, je roztěkaný, nervózní, začínají se z domova ztrácet věci, které se dají zpeněžit, chybí
v práci nebo ve škole. Postupně se naučí více
a více lhát, jedna lež vyvrací tu předešlou, zvýšené finanční výdaje vysvětluje bizarně, bohužel někdy se rodina dozví o debaklové situaci až
po návštěvě exekutorů.
Hrát si je fajn. Hra podněcuje tvořivost, rozvíjí naše schopnosti soustředění, kombinatoriky,
sociální učení. To ale mluvím o hrách společenských. Hrajme si spolu, ale hazard nechme
stranou.

selhání imunity, sepse a dítě nakonec zemřelo
na multiorgánové selhání.
Pokud žena nemůže své dítě kojit z důvodu, že
mateřské mléko nemá nebo je u ní kojení kontraindikováno, nemusí hned přijít na řadu umělé mléko.
Za lepší volbu považuji možnost zakoupení mateřského mléka z některé z bank mateřského mléka,
kterých je u nás celkem 5 (Hradec Králové, Most,
České Budějovice, Česká Lípa, Praha-ÚPMD).
Mléko v bankách mm je kontrolováno a je šetrně pasterizováno, a to při teplotě 62,5 °C po dobu
30 minut. Tento postup inaktivuje viry, ničí bakterie, bezpečně inaktivuje i HIV. Přitom však zachovává imunoglobuliny, laktoferin (transportní glykoprotein, který pomáhá budovat imunitu dítěte
a udržovat správnou hladinu železa) a další aktivní
a důležité složky mateřského mléka. Samozřejmě,
ani mléko z mateřské banky nenahradí zcela mateřské mléko matky novorozence, ale alespoň je, co
se složení týče, mléku matky nejblíže.
No a tou nejvyužívanější možností samozřejmě je
ta nejjednodušší – jít do obchodu a zakoupit umělou kojeneckou výživu (UM).
V supermarketu jsou plné regály umělé kojenecké
výživy. Bohužel, jak jsem již několikrát zmínila,
člověk stále není schopný zcela napodobit mateřské mléko a složení různých produktů UM se stále
vyvíjí a mění. UM nejen, že neobsahuje všechny
složky jako mléko mateřské, navíc může obsahovat
složky, které by děti konzumovat neměly.
Velmi často mají kojenci po požití některých výrobků problémy s vyprazdňováním, bolesti bříška,
a tak maminky hledají, kupují různé druhy UM
a zkoušejí, které jejich dítěti vyhovuje, ale bohužel
často „bez rozmyslu“.
Kvalita umělého mléka – to je příběh sám pro
sebe. Mléko pro novorozeňata by nemělo obsahovat žádná sladidla, včetně maltodextrinů, nemělo
by obsahovat palmový olej a mělo by být vyrobeno
z kvalitních surovin, plnotučného mléka, a pokud
možno od krav (či koz) z ekologického zemědělství.
A jak se ukazuje poslední dobou, problémem
v UM jsou i rostlinné oleje, a to hlavně olej palmový.
Je prokázáno, že obsah palmového oleje v kojeneckém mléce má negativní vliv na vstřebávání
vápníku a kvalitu kostí dětí, které jsou UM s palmovým olejem krmeny. Toto téma bylo v minulosti

intenzivně řešeno, a koho by zajímalo více detailních informací, ráda mu je poskytnu.
Také je bohužel prokázáno, že přítomnost palmového oleje v umělém mléce může za tvorbu „mýdlu
podobné“ hmoty (nevstřebatelné komplexy volné
kyseliny palmitové a vápníku) ve střevech dítěte,
která může potom způsobovat tužší stolici, tedy
bolesti bříška a bolestivé vyprazdňování.
No a další a asi tou nejzávažnější věcí, o které se
již píše, stále více je obsah zdraví škodlivých – genotoxických a karcinogenních kontaminantů (glycidyl esterů mastných kyselin), které vznikají právě
při zpracování rostlinných olejů. Problémem je zjištění, že u palmového oleje jsou obsahy těchto látek
6 až 10krát vyšší než u ostatních rostlinných tuků.
K problému palmového oleje v kojeneckém mléce
se vyjádřila EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost
potravin) takto: „Kojenci jsou vystaveni při konzumaci kojenecké výživy obsahující palmový olej
hladině nebezpečných látek, která až desetinásobně
překračuje přijatelnou úroveň“.
V roce 2017 proběhlo testování několika batolecích UM na karcinogenní látky (tzv. monochlorpropandioly – zkráceně MCPD). Bohužel, v této
zkoušce se u některých UM prokázal tak vysoký
obsah těchto nežádoucích látek, že při jejich doporučeném dávkování (přepočteno na váhu devítikilového dítěte) dojde k překročení tolerované
denní dávky MCPD. Výsledky testů můžete najít
na internetu v dTestu.
Z tohoto důvodu stále více výrobců UM již
palmový olej nepoužívá a mění se také technika
úpravy rostlinných olejů. Dnes na trhu již najdete
poměrně dost výrobků UM bez palmového oleje
a také ze surovin ekologického zemědělství, jen
musí maminky trochu hledat. Tyto produkty, co
vím, bohužel většinou na pultech supermarketů
nenajdete a musíte si je objednat nebo zakoupit
v lékárně.
Pokud vás zajímá více informací na toto téma,
najdete je na mém webu pidizrouti.cz v článku
„Palmový olej, děti… a náš nezájem“ nebo na ebooku na téma Palmový olej v kojeneckém mléce.
No a co když už vašemu dítěti jen mléko nestačí
a chce konečně taky jíst? Uvařit, nebo dát skleničku? Výrobci „skleniček“ nás straší dusičnany, ale
jak je to s těmi dusičnany doopravdy? Na povídání
o prvních příkrmech se můžete těšit v příštím čísle.

Policie ČR informuje :
další případy podvodného vylákání
peněz na seniorech
por. Vendulka Marečková

Ž

ádáme veřejnost o pomoc a zároveň důrazně
upozorňujeme na podvodníky.
Senioři jsou velmi snadným terčem podvodníků
a zlodějů. I přes opakovanou a cílenou prevenci,
v rámci níž jsou senioři před touto trestnou činností varováni, se stále objevují na území našeho
kraje případy okradených seniorů.
Kutnohorští kriminalisté zaznamenali další dva
případy podvodného jednání na seniorech. K případům došlo v Kutné Hoře a v obci Čestín v pátek
5. dubna 2019. Pachatel po předchozím telefo
nickém kontaktu, vydávající se za příbuzného,
vnuka, synovce poškozených se smyšlenou histor
kou potřeby finanční hotovosti se snažil vylákat
z poškozených seniorek finanční hotovost.
Dne 10. dubna 2019 kutnohorští kriminalisté zahájili úkony v trestním řízení pro podezření ze spáchání přečinu „Podvod“ ve stadiu „Pokus“, kterého
se měl dopustit dosud neznámý pachatel. Ten dne
10. dubna 2019 po 13. hodině zavolal na pevnou
linku seniorky, které sdělil legendu, že je její vnuk,
že ve svém internetovém bankovnictví omylem
poslal peníze na jiný účet a že je v současné době
u advokáta a potřebuje od ní půjčit 450.000,- Kč,
pro které si za dvě hodiny přijede. Seniorka mu
sdělila, že tolik peněz nemá, na což podvodník
reagoval tím, že zavěsil. Tímto jednáním se pachatel pokusil způsobit osobě škodu ve výši nejméně
450.000,- Kč, k předání peněz nedošlo.
Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámých pachatelích. Přivítáme veškeré informace
vedoucí k jejich ztotožnění na bezplatné lince 158,
případně na telefonním čísle kutnohorského obvodního oddělení 974 875 700.

Policie České republiky apeluje na starší spolu
občany. Nebuďte důvěřiví, nevěřte sebetragič
tějším historkám, nepouštějte cizí lidi do svých
domů a bytů, nikomu nepůjčujte peníze, zamy
kejte. Podvodníci využívají různé záminky a lsti,
neštítí se ničeho, využívají vaši důvěřivosti, působí
na vaše city, aby se dostali k vašim penězům. Po
kud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu
způsobů, jak vás okrást.
Nedávejte cizím lidem své peníze!
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je
za nimi. Zkontrolujte kdo je za dveřmi přes ku
kátko, nejlépe panoramatické. V těchto situacích
kdykoli zavolejte hlídku Policie České republiky
na bezplatné lince 158 k prověření těchto osob.
Slušný člověk vaši ostražitost pochopí a podvod
ník odejde. V případě výskytu těchto podezřelých
osob, okamžitě kontaktujte policii na linku 158.
Policie se obrací také na nejbližší příbuzné se
niorů, aby seniorům pomohli a pravidelně jim
rizika možných podvodníků připomínali a opako
vali jim zásady bezpečného chování. Příbuzní také
mohou seniorům pomoci se zabezpečením bytu
– vhodná je instalace panoramatických kukátek
na dveřích, řetízků na dveřích, případně pořízení
malých kamer, které jsou dnes cenově dostupné.
Tyto kamery by mohly monitorovat pohyb v bytě
nebo domě. Většina seniorů dnes také vlastní mo
bilní telefon a současné telefony jsou vybaveny
fotoaparátem. Naučte proto seniora mobilní te
lefon ovládat. Pokud bude senior umět fotoaparát
ovládat, doporučujeme, aby cizího člověka, který
se chce do bytu pod nějakou záminkou dostat,
vyfotil. Každá stopa a důkaz mohou být pro po
licejní vyšetřování a následné zadržení pachatelů
velmi důležité.

aktuality kultura školství město sport

Jan Čihák
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ři letošní Zahrádecké pouti si
15. čer vna 2019 připomeneme
800. výročí první písemné zmínky
o Zahrádce, které na rok 2019 připadá.

První dochovaná písemná zmínka je
uvedena v dobových knihách Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě a popisuje darování Zahrádky této kapitule králem Přemys
lem Otakarem I. Ten Vyšehradské
kapitule daroval „Zahrádku s okolím
se všemi příslušenstvími, lesy, vodami a dvorci“ jako náhradu za ornát,
který si přisvojil. Vyslal dokonce své
syny Václava a Vladislava, aby vše sepsali a objeli. Příslušnou listinu král
sepsal 26. července 2019 v Humpolci.
Dochoval se však jen její již zmíněný
dobový opis ve 24. svazku Knihy privilegií kapituly Vyšehradské. Darování
pak v roce 1245 potvrdil také papež
Innocenc IV. svou listinou, která je
uložena v Národním archivu v Praze
spolu s knihami a ostatními archiváliemi Vyšehradské kapituly.
Nejstarší písemnosti dokládající
historii Zahrádky jsou příliš cenné
a vyžadují speciální zacházení, proto
jejich originály není možno při oslavách vystavit a můžeme tedy prezento-

800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce
vat jen jejich fotografie. Věříme však,
že návštěvníci zahrádeckého kostela si
budou mít možnost prohlédnout originály některých listin potvrzujících privilegia Zahrádky napsané v průběhu
staletí jak zahrádeckou vrchností, tak
císařovnou Marií Terezií či jejím synem Josefem II. a císařem Františkem
II. zapůjčené ze Státního okresního
archivu v Havlíčkově Brodě. Vystaven
by měl být i originál zahrádecké obecní kroniky a kroniky školní a některé
další doklady existence a významu
městečka Zahrádka.
Oslavy 800. výročí první písemné
zmínky o Zahrádce pořádá Spolek
Přátelé Zahrádky ve spolupráci s obcí
Horní Paseka, pod kterou dnes území
zahrádky spadá, Nezávislým podmelechovským spolkem a Národním
památkovým ústavem. Začátek je stanoven na 13.00 hodinu, kdy by měl
v zahrádeckém kostele sloužit slavnostní mši svatou Mons. Václav Malý, po-

50 let profesionálních hasičů v Kutné Hoře
mjr. Martin Bezděk

V

pátek 5. 4. 2019 oslavili hasiči
na Palackého náměstí v Kutné
Hoře padesát let od založení profesio
nálního hasičského sboru. K vidění
byla technika, kterou za dobu svého
působení hasiči ke své činnosti používali a používají. Během půl století to
byla opravdu pestrá kolekce dokumentující vývoj techniky i stoupající nároky
na činnost hasičů. Pro návštěvníky byla
mimo prohlídek hasičských automobilů, připravena videoprojekce, historické
fotografie dokumentující vznik a vývoj
hasičského sboru a pro ty nejmenší návštěvníky i vědomostní a dovednostní
hry.
Za počátek působení profesionálních hasičů v Kutné Hoře, považujeme vznik smíšeného požárního sboru
dne 1. 2. 1969. Ten byl složen z hasičů z povolání i dobrovolných členů
a převzal do užívání požární zbrojnici
v objektu bývalého Okresního soudu
v Kutné Hoře, nacházejícího se ve středu historické zástavby v ul. Lierova č.
p. 146. Zpočátku byla smíšená po-

žární jednotka personálně obsazena
pouze jedním příslušníkem na směnu.
Ten zajišťoval vyhlášení poplachu pro
dobrovolné členy, se kterými pak společně vyjížděli k zásahům. Na přelomu
70. let minulého století se z důvodu nárůstu a rozsahu požadavků na činnost
hasičů stále více začalo projevovat, že
používaná požární zbrojnice již nevyhovuje. Nové zázemí našli kutnohorští
profesionální hasiči v objektu vybudovaném v Akci Z v ulici U Zastávky 280,
kde jsou dosud.
V současné době na stanici HZS
v Kutné Hoře vykonává ve třech směnách službu celkem 36 profesionálních
hasičů. Na stanici funguje pracoviště
Integrovaného záchranného sboru
(IZS), které zajišťuje odborný servis pro
výjezdovou činnost celého územního
odboru v rámci technické, chemické,
strojní a spojové služby. Do působnosti
odboru patří i koordinace spolupráce
složek IZS i odborná příprava dobrovolných hasičů. Od 1. 7. 2014 byl
na stanici Kutná Hora vytvořen vyšetřovací obvod s působností zjišťování
příčin požárů (ZPP) v okrese Kutná

Anna píše před volbama

T

o je ale ostuda, ta naše lenost jít
k volbám. Kdo by se také zvedl
z křesla a odlepil oči od televize kvůli
nějaké Evropské unii. Stejně nám sem
jenom posílají nějaká nařízení, že pomazánkové máslo se dál nemůže jmenovat máslo a podobné blbosti. „Diktát
EU!“, křičí odpůrci. Někteří lidé zastávají názor, že nás Evropská unie nebere
vážně…
A může nás brát vážně, když my opakovaně vyjadřujeme naprostý nezájem
o EU? Volební účast 18%, druhá nejnižší v Evropě! To je ta ostuda, o které
mluvím. Jo, rozkrádat dotace, to se nám
hodí. Ale budovat spolu silný blok, který může vyjednávat se světovými velmocemi? To už nikoli.
Kamarádka mi nedávno povídá: „Počkej, 24. a 25. května, to vlastně budou
nějaké ty evropské volby! Ale to já asi
volit nepůjdu, to mě nezajímá.” A tak
pro Tebe, Bětko, a pro všechny další
Katky, Jitky, Věrky, Radky, stejně tak
Pepíky, Karlíky, Milánky a Honzíky,
píšu mé osobní shrnutí, proč jít volit,
proč se alespoň trochu o Evropský parlament zajímat, v čem je nám EU dobrá
a proč by nám EU neměla být lhostejná:
• Až 80% příjmaných zákonů v ČR
pochází z dílny EU. EU má tedy na čes-

kou legislativu větší vliv než práce Poslanecké sněmovny ČR.
• Být členem Evropské unie znamená,
že se můžeme kdykoli sebrat a pouze
s občankou vyrazit třeba k sousedům
na hory. Nemusíme si lámat hlavu
s tím, když při cestování překročíme
hranice do sousedního státu a nemusíme stát hodinové konroly na hraničních přejezdech. Můžeme kdykoli odjet
pracovat nebo studovat do zahraničí.
A pamatujete si ještě ty strašné sumy
za volání z dovolené domů? Dnes už
z EU nezaplatíme ani o korunu navíc.
I proto bych šla k urně vyjádřit, že mi
není EU zcela ukradená.
• EU má sílu řešit témata, která jednotlivé státy jen těžko změní. Dokážete si
představit, že by náš pan premiér dovolil v ČR přijetí zákonu na zákaz používání glyfosátu? Europoslanci v říjnu ale
schválili většinou 355 hlasů nezávaznou
rezoluci, ve které požadují úplný zákaz
používání látky do konce roku 2022.
Třeba se v rámci celé Evropy podaří
účinněji bojovat proti ekologickým
katastrofám a klimatickým změnám.
I když vím, že lobby je všude silná.
• Evropská unie společně bojuje proti
terorismu, zlepšuje spolupráci bezpečnostních služeb a dala vzniknout zvlášt-
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Hora, Kolín, Praha východ – lokalita
Říčany, Nymburk – lokalita Poděbrady a Městec Králové. Systemizovanou
součástí výjezdu je i dvanáctičlenná
lezecká skupina pro územní odbor
Kutná Hora, Kolín, část ÚO Benešov
a Nymburk.
Stanice HZS Kutná Hora je vybavena kromě základní výjezdové techniky i technikou určenou pro výjezdy
ke zdolávání mimořádných událostí
(MÚ) při živelných pohromách, zejména povodních i mimo území našeho kraje. Součástí vybavení stanice
speciální technikou je i technický kontejner určený pro stabilizaci výkopů,
budov a ke zvedání extrémně těžkých
břemen. I u této speciální techniky se
předpokládá její nasazení i mimo vlastní územní odbor.
Stanice HZS Kutná Hora vyjela
v loňském roce k 413 zásahům. Největší podíl výjezdů tvoří technické zásahy, mezi které patří: záchrana osob
a zvířat, otevření uzamčených prostor,
transporty pacienta, posttraumatická intervence a mnohé další činnosti,
dále pak jsou to výjezdy k dopravním

nímu orgánu pro potírání teroristické
propagandy.
• Evropští poslanci budou dalších pět
let zastupovat naše názory, pobírat
slušný plat a využívat mnoha dalších
výhod. Zvolte si tedy ty, kteří si to zaslouží. Ty, kteří nám nebudou dělat
ve světě ostudu, naopak udělají v době
svého mandátu něco přínosného.
• 41% Zručanů volilo v posledních
prezidentských volbách našeho současného pana prezidenta. Ačkoli je pan
prezident silně proruský, i ten k volbám
do Evropského parlamentu jistě půjde.
Nemusíte tedy souhlasit s fungováním
Evorpské unie, přesto můžete vybrat
své kandidáty. A k tomuto bodu připojuji apel především na tu nadpoloviční
většinu, která pana prezidenta nevolila. Pokud vám není osud EU lhostejný,
běžte volit. Mezi kandidáty do Evropského parlamentu jsou i tací, kteří veřejně prohlašují, že se pokusí Evropskou
unii rozvrátit zevnitř!
• Patříte-li mezi ty skeptiky, kteří tvrdí,
že jejich hlas stejně nic nezmění, nemáte
pravdu. Podobně jako vy totiž uvažuje
podle statistik dalších 15 % potencionálních voličů. A patnáct procent již
dokáže statistikami pořádně zamíchat!
• Nejdete volit, protože se o politiku
nezajímáte a nevíte, které strany vybrat

mocný biskup pražský, spolu s ledečským děkanem panem ThDr. Janem
Bártou a zahrádeckým rodákem P. Janem Jakubem Sarkanderem Medem.
Následně se uskuteční setkání rodáků. K poslechu zahraje skupina PokusBand z Humpolce. Pro malé návštěvníky bude k dispozici dětský kolotoč.
Budou probíhat komentované prohlídky kostela a okolí. Samozřejmostí
je prodej občerstvení a upomínkových
předmětů.
Na výstavě v kostele budou také
poprvé prezentovány kresebné rekonstrukce původní podoby nástěnných
maleb ze zahrádeckého kostela, které
sestavila BcA. Markéta Rencová z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice podílející se na nedávném zajišťování a čištění maleb.
Na náměstí by měla být instalována
fotomaketa městečka Zahrádka nově
doplněná o domy na Letné a na Zámostí.

Organizátorům se možná podaří
připravit pro návštěvníky ještě i další
překvapení.
Na akcích Spolku Přátelé Zahrádky
je vždy možno přispívat na veřejnou
sbírku na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce. V současné době probíhá postupná oprava
vitrážových oken pořízených v roce
1944 P. Josefem Toufarem. Nyní spolek svou sbírku zaměřil na pořízení
nového zvonu pro Zahrádku. Za první
tři měsíce letošního roku se na tento
účel podařilo vybrat již přes 50 tisíc
korun a příspěvky budou shromažďovány také při oslavách 800. výročí
Zahrádka a na dalších akcích Spolku
nebo průběžně na účtu veřejné sbírky
č. 5399739001/5500. Na oslavách
v Zahrádce bude možné zakoupit keramický zvoneček v hodnotě 200 Kč,
ze které jde 165 Kč na pořízení zvonu.
Autor je členem spolku Přátelé Zahrádky.

nehodám a požárům. Statisticky nezanedbatelné jsou i zásahy na likvidaci
úniků nebezpečných chemických látek
a následků MÚ vyvolaných přírodními
vlivy, nebo lidskou činností. Se vzrůstajícími nároky na činnost HZS ČR
v rámci zdolávání mimořádných událostí lze očekávat další nárůst činnosti
hasičů i zvýšení počtu jejich výjezdů.
Se svou činností a historií budou hasiči z ÚO Kutná Hora seznamovat veřejnost také na Dni otevřených dveří dne
2. května 2019 na stanici HZS Kutná

Hora. Zde bude kromě dynamických
ukázek hašení, zásahu u dopravní nehody, demonstrována i záchrana osoby z výšky pomocí vrtulníku Letecké
záchranné služby. Kromě těchto akcí
bude náš územní odbor v letošním roce
pořádat i Krajskou soutěž v požárním
sportu profesionálních a dobrovolných hasičů, která proběhne ve dnech
8. června v Krchlebech a 15.–16. června
2019 v Kutné Hoře na stadionu Olympia. Zájemce z řad veřejnosti na tyto
akce zveme a těšíme se na Vaši účast.

FOTo: hzs

či jaké kandidáty na volebním lístku
zaškrtnout? Já také nejsem ani zdaleka
politolog. Proto jsem vděčná za všechny internetové volební kalkulačky, které
vám jednoduše srovnají, s kým vlastně
sdílíte podobné názory na politiku.
Zkuste si je vyplnit, zabere to jen pár
minut a třeba podle výsledků zjistíte,
komu vlastně fandíte.
• Evropská unie se (nejen u nás) zasazuje prostřednictvím všemožných
dotačních titulů o regionální rozvoj,
rozvoj infrastruktury, obchodu, kultury i sociálního zázemí. Škoda, že se
u nás veřejné rozpočty včetně těch evropských rozkrádají. A kauza ministra
financí ohledně Čapího hnízda je jen
jednou z mnoha…
• Jsou pro vás mé důvody jen velmi
univerzální? Rozklikněte si tedy webovou stránku dotaceeu.cz, na které si
můžete otevřít mapu projektů hrazených z evropských dotací. Do vyhledávače zadejte město Zruč nad Sázavou
a zobrazí se vám všechny zde realizované projekty, včetně stručného popisu a dotované částky. Z dotací EU se
například platila oprava a rekonstrukce
zručského zámku (na který jsme všichni
patřičně pyšní), zručská cyklostezska,
turistická stezka a rozhledna Babka,
rekonstrukce ulice Průmyslová, opěrná

zeď a přestavba mostu přes řeku, rozšíření nízkoprahového centra Kotelna,
zateplení několika městských budov,
vznik a rozšíření zručských hřišť, nákup nového hasičského auta a stavba
nové budovy pro JSDH Zruč nad Sázavou, zavedení svozu bioodpadu, obnovení zručské zeleně, rozšíření MŠ,
vznik školky v Centrinu, rekonstrukce
spolkového domu, rekonstrukce ZUŠ,
sportovní areál za ZŠ, příměstský tábor
a mnoho dalších projektů. Ve Zruči
nad Sázavou bylo podpořeno i několik
projektů spadajících do podnikatelského sektoru, například rekonstrukce
Penzionu Pod zámkem a rekonstrukce
výrobního areálu Kovomont. Šestnáct
podpořených projektů patří firmě Variel. Chodíte na Babku, jezdíte po cyklostezce, nebo jste celkově pyšní na naše
krásně opravené město? Poděkujte tím,
že se zúčastníte voleb a vzkážete EU, že
nám není lhostejná.
Na závěr pro vás mám jeden dobrý důvod navíc: procházka k volební
místnosti v pěkném počasí květnového
víkendu vás nebude na rozdíl od sledování televize vůbec nic stát. Volby jsou
totiž úplně zdarma!
Anna
annazrucska@gmail.com
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Vysoká houslová
Jaroslava Vodehnalová

R

áda bych se s vámi podělila o jeden
úžasný hudební zážitek. Nejprve
však několik slov o tom, jak jsem se
k němu dopracovala.
Jako správná důchodkyně, která
nemá na nic čas (částečně proto, že mi
všechno trvá déle, ale hlavně proto, že
teď mohu dělat věci, na které jsem při
svém učitelském povolání neměla čas),
jsem si někdy před rokem všimla nabídky místní ZUŠ. Akademie umění
a kultury nabízela seniorům možnost
vzdělání a vyžití na poli hudebním,
pohybovém a výtvarném.
Jelikož jsem si celý život „dobíjela
baterky“ sportem a hudbou, oprášila
jsem housle po své dceři a vydala se
„do hudebky“. Kdysi jsem na základní škole hrála na klavír, jako samouk
potom na kytaru a foukací harmoniku, ale housle byly pro mne velkou
neznámou. Brzy jsem zjistila, že je to
ten nejobtížnější hudební nástroj, který
jsem měla možnost vyzkoušet. Nicméně díky taktnímu a laskavému vedení
paní učitelky Kateřiny Paterové se mi
za čas podařilo zvládnout jednoduché
písničky, a když mě ještě doprovodila
svojí krásnou hrou, přinášelo mi to nepopsatelnou radost.
Proto jsem přivítala možnost vidět
a slyšet světově úspěšného mladého
houslistu Milana Al-Ashhaba a kla-

ZUŠ

víristu a skladatele Adama Skoumala
dne 26. 3. 2019 na koncertě v sále ZUŠ
ve Zruči nad Sázavou. Najít místo v jejich nabitých programech nebylo vůbec
jednoduché a pozvání do Zruče přijali hlavně proto, že Milan Al-Ashhab
a paní učitelka Paterová studovali hru
na housle v ZUŠ v Mostě u stejné paní
učitelky. Koncert byl nádherný. Kdo
někdy zkusil, jak je obtížné z houslí
vyloudit tóny, které by se daly poslouchat, užasne nad tím, co všechno někdo
dokáže zahrát, co všechno si dokáže zapamatovat. Myslím, že je to pro Zruč
svým způsobem čest, že mohla takové
umělce přivítat. Nebyl to žádný výchovný koncert. Byla to nejlepší ukázka mistrovství, které je vykoupeno nespočetnými hodinami hraní a cvičení.
Dokáže to jenom několik vyvolených.
Proto mě trochu mrzelo, že po koncertě mnozí lidé nesdíleli mé nadšení a vystoupení se jim nelíbilo. U dětí bych to
ještě pochopila. Repertoár byl náročný,
vystoupení dlouhé, ale dospělí by hru
obou účinkujících měli ocenit. Možná
až časem všem dojde, s jakým mistrovstvím se na vlastní oči a uši setkali.
Na závěr bych ráda popřála paní učitelce Paterové hodně šikovných žáků
a jim zase hodně vytrvalosti a píle. Ze
mě už žádný Paganini nebude, chybí
mi šedesát let cvičení a hraju si jenom
pro radost. U mladých adeptů by se jí
ale mohlo podařit někoho takového
vychovat.

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 JEDNU STŘEDU V MĚSÍCI V ZŠ ZRUČ OD 15.00 DO CCA 15.45

13. únor / 13. březen / 17. duben / 15. květen / 19. červen
více informací: www.zszruc.cz/predskolaci1/

Křeslo pro hosta s Jaromírem Bosákem…
…ohlasy, dojmy
Jan Fejgl

D

ne 10. dubna 2019 se konala
ve Zruči pod názvem Křeslo pro
hosta beseda se známým sportovním
komentátorem České televize panem
Jaromírem Bosákem. Besedy jsem se
zúčastnil, rád bych se s Vámi podělil
o několik dojmů.
Již při zjištění, kdo do Zruče nad
Sázavou přijede, mě tato informace zaujala. Takoví lidé jsou velmi vytížení
nebo jsou jiné důvody, proč pozvání
odmítnou.
Z besedy jsem mnohé pochopil, poznal kvality pana Bosáka, ale také jeho
vztah k fotbalovému stadionu ve Zbra-

slavicích a golfovému areálu v Kácově.
Podle mne beseda byla dobře strukturovaná a byl čas i na dotazy, tak si
myslím, že jsme se mnohé, co v televizi
nevidíme, neslyšíme, dozvěděli a také
hodně informací i o samotném panu
Bosákovi. Zaujalo mě, že nejen komentuje hlavně fotbal a golf, ale také obě
disciplíny aktivně provozuje. To je to,
co považuji z daného, téměř dvouhodinového setkání za nejdůležitější.
Zručské rodiče a prarodiče bych tímto mým článkem chtěl podnítit k tomu,
aby děti spíše vedli k aktivnímu a pravidelnému sportování, než je nechali

Jak napálit učitele
Blanka Olišarová

Z

náte to. Někdo vám volá a vybalí
na vás nějakou jobovku. Mami,
porouchalo se nám cestou do školy
auto! Zlato, zapomněl jsem zavřít kohoutek, vyplavil se nám byt… Vaše
tepová frekvence během chvíle vyletí
k mrtvičným hodnotám a v duchu si
už představujete nejhorší – od představy vás jako bezdomovců po vytopení
bytu/domu, na který platíte už tak dost
vysokou hypotékou až po představu
trpících blízkých v podobě trosečníků někde u silnice. A potom to přijde:
Aprííííl! Sice máte v tu chvíli nejspíš
chuť dotyčného vtipálka zavraždit
na tisíc způsobů (obzvlášť, pokud se
vymyšlený důvod telefonátu opravdu
povedl a nezní příliš pohádkově) a potom přichází nehorázná úleva a smích.
Trochu jsem pátrala, kde vůbec ony
pověstné žertíky na 1. dubna, tedy
na apríla, mají svůj původ. Údajně se
žertíky napalovali už naši anglosaští
předkové někdy od 14. století (alespoň
tak praví internetové zdroje). V čes-

Víkendový filmový workshop pro děti ve Zruči
FOTA: AUTORKA

kých zemích je aprílovské vtipálkovství
o něco mladší, začalo asi od 16. století,
kdy lidé slavili konec dlouhé zimy a radovali se z tepla a konce hladovění během zimy, kdy se zásoby nejen krátily,
ale mnohdy i zcela došly. Od té doby
je u nás apríl – ačkoliv není brán jako
státní svátek – hojně slaven, a to nejen
v rodinách, ale i na pracovištích.
Ani prostředí školy není v tomto ohledu ušetřeno. Pozor si navíc musíte dát
dvojnásob – nejen, abyste nenaletěli žákům, kteří jsou ve vymýšlení habaďůr
na své trapiče opravdu vynalézaví, ale
i na své kolegy! Své o tom vědí někteří
mí kolegové, kteří se v rámci poctivého
výkonu své práce nejednou v tento den
zbytečně vystresovali a proběhli po škole. Ono co taky dělat, když vám kolega
sdělí, že v ředitelně čekají rodiče vašeho
žáka, kteří chtějí řešit nějaký problém?
Zkrátka odhodíte to, co držíte v náručí,
a jdete se tedy s rodiči domluvit. Jaké
překvapení, když ale zaklepete na dveře
ředitelny, otevřete a … ředitelna prázdná, nikde žádní rodiče a sama ředitelka
na vás hledí jako na blázna, co že to jdepátek

koukat na sport v televizi, zvláště když
Zruč nad Sázavou, toto krásné město
na řece Sázavě, pro nás vybudovalo
mnoho sportovišť pro volnočasové aktivity!
Byl jsem překvapen velkým zájmem
o tuto besedu, možná mně na besedě
trochu chyběli zručští fotbalisté, vedení
klubu. Pokud se mýlím, tak se klubu
Jiskra Zruč omlouvám.
Na závěr chci zmínit, podle mne, velmi dobrou informovanost o této akci
a také kultivované vedení besedy panem PhDr. Josefem Försterem, Ph.D.

te do ředitelny řešit!? Jaké překvapení
zažil naopak kolega, který se za účelem
vyřešení nějakého „problému“ proběhl
z II. stupně až na stupeň I. Napálena
byla i paní ředitelka, která si už v duchu
sumírovala, kterými učiteli „zaplácne“
v suplování kolegu, který měl údajné
potíže se zdravím.
I žáci byli při vymýšlení kreativní.
Jakým zpestřením hodiny dokáže být
situace, kdy učiteli nefunguje myš,
protože o přestávce žáci kontrolku myši
na spodní straně přelepili papírkem,
a tudíž myš nereagovala na pohyb ani
na klikání? Nakonec si říkám, že ještě
můžu být ráda, že jsem byla napálena
klasickým a starým vtípkem: „Paní
učitelko, máte něco na botě!“ No přeci
nebudu chodit po škole s případným
nalepeným exkrementem na podrážce!
1. apríl byl u nás na škole opravdu
veselý. Jen ty písemky – ty teda bohužel pro žáky vtípkem opravdu nebyly.
Pokud i vás někdo v práci nebo doma
napálil, snad jste vtípek neodnesli svým
zdravím, věřím, že jste se nakonec pobavili, a uvidíme, co přinese apríl napřesrok.

31. 5. 2019

III. ročník
celostátního
zusopen.cz
happeningu
základních
uměleckých
škol
Zveme zručské děti i dospělé na

Zušáčkův
den dětí

program pro veřejnost na nádvoří školního areálu

před vchodem do ZUŠ

Dětská kapela začne hrát ve 14.00; v 16.00 zahrají mladší žáci
v sále ZUŠ (koncert "Děti dětem") a od 17.00 se opět bude hrát
na venkovním pódiu. Po celé odpoledne máte možnost nechat
se žáky provést budovou ZUŠ a zapojit se do tvořivých aktivit
na nádvoří školy. Vstup je zdarma. Za nepříznivého počasí akce
proběhne v prostorách ZUŠ. Určitě přijď te, těšíme se na vás!
Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575

Štěpánka Richterová

P

rvní dubnový víkend se ve Zruči nad Sázavou konal 1. ročník
Filmového workshopu od A-Z pro
děti, pořádaný Uměleckou agenturou
AMBROZIA Hradec Králové. Celý
víkend se nesl v duchu filmových fandů a děti měly možnost nahlédnout
pod pokličku toho, co vše se za filmem
skrývá.
V pátek děti uvítala ředitelka agentury Nikola Krejčová, která po celý

kurz se svou asistentkou zajišťovala
jídlo a veškeré zázemí. Hned poté se
seznámily s lektory Janem Kozákem
(TV Nova, Prima) a Pavlem Vávrou.
A víkend mohl začít! Všichni společně dali hlavy dohromady a vymysleli
scénář, podle kterého průběžně natáčeli scénky. Každý si ve filmu „střihl“
malou roli. Kdo netočil, mohl si vyzkoušet práci kameramana, zvukaře
či vyzkoušet jaké to je vzít klapku
do ruky. V sobotu za nimi dorazila
maskérka z Národního divadla a poodhalila triky z maskérské kuchyně.

Sobotní večer dětem zpestřil herec
a režisér Tomáš Magnusek, který vtipně povyprávěl své zážitky a zkušenosti
z mnohaleté praxe u filmu.
Ovšem sobota byla opravdu pestrá
a překvapivá. Hned po snídani na kurz
dorazili známí youtubeři Robert Cejnar a Erik Šaroun, známí spíše jako Silly Toons. Nadšení dětí nebralo konce.
Hned po diskuzi kluci vzali kameru
a natočili s každým scénku na téma
„volná hodina ve škole“.
Víkend utekl jak voda a neděle se
nesla již v duchu znatelného smutku,

že dotáčené scénky věští konec. Na závěr krásného víkendu rodiče zhlédli
film, děti dostaly certifikáty, podepsaná fota a mohly se rozjet k domovům.
Ráda bych tímto poděkovala všem,
díky nimž mohly děti zažít tak úžasný
víkend, a to nejen Umělecké agentuře AMBROZIA, která pro nás kurz
připravila se svými hosty, ale i paní
ředitelce Základní školy Zruč nad
Sázavou, která nám poskytla krásné
zázemí, a především rodičům, že své
děti přihlásili. Budeme se těšit na další
ročník a možná se chystá i něco více…

aktuality kultura školství město sport
ředitelka Základní školy,
Zruč nad sázavou, okružní 643

otevře od 1. 9. 2019
spECiální tříDu
pro Žáky s vaDami řEČi
přípaDně s JinÝmi vaDami

Vítejte
v naší škole!

možný i přestup žáků, kteří již navštěvují 1. – 5. ročník Zš
škola nabízí:

- malý kolektiv dětí
- speciálně pedagogickou péči
- péči logopeda přímo ve škole
- individuální přístup
- po vyučování místo ve školní družině

Zveme rodiče s dětmi
k návštěvě školy
v době výuky
i v době mimo výuku
denně od 7.00 do 15.00
Další potřebné informace
získáte na telefonním čísle:
734 445 835,
kde je rovněž možné
domluvit si schůzku
s ředitelkou školy.

ZUŠ
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Úspěch žáků klávesového oddělení

Lukáš Patera

N

árodní soutěže MŠMT byly pro letošní školní rok v ypsány pro obory „Hra
na elektronické klávesové nástroje“ (dále jen
EKN) a „Hra na akordeon“.
Okresní kola proběhla koncem února v naší
ZUŠ. Zajímavostí nebo spíš raritou je, že z celého okresu Kutná Hora měla žáky v těchto
nástrojích pouze ZUŠ Zruč nad Sázavou; ZUŠ
Čáslav ani Kutná hora se letos v těchto disciplínách soutěže neúčastnila. Do krajského kola
poustoupili tito žáci Ve hře na EKN ‒ Veronika Dolejší, Adéla a Kateřina Fuchsovy, Zdeněk
Richter a ve hře na akordeon František Málek.
Krajské kolo hry na EKN se konalo 4. dubna
2019 v Kralupech nad Vltavou.
Verče Dolejší a Kátě Fuchsové (učitel Radek
Bělohradský) se podařilo ve svých kategoriích
a nabité konkurenci v krajském kole vybojovat první místa s postupem do ústředního kola
národní soutěže MŠMT, které bude probíhat
v Kroměříži ve dnech 23.–25. května. Druhé
místo přivezl Zdeněk Richter (učitel Radek Bělohradský), Adéla Fuchsová obsadila třetí místo

(učitel Lukáš Patera). Zástupce akordeonů Fanda Málek (učitel Lukáš Patera) přivezl pěkné
druhé místo z krajského kola, jež se uskutečnilo
v Pečkách 26. března.
Všem zúčastněným gratulujeme k ocenění
jejich tvrdé práce a postupujícím držíme palce
v celostátním kole!

FOTO: ARCHIV ZUŠ

MŠ Na Pohoří
Ponožkový den
‒ na každou nožku jinou ponožku

Mgr. Jana Marečková,
ředitelka školy

Základní škola Okružní 643,
285 22 Zruč nad Sázavou
s pracovištěm Uhlířské Janovice,
Komenského 400
327531225 - Zruč n. S
327542149 - Uhlířské Janovice

A

KC

E

Mobil: 734 445 835
e-mail: zruc@zs-okruzni.cz
IČO: 70836213
www.zs-okruzni.cz
IZO: 600021823

RYCHLÝ A STABILNÍ

FOTO: ARCHIV MŠ
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Jolana Keharová

v naší školce se některé třídy zapojily do projektu Ponožkový den.
21. března si děti i paní učitelky oblékly každou ponožku jinou. Podpořily tak děti s Downovým syndromem, které také mají rády legraci, umí být šťastné, i když se od ostatních trochu
liší – jako ty ponožky.

Kč
/měs.

FÉROVĚ A BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ

www.starnet.cz/akce

GANES s.r.o.
Marie Majerové 1152
CZ – 584 01 Ledeč nad Sázavou
TŘÍSKOVÁ HOSPODÁŘSTVÍ | POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Hledáme do svého týmu nové kolegy/kolegyně na pracovní pozice:
Konstruktér/ka

Servisní technik

Požadujeme:
Vzdělání VŠ/USO v oboru strojírenském
Znalost práce v SolidWorks, ACAD
NJ nebo AJ výhodou, ŘP skupiny B

Požadujeme:
Výuční list v oboru strojírenském, popřípadě elektro
Manuální zručnost, svářečský průkaz
Znalost práce na PC (MS Office), ŘP skupiny B

Samostatná konstrukční činnost v CAD systémech
SolidWORKS a případně ACAD, zpracování
konstrukční a technické dokumentace komponent pro
zařízení třískových hospodářství a galvanotechniky

Servisní práce a instalace strojů u zákazníků,
spolupráce s obchodním oddělením, příjem a
zpracování servisních zakázek, komunikace se
zákazníky

Nabízíme:
Dobré platové ohodnocení, odměny za pracovní nebo životní jubilea, práci v přátelském kolektivu,
flexibilní pracovní dobu, zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, jazykové vzdělávání atd.)

Pokud máte zájem o tyto pracovní pozice, tak nás neváhejte kontaktovat:
Email: ganes@ganes.cz
Telefon : 569 726 039, 569 713 255
www.ganes.cz

8 duben
2019
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Výstava Akademie umění a kultury
v galerii ZUŠ Na mostě

Jan Kopřiva

P

o třech semestrech se nám svou tvorbou představila výtvarná sekce Akademie umění a kultury. Jde o studium zájemců starších 55 let, kteří
navštěvují výuku zaměřenou převážně na kresbu
a malbu. Vzhledem k časové dotaci se setkáváme
jednou za čtrnáct dní, lekce trvá hodinu a půl.
Minimálně třetinu času věnujeme rozborům domácích úkolů. Těžiště studia je ostatně zejména
v rozvoji výtvarného myšlení. V čase YouTube
a množství kvalitních krátkodobých kurzů nemá
smysl se moc zabývat technickými detaily.
Studenti, kteří do výuky přišli, byli motivovaní
a nadšení. Využil jsem toho, a ačkoli šlo o amatéry, neváhal jsem zadávat velmi obtížné a časově

ZUŠ

náročné věci. Bez mého přispění si dohledávali
zdroje a dostudovali, na co nezbyl v hodinách prostor. Nikdy jsem se nesetkal s rezignací na daný
úkol, tak častou mezi dětmi. Naopak, čím větší
problém, tím větší nasazení. Podobný přístup
jsme viděli i u Jaroslavy Vodehnalové (studuje
na akademii hru na housle), která nám zahrála
na slavnostním ukončení výstavy. Pro děti, které
se u nás učí, je to velká inspirace.
Připojuji krátké reakce studentů na uplynulé
semestry:
Jozef Kucirka: „Kreslení a malování jsem zkusil,
když jsem viděl na internetu několik videí na téma
Kreslení pravou mozkovou hemisférou, a tak když
mi dcera řekla, že ZUŠka otvírá akademii pro starší, jsem se přihlásil do výtvarné skupiny. Po třech
semestrech se na svět kolem dívám a už přemýšlím,
jak by se to či ono dalo namalovat. Proto dnes děkuji
panu učiteli Kopřivovi za jeho trpělivost, když nám
se svým charakteristickým úsměvem vysvětluje nové
možnosti kresby a malby. Děkuji tak městu Zruč
za to, že nám umožňuje tuto zálibu vykonávat, protože bez dotací města bychom si to ve většině nemohli
dovolit. Škoda, že to jsou jen čtyři semestry. Rádi
bychom pokračovali dál, pokud nám město přispěje.“
Miluše Krutilová: „Sama bych se asi nerozhodla,
že budu chodit na malování. Přivedly mě k tomu
kamarádky a jsem ráda, že to tak je. Děkuji panu
učiteli za kvalitní a náročné vedení. Nikdy bych
nevěřila, co ve mně dřímalo, a že to někdo dokáže
ze mě vydolovat. Děkuji všem, kteří mně na mé
cestě pomohli.“
FOTa: J. tůma

Mladí kytaristé skvěle reprezentovali
ZUŠ
naši ZUŠ v Praze
FOTo: autor

Jiří Freml

D

esátý ročník Kytarové soutěže „PR AGuitarra Clásica“ se uskutečnil v prostorách
Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy
ve dnech 4.‒6. dubna 2019 pod záštitou skvělého
kytaristy Štěpána Raka. Během uplynulých devíti
let se na koncertním pódiu představilo porotě se
svými výkony téměř šesti set soutěžících. Někteří z těch, kteří se v roce 2010 a 2011 jako deseti
až dvanáctiletí stali výherci a laureáty, pokračují

nyní v profesionální kariéře a šíří dobré jméno
české kytarové školy u nás i v zahraničí. Neméně
příjemné je i povědomí, že těm dalším stovkám
mladých kytaristů hudba přinesla a přináší radost,
i když jim zůstává „jen“ koníčkem. Naši kytaristé
se této náročné celostátní soutěže opět zúčastnili
a slavili úspěchy. Dominika Rývová získala v první kategorii čestné uznání; Gabriela Sochůrková
v první kategorii druhé místo a Ondřej Pekárek
v druhé kategorii třetí místo.

Čtvrťáci poznávali blíže
autora nesmrtelných pohádek
Blanka Olišarová

ZŠ
FOTa: archiv ZŠ

J

Jaro v MŠ Malostranská
Hana Sochůrková

J

iž tradiční rozloučení se zimou proběhlo
21. března. Moranu děti vyprovodily k řece,
kam ji paní učitelka za doprovodu básniček
hodila. Podařilo se! Morana skutečně odplula.
A k nám snad konečně přišlo jaro.
Na okno naší školky nesměle klepou první jarní paprsky. Na zahradě pomalu vykukují jarní
kytičky. Zvenku se ozývají první hlasy ptáčků.
Ve třídách se na nás z obrázků smějí pestrobarevné kytičky. Nástěnky se hemží ptačími
hnízdy. Ze všech stran se ozývají jarní písničky
a básničky.
Na procházkách děti nadšeně pozorují probouzející se přírodu. Určují květiny, poslouchají
ptáčky.
Měsíc březen je již dlouhá léta označován jako
Měsíc knihy. Předškoláci navštívili městskou
knihovnu. Paní knihovnice si pro ně připravila
pohádkový kvíz. Za třídou Hvězdiček přišla
paní knihovnice osobně. Připravila si pro nejFOTa: archiv mŠ

menší děti zábavný program. Našim nejmenším v předposledním březnovém týdnu chodili
v době odpočinku číst pohádky
někteří rodiče. Děkujeme všem
rodičům, kteří si udělali čas.
Tě š í m e s e v p ř í š t í m r o c e
na nové kamarády. Zápis do MŠ
Malostranská proběhne 2. a 3. 5.
Přihláška je k dispozici na webu
školky. Lze si ji také vyzvednout
u ředitelky MŠ. Pro zájemce pořádáme miniškoličku.V rámci
miniškoličky je možné si školku
prohlédnout, pohrát si a navázat
nová přátelství. Miniškolička se
bude konat ve dnech 9. 4., 16. 4.
a 23. 4., vždy od 14.30 ve třídě
Hvězdiček. Těšíme se na vás!

ako každý rok se i letos 12. 4. konala pro žáky
4. ročníků na Základní škole Zruč nad Sázavou Noc s Andersenem. Samotnému nocování
v prostorách školy, které je pro děti zajímavé už
samo o sobě – vždyť jak asi vypadají dobře známé
chodby školy po setmění? – předcházela 29. 3. návštěva ve zručské městské knihovně, tedy v den,
kdy se oficiálně Noc s Andersenem koná. Kvůli
probíhajícím akcím školy si žáci na spánek ve škole
museli chviličku počkat. Letos se blíže zaměřili na samotného Hanse Christiana Andersena,
slavného dánského autora pohádek, které přežily
dodnes. Kdo z nás by si nevybavil tolikrát filmově
ztvárněný příběh Malé mořské víly nebo příběh
o sněhové královně?
Děti se v pátek 12. dubna sešly v 17 hodin
u vchodu do družiny ZŠ. Nechyběli rodiče, kteří
kromě funkce doprovodu přinesli i spoustu dobrot, jako byly například domácí buchty, aby děti
i paní učitelky měly večer a hlavně ráno co mlsat.
Akci žáci zahájili tradičním sázením stromku,
letos hrušně, na pozemku školy. Každoročně tak
přispívají k zachování zeleně v okolí školy a zároveň stromek v paralele s dětmi poroste.

Poté si děti šly vybalit své věci – menší příprava
na nocování v družinových třídách, tak aby bylo
vše přichystáno později na kutě – a celé natěšené
se mohly aktivně pustit do kreativní práce v rámci
tvořivých dílen. Na přípravě Noci s Andersenem
se letos podílely hlavně Zdena Dvořáková s Michaelou Kulakovovou. Ty spolupracovaly s dalšími učiteli z I. i II. stupně, kteří zajistili právě
aktivity v rámci tvořivých dílen. Dle stanoveného programu děti navštívily celkem 4 stanoviště,
kde si například pod vedením Romana Starého
vyrobily dřevěnou hrací kostku, Marie Šrachtová
zaujala jistě především dívky výrobou brože z jemného gumového materiálu, takže se mohly proměnit v květinové víly a princezny, vědychtivé žáky
zaujaly pokusy, na jejichž zdárný průběh dozíraly
Zdena Dvořáková a Hana Hrubantová, a nechyběla ani návštěva kuchyňky, ve které si za asistence
Michaely Kulakovové připravily dobrý toust a ne-

chyběly ani zeleninové vitamíny.
Po večeři kolem sedmé hodiny večerní se žáci
podívali na film Malá mořská víla. Příběh o dívce,
která se kvůli své lásce vzdá svého hlasu a je ochotna podstoupit utrpení při chůzi po souši, a zradě
milovaného prince je známým příběhem, kterého
se chopili např. Walt Disney nebo čeští herci pod
vedením režiséra Karla Kachyni.
Večer děti čekala bojovka. Procházet po opuštěných chodbách školy, když se zešeří, není zrovna
brnkačka, tím spíš, když v rámci výpomoci děti
lehce postrašili žáci z vyšších ročníků. Zdeněk
Richter, Matěj Trmal, Lukáš Rezek, Vendula
Nováková a Andrea Kristínová se postarali nejen
o výpomoc paním učitelkám, ale chlapci navíc
zajistili fotodokumentaci akce. V rámci bojovky
děti rozdělené do 11 skupin obešly 6 stanovišť,
na nichž měly vyřešit a splnit úkoly do pracovního
listu. Jejich průvodkyněmi přitom byly Jana Zichová, Saša Kruntorádová, Jitka Neradová a Gabriela Urbanová.
Jak je vidět, odpoledne a večer byl pro čtvrťáky
opravdu náročný. Není divu, že v jedenáct večer
všichni ulehli plni dojmů, zážitků a zkušeností
a během chvíle spali. Ráno, když si děti kolem
osmé ranní opět vyzvedávali rodiče, se zajisté
mnohým ani nechtělo domů. Letošní třeťáci se
už nyní mohou těšit, co jim v rámci Noci s Ander
senem přinese příští rok.

aktuality kultura školství město sport
Kateřina Kmínková
1. Blíží se volby do Evropského parla
mentu. Jakými slovy byste motivovali
občany Zruče, aby k volbám šli? Jaký
by měl podle Vašeho (subjektivního)
názoru být ideální kandidát na euro
poslance? Jaké názory by měl zastá
vat a jaká témata za naši zemi v Evro
pském parlamentu prezentovat?
Martin Hujer: Budoucnost České republiky a Zruče nad Sázavou je v Evropské unii. A pokud chceme, aby Evropská
unie nějak fungovala nebo se změnila,
tak toho docílíme i tím, že půjdeme
k volbám, protože MY jsme Evropa.
Ideální kandidát za naší zem by měl mít
velké zkušenosti z fungování našeho politického systému a měl by používat selský rozum. Měl by hájit nejen zájmy naší
republiky, ale i myslet na celek – tedy
na Evropu. Pojďme zvolit naše zástupce
do Evropského parlamentu.
Pavel Ziecina: Naše město velice úspěšně čerpá finance z evropských fondů,
především díky výborné práci paní
Trojanové. Opravený zámek, nová infrastruktura nebo moderní sportoviště
jsou důkazem fungující podpory a rozvoje různých evropských regionů. Naše
členství v Evropské unii je přínosné
a potřebujeme kvalitní zástupce, které si
můžeme naštěstí svobodně volit. Raději
jít vyjádřit svůj názor volbou než planě
tlachat na sociálních sítích.
Zdeněk Richter: Já osobně jsem někdy
až zděšen co se stalo z Evropského parlamentu. Co vše zbytečného se tam řeší
a co vše se tam zbytečně reguluje. Také
si myslím, že většina poslanců a úředníků co tam sedí, už jsou úplně odtržení
od reality. Také si myslím, že většina
kandidátů sice možná jde do Evropského parlamentu s nějakou ideou, ale
nakonec jsou udolání úředním šimlem
a nakonec jde jen o tučnou výplatu
a osobní zajištění. Rozhodně je asi jedno
kdo a s čím tam jde bojovat. Tím bych
to uzavřel a nechtěl bych se k tomu více
vyjadřovat.
Pavel Vrzáček: Každý občan splňující
podmínky pro to, aby mohl volit, má
dvě možnosti. Jít volit a následně pak sledovat jím zvoleného kandidáta co koná
ve prospěch jeho a celé společnosti. Má
pak právo ho hodnotit a příště ho zvolit
opět nebo někoho jiného, kdo lépe splňuje jeho představy. Druhou možností
je nejít volit. Takový člověk však nesdělil
prostřednictvím svého kandidáta to, jaké
myšlenky a názory preferuje a v podstatě se vzdal jakékoliv možnosti tyto věci
reálně ovlivnit. Kecy u piva nebo na facebooku jsou pak opravdu k ničemu, ale bohužel nejvíc jich tam zazní právě od těch,
kteří se sami do aktivního dění nezapojují a žvaní a žvaní a žvaní a … Zjednodušeně tedy: Když chcete něco ovlivnit, pak
to jděte udělat, v tomto případě tedy jděte
volit. Když nejdete volit, tak si pak neztěžujte, sami jste pro změnu nic neudělali.
Aktuálně mám největší obavu z toho,
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Rubrika pro zastupitele 4/2019
že politici ve jménu ochrany čehokoliv
(spotřebitele, přírody, vnitřních zájmů,
zdraví, bezpečí, … ) dělají z lidí hlupáky,
kteří sami nepoznají jídlo, které jim chutná, nevědí, zda mají na splácení dluhů
nebo nepoznají, že vysavač za 250.000 Kč
zřejmě nebude vysávat o moc líp, než ten,
který mají již dvacet let doma. V duchu
tohoto pak vymýšlejí regulace, příkazy,
rozkazy, seznamy, dotazníky, formuláře,
pokyny, zákazy, směrnice, vyhlášky, zákony, přehledy, statistiky, … no prostě
haldu papírů a omezení, které ze svobodného člověka dělají otroka úřadů. Podle
nich bychom měli na prvních šest listů
toaletního papíru umístit návod na použití, včetně vyjmenování všech rizik,
které špatným použitím hrozí. A kde je
zsr? Tedy k věci. Podle mě by to měl být
člověk, který mluví srozumitelně a používá zsr tedy chápej „zdravý selský rozum“.
Měl by prosadit, aby se v celé EÚ zrušilo
90% úřadů. Občané je na rozdíl od politiků nepotřebují.
2. V minulém čísle Rubriky pro zastu
pitele (3/2019) zastupitel města pan
Pavel Ziecina při dotazu na bezpeč
nost města napsal (cituji): „…záro
veň začněme od strážníků požadovat
pouze to, co mají vykonávat. Raději
budu vidět strážníky, jak kontrolují
dodržování povolené rychlosti, než
aby rozváželi obědy.” Neklade město
na městské strážníky příliš velikou
zátěž „nepolicejními úkony” a ne
vyčerpává tím potřebnou energii
policistů k opravdovým zásahům
a k preventivnímu hlídání bezpeč
nosti ve městě?
Martin Hujer: V našem malém městě
je práce městské policie velmi různorodá. Naši policisté se většinu času věnují
naší bezpečnosti, ale dobrá bezpečnostní situace a přítomnost státní policie
umožňuje vykonávat i další činnosti.
Řeší dopravní nehody a přestupky všeho druhu. Spolupracují se státní policií.
Poskytují asistenci na žádost zejména
pro starší spoluobčany, provádí výuku
na dopravním hřišti a pořádají besedy.
Mají na starosti volné pobíhání psů,
autovraky, v případě potřeby likvidaci
bodavého hmyzu, hlídané objekty a další záležitosti včetně převozu obědů z jídelny školky do třídy u dětského hřiště.
Našich šest strážníků se snaží naplňovat
heslo: Pomáhat a chránit.
Pavel Ziecina: Bydlím na okraji města u výpadovky na Jiřice. Je patrné, že
na této komunikaci většina řidičů překračuje povolenou rychlost, potvrzuje to
i statistika z instalovaných měřičů. Takových lokalit je ve Zruči víc a všechny
se zcela jistě potýkají se stejným problémem. Za poslední půlrok se neuskutečnila jediná kontrola, a proto jsem
poukázal na činnosti, které nepřísluší
strážníkům a nepomáhají k prevenci.
Bylo by vhodné najít čas a začít kontrolovat a penalizovat závodníky, které nás
a především naše děti ohrožují.

Zdeněk Richter: Já jsem teď s velitelem městské policie strávil hodně času
a řešil s ním jejich potřeby a také to,
čím bychom je mohli podpořit. Moc
se mi líbí jeho pohled na hlavní principy fungování městské policie a jsem
hrdý na to, že takovou policii ve Zruči
máme. Že můžeme nabídnout 24 hodinovou přítomnost strážníků, že nejdeme
cestou represí a vybírání pokut, ale že
je městská policie spíše tou službou pro
občany a že je veskrze vnímáni ve Zruči
pozitivně. Samozřejmě vše se dá vždy
zlepšit a na tom právě pracuji, aby se
něco zlepšilo.
Od pana zastupitele Zieciny jsem ještě
neslyšel žádný konkrétní návrh fungujícího systému, pouze kritiku témat, která
by mohla přinést politické body. Ostatně, co můžeme čekat od člověka, který
neváhá vystupovat pod jinými jmény,
podepisovat se jako Darth Vader či Jan
Jelínek, jen aby vyprovokoval ostatní
kolem sebe. Tyto praktiky mezi slušné
lidi nepatří, proto se nechci dále vyja
dřovat k jeho slovům.
Pavel Vrzáček: Já jsem raději, když každý
řidič jezdí bezpečně, aniž by mu u toho
musel asistovat městský strážník. Ten
místo toho může i zaskočit při donášce
jídla potřebnému. Úplně nerozumím
tomu, proč si lidé myslí, že dodržování
povolené rychlosti je důležitější než bezpečná jízda. Přeci to, že jedu v obci šedesátkou vůbec automaticky neznamená,
že někoho ohrožuji. Nebo naopak, že
když jedu u paneláků padesátkou, že je
to vlastně v pohodě, protože jsem dodržel
povolenou rychlost. Přiznám se, že pravidelně v některých obcích jezdím nepovolenou rychlostí, a přesto jsem za tu dobu
nikoho neporazil, s nikým se nenaboural, nikoho neohrozil. Když se podívám
prakticky na to, kde vnímám nebezpečno, tak rizikový se mi zdá určitě příchod
dětí do školy. Tady strážníky potkávám
každé ráno, takže to je OK. Nejvíce bouraček (v průměru tak jedna za rok) bylo
ve Staré Zruči na železničním přejezdu
na Kutnou Horu. Vždy u tohoto opravdového zásahu asistovala městská policie. Nedovedu si však představit, že by tu
preventivně stál někdo od rána do večera.
Rvačky, krádeže, přepadání lidí, opravdu
se mi nevybavuje konkrétní místo, kde
by měl někdo celý den preventivně hlídkovat, a pokud se něco takového stane,
vždy jsem je tam měšťáky viděl (pokud
se se státňáky nedomluvili jinak). Takže odpověď zní: neklade a nevyčerpává.
Jo, ale napadá mě jedna věc. V Rákosí
mi někdo v loni ukrad peněženku, tak
snad by tam mohli chodit na oběd a tím
dělat prevenci. Nejlépe v době, kdy tam
půjdu na pivo. Nebo že bych si jí líp příště ohlídal sám? Jo a na závěr. Nejlepší je
město, kde žádné policisty ani ty městské nepotřebují. Místo strašení lidí nebezpečím si každý zameťme před svým
prahem a možná se dostaneme do situace, že městská policie bude dělat už jen
samé „nepolicejní úkony“. Na tu chvíli se
opravdu těším.

Jarní úklid v 18+1
Martina Fialová

J

FOTa:archiv měú

ak ve filmu Ať žijí duchové to vypadalo jedno čtvrteční
odpoledne v prostorách zámku a přilehlých expozicích.
Akorát nebylo potřeba postavit střechu, ale uklidit zámecké
prostory po rekonstrukci a po dlouhé zimě. A protože uklidit
naše 18+1 není žádná legrace, úřednice vyměnily klávesnice
za kbelíky a papíry za hadry a vrhly se na úklid. Zajímavou výměnu rolí ustály všechny účastnice na výbornou, pro
tentokrát velela paní uklízečka Pavlínka a práce od ruky šla
nejenom jí, ale i paní tajemnici, úřednicím z odboru kultury,
matriky i z podatelny. Za odpoledne se blyštěla okna, leskly
lustry, prach zmizel a zámek je připraven přivítat návštěvníky
v celé své parádě. Všem zúčastněným patří za tento projev
kolegiality velký dík.

Události řešené městskou policií
v březnu 2019
• 10. 03. 2019 – V nočních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
občanů o neprůjezdnosti silnice u Domahoře. Na místě došlo z důvodu
silného větru k vyvrácení stromu, který spadl na pozemní komunikaci. Hlídkou MěP byla na skutečnost upozorněna místní jednotka HZS.
Strážníci na místě asistovali hasičům při likvidaci překážky usměrňováním
provozu.
• 14. 03. 2019 – V dopoledních hodinách se na hlídku MěP se svou
žádostí obrátili pracovníci úřadu práce. Strážníci byli požádáni o asistenci při návštěvě problémových klientů. Během doprovodu nebylo nutné
zásahu hlídky MěP, vše proběhlo v pořádku.
• 19. 03. 2019 – Podezření na vloupání do rekreačního objektu bylo
hlídce MěP oznámeno v odpoledních hodinách. Občany bylo nahlášeno,
že se v jedné z chat v chatové oblasti přes noc svítí. Vzhledem k tomu, že
by se měl majitel nacházet v zahraničí, byla skutečnost nahlášena MěP.
Na místě bylo provedeno několik kontrol, kdy se vloupání do objektu
nepotvrdilo. Majitel pravděpodobně nechal v objektu rozsvícené světlo.
• 26. 03. 2019 – V dopoledních hodinách byla hlídka MěP požádána
o pomoc pracovnicí pečovatelské služby města. Tato oznámila zdravotní
problémy sedmasedmdesátileté klientky. Seniorka upadla za dveřmi bytu
a nemohla vstát. Hlídkou MěP byl na místo sjednán výjezd místní jednotky
HZS a ZZS. Po otevření bytu byla uvedené ženě poskytnuta první pomoc
a pak ji zdravotní služba převezla k dalšímu ošetření do nemocnice.
• 30. 03. 2019 – V dopoledních hodinách nahlásil hlídce MěP krádež
zboží personál OD Penny market. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo
o ženu, která se pokusila v obchodě odcizit zboží. Uvedená bezprostředně
po činu z obchodu utekla. Šetřením bylo zjištěno, že by se mělo jednat o dvaatřicetiletou ženu, která se v současnosti zdržuje v našem městě. Jednáním
uvedené se nyní bude zabývat přestupková komise, které byla událost jako
podezření z přestupku oznámena.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v březnu a dubnu 2019
• 18. 3. 2019 – KOPIS vyslalo jednotku k nehodě kamionu mezi obcemi
Trhový Štěpánov a Dalkovice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že kamion
převážející živá prasata najel na krajnici, která se s pod ním utrhla, a kamion
se převrátil na bok. Řidič se nacházel mimo vozidlo, utrpěl lehké zranění a byl
předán do péče ZZS. Celkem bylo převáženo 190 prasat. Střecha návěsu
se odtrhla a 60 kusů prasat pobíhalo po lese. K úniku provozních náplní
vozidla nedošlo. Naše jednotka společně s jednotkami HZS Vlašim a jednotkami SDH Trhový Štěpánov, Vlašim, Vlašim‒Domašín a Kácov po otevření
zadních dveří vytáhla 130 prasat z havarovaného návěsu. Odtahová služba
vyprostila havarované vozidlo a odtáhla ho z místa nehody.
• 26. 3. 2019 – Jednotka byla povolána k otevření bytu ve Zruči nad
Sázavou. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že před příjezdem
jednotky byl byt otevřen pracovníkem Technických služeb. Na místě byla
hlídka Police ČR a městské policie. V bytě se nacházela zraněná osoba, která
byla při vědomí. Po příjezdu ZZS byla osoba předána do její péče. Po stabilizaci osoby jednotka pomohla s jejím transportem do sanity.
• 8. 4. 2019 – Krajské operační a informační středisko vyslalo jednotku
k nehodě motocyklu ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že motocyklista ztratil rovnováhu, spadl a narazil do chodníku a zábradlí.
Řidič byl zraněn a po příjezdu ZZS byl předán do jejich péče. Jednotka
prováděla řízení provozu na komunikaci a po příjezdu PČR ji místo zásahu
předala.
• 15. 4. 2019 – Na žádost hlídky PČR byla jednotka povolána k otevření
bytu ve Zruči nad Sázavou. Byt byl zpřístupněn otevřením plastového okna
a PČR vstoupila dovnitř. Po předání místa zásahu PČR se jednotka vrátila
na základnu.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek
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oZnámEní o DoBě a místě konání volEB
D o E v r o p s k É h o pa r l a m E n t u
Starosta města Zruče nad Sázavou podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

• v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
• a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti,
Českému svazu žen ve Zruči nad Sázavou
a panu Hromadníkovi
za blahopřání a dárky
k mým narozeninám.
Rejtarová

VZPOMÍNKA

2. místem konání voleb do Evropského parlamentu
okrsek č. 1: Nesměřice čp. 59 – kulturní místnost – pro voliče z Nesměřic
okrsek č. 2: Dubina čp. 42 – kulturní místnost – pro voliče z Dubiny
okrsek č. 3: Želivec čp. 43 – bývalá škola – pro voliče ze Želivce
okrsek č. 4: Zruč n. S. – Zámek 1 – bývalá knihovna – pro voliče z Domahoře a ze Zruče n.S. z ulic:
V Maloninách, Ke Ctiborkám, Pod Březíčkem, Fibichova, Smetanova, Dvořákova, Luční, Ke Stadionu, Říční,
Vlašimská, U Koupadla, nám. Malostranské, Průmyslová, Nádražní, Přímá, Na Kopečku, V Paloukách,
Ke Brodu, Kutnohorská, Lomená, Jabloňová, Pohleďská, Malostranská, Na Stráni, Na Mokřině, Slepá,
Nademlejnkem, náměstí MUDr. J. Svobody, Nábřežní, Pod Baštou, Strmá, 1. máje, Na Úvoze, Zahradní,
M. J. Husi, Dubinská, Lesní, Pod Farou, Ke Kostelu, Na Barborce, Zručský dvůr, Zámek, Pod Vysílačem, Modrá
okrsek č. 5: Zruč n. S. – Na Pohoří 575 – Základní škola pro voliče ze Zruče n. S. z ulic:
Nová, Příčná, Družební, Budovatelů, K Bažantnici, Horní, Zámecká, Prostřední, Jiřická, Na Farském,
Nad Městem, Severní, Hlohová, Vyhlídková, Pardidubská, Na Pohoří, Slunný Vrch 778, 779, 780, 781, 784,
5. května 401, 411, 437, 448, Okružní 153, 405, 406, 423, 425, 442, 443, 461, 462, 463, 460, Ve Smrčkách,
Nad Ovčínem, Holšická, Řendějovská, Čestínská, Samechovská, Hodkovská, Lipinská, Želivecká
okrsek č. 6: Zruč n. S. čp. 510 – spolkový dům – pro voliče ze Zruče n. S. z ulic:
Polní, Topolová, Krátká, Školní, Mládeže, Lipová, náměstí Míru, Poštovní, sad Míru, Tomáše Bati, 5. května
487, 510, 526, Okružní 480, 481, 498-501, 513-516, 536-573, 577-585, 598, 602-627, 641, 699-705, Na Skalách
okrsek č. 7: Zruč n. S. čp. 510 – spolkový dům – pro voliče ze Zruče n. S. z ulic:
Revoluční, Dvouletky, Na Výsluní, Spojovací, Průběžná, Družstevní, Chabeřická, Slunný Vrch 782, Slunný Vrch
783, Okružní 628-639, 643-654, 677-682, 717, 718, 1024, Na Vekendech, U Chabeřického mlýna
3. voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství.
volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem nebo platným občanským průkazem. volič, který je občanem jiného členského státu,
prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
4. každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
Ve Zruči nad Sázavou dne 09. 04. 2019

Mgr. Martin Hujer, starosta města

Dne 16. 5. 2019 tomu bude 19 let,
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka,
babička, prababička, švagrová a teta
paní Anna Kindlová,
která by 18. 5. 2019 oslavila 90. narozeniny.
S velkou úctou a láskou vzpomínají
dcery Magda a Zdena s rodinami,
švagr a ostatní příbuzní.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped s SPZ i bez,
také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Pronajmu byt 3 + 1 Na Pohoří. Tel.: 723 093 716.
◆ Dlouhodobě pronajmu zařízený byt 3 + 1 Na Pohoří (4.
panelák). Cena dohodou. Kauce = 3 nájmy při podpisu
smlouvy. Tel.: 602 397 783.

Sportovní akce
4. 5. 2019

Turistika

Májový pochod – pořádá turistický oddíl TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. Start: Zruč nad Sázavou, náměstí Míru od 7.00 do 9.00
hod. Cíl: Český Šternberk. Startovné: 20 Kč.

4. 5. 2019

Házená

mládež, od 10.00 do 15.00 hod., sportovní hala.

4. 5. 2019

Tenis B

IV. F třída, soutěž smíšených družstev, dospělí, 2. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou B–LTC Kolín E, od 9.00 hod., tenisové kurty.

5. 5. 2019

Tenis

mladší žactvo – III. třída F, soutěž smíšených družstev, 2. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Tsport Votice, od 9.00 hod. tenisové
kurty.

5. 5. 2019

Fotbal

mladší přípravka – okresní přebor 2018/19, 13. kolo, trojutkání, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–FK Čáslav A, TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou–Slavoj Vrdy, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Červené Janovice, začátek od 10.00 hod., fotbalový stadion.

5. 5. 2019

Fotbal B

IV. B třída, skupina B, 18. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou B–Sokol Soběšín, od 15.00 hod., fotbalový stadion.

11. 5. 2019

Atletika

Zručský májový běh – 5. ročník, více informací na webových stránkách http://www.zrucskymajovybeh.cz

11. 5. 2019

Tenis B

IV. F třída, soutěž smíšených družstev, dospělí, 3. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou B–Sparta Kutná Hora B, od 9.00 hod.,
tenisové kurty.

11. 5. 2019

Tenis

starší žactvo – II. třída B, soutěž smíšených družstev. 3. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–TK Oáza Říčany, od 9.00 hod. tenisové
kurty.

11. 5. 2019

Fotbal

starší přípravka – okresní přebor 2018/19, 14. kolo, dvojutkání, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–FK Čáslav D, TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou–Sparta Kutná Hora A, začátek od 10.00 hod., fotbalový stadion.

12. 5. 2019

Tenis

dorost – II. třída B, soutěž smíšených družstev, dorost, 3. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–TK Mnichovo Hradiště, od 9.00 hod.,
tenisové kurty.

18. 5. 2019

Volejbal

Zručská amatérská volejbalová liga – od 8.00 do 18.00 hod., sportovní hala.

25. 5. 2019

Tenis A

II. D třída, soutěž smíšených družstev, dospělí, 4. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–TK Oáza Říčany, začátek od 9.00 hod.,
tenisové kurty.

25. 5. 2019

Fotbal

starší přípravka – okresní přebor 2018/19, 16. kolo, dvojutkání, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Malín, TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou–Rozvoj Křesetice, začátek od 10.00 hod., fotbalový stadion.

26. 5. 2019

Fotbal

mladší přípravka – okresní přebor 2018/19, 16. kolo, trojutkání, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Kavalier Sázava, TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou–Slavoj Vrdy, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–FK Uhlířské Janovice, začátek od 10.00 hod., fotbalový stadion.

26. 5. 2019

Tenis

mladší žactvo – III. třída F, soutěž smíšených družstev, 4. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–TK Radošovice B, začátek od 9.00
hod., tenisové kurty.

Každý čtvrtek

Jóga

Jóga s Terezou – 17.00–18.00 hod., tělocvična nad školní jídelnou, ulice 5. května, vstupné: 100 Kč (při zakoupení permanentky: 80 Kč), podložky s sebou.

o D pa Dy
Složenky za svoz TKO budou občanům doručeny
do schránek během dubna.
Splatnost poplatku zůstává stejná jako v loňském
roce, tedy do 15. května.
Zastupitelé se rozhodli v letošním roce
podpořit mladé rodiny s dětmi a osvobodit
od poplatku děti ve věku 0 – 15 let.
Dvousetkorunovou úlevu budou mít spoluobčané
nad 70 let a roční poplatek je tak vyjde
na pětistovku. Pro ostatní poplatníky zůstávají
výše poplatků stejné jako v minulých letech.
Odbor kanceláře starosty

aktuality kultura školství město sport
Zpráva o stavu veřejného pořádku v katastrálním území
města Zruč nad Sázavou za rok 2018
nprap. Petra Gabková
npor. Martin Šťastný

P

řehled o stavu a vývoji kriminality
v obvodě obvodního oddělení Zruč
nad Sázavou je zpracován za rok 2018.
na úseku veřejného pořádku, dopravy
a na úseku přestupkového řízení.
Vyhodnocení roku 2018 ve služebním obvodě oddělení Zruč n. Sázavou:
Objasněnost
Z pohledu objasněnosti za hodnocené
období roku 2018 bylo zjištěno celkem
68 statisticky vykázaných dílčích skutků trestných činů. Celková objasněnost
OOP Zruč nad Sázavou je 63,24%, kdy
v porovnání se stejným obdobím roku
2017 se objasněnost zvýšila minimálně,
pouze o 2%. K největšímu podílu objasněnosti a nárůstu objasněnosti došlo
na úseku trestných činů majetkových,
kdy např. u krádeží vloupáním došlo
k nárůstu objasněnosti téměř o 28 %,
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tedy z 16,67% v roce 2017 na 44,44%
v roce 2018. Za hodnocený rok 2018
bylo ze strany OOP Zruč nad Sázavou
statisticky evidováno celkem 1598 spisů, z toho bylo evidováno 60 trestných
činů, 672 přestupků a 866 čísel jednacích. K objasněnosti by bylo dále třeba
uvést, že již 10 let je v tomto ukazateli
OOP Zruč nad Sázavou velmi stabilní
a objasněnost našeho oddělení je vždy
nad hranicí 50%, což je i prioritou našeho obvodního oddělení.
Zkrácené přípravné řízení
V roce 2018 bylo ze strany OOP Zruč
nad Sázavou vedeno ve 21 případech
zkrácené přípravné řízení, což je z celkového počtu trestných činů více jak
65% podíl. V tomto ukazateli oproti
roku 2017 došlo ke zvýšení o 5 případů
zpracovaných ve zkráceném přípravném řízení.
Alkohol
V roce 2018 bylo ve služebním ob-
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o odchodu vedoucího stavebního
úřadu, územního plánování a životního prostředí Ing. Milana Růžičky do důchodu hledalo vedení města
nového vedoucího. Trvalo delší dobu
najít někoho, kdo by splňoval kvalifikační předpoklady dané stavebním
zákonem pro výkon této funkce. Je to,
bohužel, v současně době celorepublikový problém všech stavebních úřadů.
Na tuto pozici se přihlásila Mgr. akad.
arch. Radka Kurčíková, DiS. Jak se jí
vede v nové pozici, jestli ji nechybí architektura a zda nová práce splnila její
očekávání, se můžete přesvědčit sami.
Proč ses přihlásila do výběrového ří
zení na vedoucího stavebního úřadu?
Chtěla jsem změnu v životě, více času
na rodinu a zároveň zůstat ve svém oboru.
Jaký obor máš na mysli?
Jsem autorizovaný architekt. Pracovala jsem v architektonické kanceláři
Ivana Kroupy, potom sama. Mé architektonické zakázky byly rodinné domy,
přestavby bytů, interiéry, zahrady, veřejná zeleň. Vícekrát jsem dala svůj
návrh do veřejné architektonické soutěže, většinou s jedním mladým architektem, Jakubem Váchou, sama bych je
odevzdat nestihla.
Nebude Ti chybět na stavebním úřa
du architektura?
Nebude, po večerech dokončuji disertační práci na Fakultě architektury
Českého vysokého učení technického
v Praze, ve které se věnuji architektonické kompozici, přičemž širším kontextem jsou základy architektonického navrhování. Těším se, že až práci

Přestupkové řízení a kontroly osob
a vozidel
V roce 2018 bylo evidováno na OOP
Zruč nad Sázavou celkem 672 přestupků, kdy bylo 537 přestupků vyřešeno
a vyřízeno v blokovém řízení a vybraná
částka za uložené blokové pokuty činila
153.500,- Kč. Z tohoto počtu přestupků řešených v blokovém řízení bylo
501 přestupků na úseku bezpečnosti

a plynulosti silničního provozu a 36
přestupků na úseku veřejného pořádku nebo ostatních přestupků. Do systému bodového systému řidičů a k zápisu
do EKŘ bylo v roce 2018 odesláno příslušným městským úřadům k zapsání
do evidenční karty řidiče celkem 68
záznamů.
Z výše uvedeného celkového počtu
přestupků bylo na OOP Zruč nad
Sázavou evidováno 135 písemných
přestupků, kdy 95 přestupků bylo
oznámeno k projednání příslušným
správním orgánům a 39 přestupků
bylo po provedeném šetření odloženou ostatních přestupků nebylo ještě
rozhodnuto.
V průběhu roku 2018 bylo v rámci
obchůzkové činnosti do systému IS
KONTROLA vloženo celkem 7564
záznamů, z kterých vyplývá, že kontrolováno bylo celkem 6970 motorových vozidel a 3648 osob a dále bylo
provedeno 72 kontrol věcí. Při této činnosti bylo vypátráno celkem 22 osob

v celostátním pátrání a 4 odcizené věci.
V rámci služebního obvodu OOP
Zruč nad Sázavou bylo v roce 2018 realizováno několik bezpečnostních akcí
k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu, zejména
v době konání různých kulturních akcí
po celém teritoriu OOP Zruč nad Sázavou a zvýšeným dohledem nad veřejným pořádkem v rámci tzv. migrační
vlny nebo ochrany tzv. měkkých cílů.
Prevence
Příslušníky OOP Zruč nad Sázavou
je kladen důraz na prevenci, kdy hlavní zpracovatelé a územně odpovědní
policisté v daleko větší míře a hloubce
provádějí šetření k přiděleným spisům
a nápadu trestné činnosti ve svěřených
okrscích, což se podepsalo na udržení
celkové objasněnosti. Dále jsou ze strany příslušníků OOP Zruč nad Sázavou
pravidelně prováděny preventivní akce
formou besed zejména v základních
školách a mateřských školkách. Tyto
preventivní akce jsou z důvodu současného personálního stavu prováděny na úkor výkonu služby ve služební
obchůzce.

Nová vedoucí stavebního úřadu žije svou profesí a rodinou
dokončím, budu mít po večerech zase
čas si něco nakreslit, protože teď na to
nemám volné myšlenky. Pro mě je architektura docela intimní záležitost,
takže to budou stále malé věci, kromě
toho na větší zakázky bych musela mít
architektonickou kancelář alespoň se
dvěma spolupracovníky, ale ti se mi
špatně vybírají, což je dané tím, že bydlíme mimo Prahu.

Ludmila Vlková

vodě OOP Zruč nad Sázavou zjištěno
celkem 12 případů řízení motorového
vozidla pod vlivem alkoholu. Z tohoto
počtu se jednalo o 8 alkoholů v rámci
přestupkového řízení a 4 skutky trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 trestního
zákoníku. V roce 2018 při vykonávání
dohledu nad bezpečností silničního
provozu byly zjištěny 2 případy řízení
motorového vozidla řidičem pod vlivem jiných návykových látek (TOXI),
kdy toto jednání bylo kvalifikováno
jako možné přestupkové jednání.
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Jaký je vlastně rozdíl mezi architek
tem a projektantem?
Zdá se mi, že lidé tyto dvě profese nerozlišují. Architekt se vzdělává v tom,
aby přemýšlel koncepčně. Zabývá se
například vztahy se sousedními domy,
takzvaně kontextem řešené stavby, hledá výhodnější vnitřní prostorové řešení, přemýšlí o světelném řešení interiéru – o vstupu slunce dovnitř. Přemýšlí
nad tím, kam přesně umístit okno, aby
se dosáhlo lepšího výhledu například
na protější kopce. Zabývá se kompozicí
celého objemu, promýšlí sklon střechy,
kompozici oken na fasádě. Ze své zkušenosti s projektanty mám pocit, že
na projektu pracují jiným způsobem
a při řešení sledují jiné priority.
Liší se nějak zásadně Tvoje nové za
městnání od předchozí práce?
Ano, liší se opravdu zásadně. Nyní
mám na stavění pohled z opačné strany a to vyžaduje jiný způsob myšlení.
Mám výhodu, že rozumím stavařině,
projektům a umím číst výkresy. Úplně jiné je to, že práce stojí na znalosti
zákonů.
Čím je pro Tebe nová práce zajíma
vá?
Hlavně lidmi, kolegy a občany, kteří
přicházejí na úřad něco řešit. Kontakt
s lidmi je pro mě důležitý. Vůbec to
není nudná práce, je velmi různorodá
a musí se u ní hodně přemýšlet, ale je
to docela i zábava.
Jaké byly první měsíce v roli vedou
cího?
Zatím se stále seznamuji s lidmi
a činností odboru. Co se týká začátků,
myslím si, že nový vedoucí představuje
změnu a to určitě přináší tak trochu
stres, očekávání, strach. Musím říct,
že mi to kolegové nedali pocítit.
Jak se cítíš mezi novými kolegy?
Cítím se tady dobře, kolegové jsou

milí, vstřícní a hlavně zkušení. Myslím,
že se na ně mohu spolehnout. Líbí se
mi, že někdy probírají věci společně,
říkají si své různé pohledy. Takovou
spolupráci jsem na stavebním úřadu
nečekala. Tak klidný a vstřícný způsob
spolupráce jsem ještě nezažila.
V jakých záležitostech se nejčastěji
lidé obracejí na stavební úřad?
Hlavně přichází se svými stavebními záměry, což jsou stavby rodinných
domů, stavební úpravy domů, ploty,
dělení pozemků, změny v účelu užívání. Dosti se řeší zemědělské stavby,
uzavírky silnic nebo sítě technického
vybavení. Také sem chodí s problémy,
které nevědí, jak mají řešit, i když se
netýkají tak úplně toho, co stavebnímu úřadu přísluší řešit. To jsou hlavně
majetkové sousedské vztahy. My je řešit
nemůžeme a odkazujeme na soud nebo
policii.
S čím si myslíš, že jsou lidé se staveb
ním úřadem nespokojení?
Asi hlavně s termíny. Zdá se mi, že
lidé mají pocit, že vyřízení jejich záležitostí dlouho trvá. Nejraději by měli své
žádosti vyřízené hned nebo dříve. Ale
často to urychlit opravdu nejde, protože jen prostudovat dokumentaci trvá
nějakou dobu. Nesmí se nic přehlédnout, udělat chyba. Často stavebníky
žádáme o doplnění. Současně se také
dělá více spisů najednou. Nespokojení
jsou také s tím, že se v průběhu zpracování žádosti vynořují další požadavky
na to, co by měli dodat, a překvapuje je,
kolik „papírů“ musejí mít. Ale všechny
dokumenty mají svůj význam.
Co všechno musí stavebník přiložit
ke své žádosti?
Ke každé žádosti je potřeba doložit
určitá forma dokumentace, u většiny
typů staveb to musí být projektová
dokumentace a často musí k žádosti
přiložit takzvaná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníků sítí
a komunikací a v určitých případech
ještě další dokumenty podle toho, jak
to vyžaduje stavební zákon.
Takže si myslíš, že by si žadatel
mohl trochu nastudovat stavební
zákon?
Tak to by bylo ideální, kdyby si kaž
dý, kdo chce něco stavět, přečetl stavební zákon. Dnes je dostupný na in-

ternetu, a tak ho nemusíme mít doma
v knihovničce. Pro obvyklé typy staveb
jde v podstatě jen o několik paragrafů:
§ 76 až 130 a 152.
Jak moc jsou důležitá stanoviska
dotčených orgánů?
Stanoviska dotčených orgánů upozorňují na možné problémy, jako
například, že je pozemek v chráněné
přírodní lokalitě nebo že při realizaci stavby vznikají odpady a s nimi je
nutné správně se vypořádat. Jsou to
věci, které si bez těchto stanovisek
často neuvědomíme. Vyjádření od síťařů (správců sítí) jsou důležitá v tom,
že ukazují, kde jsou v zemi nějaké kabely nebo roury, které bychom jinak
při kopání výkopů pro základy mohli
porušit. Požadované smlouvy o připojení nám říkají, zda nás na vodu nebo
kanalizaci síťaři připojí. Protože postavit dům a nemít zabezpečeno, odkud
budete mít vodu a kam pustíte splašky,
by na konci procesu výstavby bylo velmi bolestivé.
Takže vlastně to „papírování“ nám
je k něčemu dobré, a dokonce nám
ulehčuje život?
Za sebe bych řekla, že to množství
„papírů“ nám ve výsledku skutečně spíše ulehčí stavební život, protože nám
říká, co bude následovat a „předvídá“
problémy. Jsou to instrukce pro stavebníky a informace pro sousedy, že se
bude něco dít.
Plánuješ nějaké změny týkající se
stavebního úřadu?
Na změny je brzo, zatím se stále seznamuji se zdejším prostředím. Snažím
se sepsat srozumitelný návod a seznam
toho, co by měli stavebníci doložit
k různým žádostem, takový postup
při vyřizování žádostí.

Jak se Ti líbí z pohledu architekta
naše město?
Město se mi líbí, je zvláštní svým
upořádáním s výrobou dole u řeky,
zámkem na vrcholu, který ale z pohledů okolních kopců není vrcholem,
s výraznou urbanistickou kresbou náměstí Míru a šikmými ulicemi s „baťovskými“ domky. Těším se na kavárnu ve Zručském dvoře. Samozřejmě
se mi libí zdejší kultivované pracovní
prostředí. Bohužel jsem se ještě nestihla seznámit se všemi místy města
a v nejbližší době se to budu snažit
napravit.
Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS.
se narodila v Nymburce. Přes týden
vyrůstala v paneláku v Hradci Králové,
víkendy trávila v Rožďalovicích
a České Skalici. Stále vzpomíná na hry
v údolí ratibořického krajinářského
parku. Základní školu a gymnázium
vystudovala v Hradci Králové.
Potom studovala v Praze na Fakultě
architek tur y ČVUT, po dokončení tří
let se přihlásila na akademii, protože
jí studium na technice připadalo málo
výtvarné. Studia architektury dokončila
na Akademii výtvarných umění ve Škole
a r c h i t e k t u r y p r o f. E m i l a P ř i k r y l a
v Praze. Během studií na vysoké škole
a několik let po škole spolupracovala
s architektem Ivanem Kroupou,
profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové, který se například proslavil
galerií DOX v Praze. Záliby v obvyklém
slova smyslu nemá, žije svou profesí
a rodinou. Má dvě děti, dceři je
10 let, synovi 14, manžel je architekt.
Žije v Ratboři u Kolína, toto místo si
s manželem vybrali pro krásu tohoto
kraje, a jak jinak, také pro to, že je tam
stavba od jejího oblíbeného architekta
začátku 20. století Jana Kotěry.

Máte doma, ve sklepě,
na půdě, staré krámy?
Odkoupíme od Vás – drobnější starý nábytek, židle, křesla, světla
i dílenská, lampy, lampičky, lustry, hodiny, hodinky, bižutérii,
hrnečky, vázičky, mince, bankovky, staré plechové hrnce, vany,
obrazy, rámy (i pomlácené), různé technické vybavení, staré
časopisy a vlastně vše, co dříve sloužilo dennímu životu...

volejte ... nebo stačí jen SMS 775 991 620

12 duben
2019
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pokračování článku „Koupání ve Zruči“ ze str. 1
jsou travnaté porosty, ale územní plán
připouští i vodní plochy. Toto území je
lokálním biokoridorem, což užití komplikuje. Při povodních bývá toto místo
jedním ze zasažených.
Zdroj vody: řeka, vodovod, vrt.
Lokalita je hned vedle cyklostezky.
Z hlediska automobilové dopravy se
nabízí využít parkovacích míst u fotbalového stadionu (nutno rozšířit). Přístup
ze strany od strojíren je pro automobily
nevhodný a bylo by potřeba příjezdu
z této strany technicky zabránit.
5. Plocha u fotbalového stadionu
směrem k Rákosí
V této lokalitě je komplikovaná
vlastnická struktura. Celková plocha
48.583 m 2 je v katastru rozčleněna
na 25 pozemků a tyto v různé kombinaci vlastní 43 subjektů. Město by zde
mohlo využít souvislou plochu o rozloze
7.229 m2. Část je vedena jako plocha pro
pobytovou a sportovní rekreaci a část
jako veřejná zeleň. Bez změny územního plánu se dá použít plocha k rekreaci,
veřejná zeleň pak umožňuje umístění
malých vodních ploch nebo plochy pro
rekreaci. Změna územního plánu by závisela na konkrétním projektu.
Zdroj vody: řeka, vodovod, vrt.
Lokalita dobře navazuje na cyklostezku, z hlediska automobilové dopravy je
vzdálenost od hlavní silnice na Vlašim
celkem rozumná.
6. Plocha vedle fotbalového trénin
kového hřiště směrem k ulici Luční
Realizace by se dotkla až 16 pozemků
přičemž část z nich vlastní město, další
jsou ve vlastnictví státu a jednotlivých
fyzických osob. Celková plocha je dostatečná pro vybudování koupaliště. Jedná
se o plochu určenou k individuálnímu
bydlení. Jelikož jsou pro další rozvoj
města tyto plochy důležité a velmi obtížně získatelné, nebylo by vhodné je měnit
na plochy určené k rekreaci.

Zdroj vody: řeka, vodovod, vrt.
Lokalita je dobře dostupná z cyklostezky, vzdálenost od silnice na Vlašim
je řádově desítky metrů. Prostor nabízí
dobré možnosti pro vybudování parkoviště.
7. Plocha na pravém břehu Sázavy pod
soutokem s Ostrovským potokem
Vlastníkem pozemku o velikosti
2.325 m 2 je město. Pokud zvažujeme vodní plochu o velikosti alespoň
1.000 m2 (50 × 20m) a prostory k odpočinku ve stejné velikosti, pak je lokalita
na spodní hranici vhodnosti. Jedná se
o plochy smíšené nezastavěného území
tedy primárně používané coby louka.
Území je lokálním biokoridorem s omezeními, které z toho plynou, a bývá při
povodních pravidelně zatopováno.
Zdroj vody: řeka, Ostrovský potok,
vodovod, vrt.
Místo leží u cyklostezky a je dobře dostupné z náměstí Dr. Svobody.
Vzhledem k omezené výměře by zřejmě
parkování aut bylo řešeno právě zde. Je
tedy otázkou, zda je pro občany akceptovatelné, že se v letních měsících může
stát z náměstí parkovací plocha.
8. Plocha nad soutokem s Ostrov
ským potokem směrem k mostu přes
Sázavu
Pozemky v tomto prostoru vlastní
celkem sedm subjektů, město má souvislou plochu o výměře 5.282 m2. Plochy jsou smíšené nezastavěného území
tedy louka. Od soutoku Ostrovského
potoka až po dolní jez v Ledči nad Sázavou se nalézá evropsky významná
lokalita zahrnutá do systému ochrany přírody NATUR A 2000, neboť
se zde vyskytuje jedna z posledních
autoreproduktivních populací bolena
dravého. S ohledem na tuto skutečnost
mohou být jakékoliv úpravy okolí řeky
v tomto úseku nežádoucí. Místo je pravidelně zaplavováno.

Zdroj vody: řeka, Ostrovský potok,
vodovodu, vrt.
Místo je pěšky dobře dostupné z náměstí Dr. Svobody s napojením na cyklostezku. Otázkou tedy stále zůstává
zda chceme, aby z náměstí bylo v letních
měsících parkoviště.
9. Prostor naproti průmyslové zóně
na bývalém Koupadle
Louku vlastní Římskokatolická církev. Její výměra je 3.733 m2. Z pohledu
územního plánu se jedná o lesní plochu.
I když plán v těchto prostorách akceptuje vodní plochy, nejedná se primárně
o plochy určené k trvalé rekreaci. Navíc
stejně jako u lokality nad Ostrovským
potokem, i zde se jedná o území spadající pod systém NATURA 2000.
Zdroj vody: řeka, vodovod, vrt.
Pro dopravu automobily je tato lokalita
velice problematická. Řešením by bylo
snad jedině vybudováním lávky přes
řeku a parkování v Průmyslové ulici.
Napojení na cyklostezku je komplikované a bez zmíněné lávky by vyžadovalo
pohyb osob po frekventované části silnice vedoucí na Vlašim mezi železničním
přejezdem a ulicí V Maloninách.
10. Plochy v prostoru kempu Rákosí
Vlastníkem pozemků v kempu je z velké části město. Konkrétně jde o pozemek v okolí chat o velikosti 11.271 m2.
Vlastníkem pozemků blíže k přístupové
cestě je stát (dva pozemky o celkové rozloze 4.351 m2). Jednotlivé objekty jsou
pak ve vlastnictví TJ Jiskra Zruč. Plochy jsou určeny k pobytové a sportovní
rekreaci tedy plně odpovídají uvažovanému záměru.
Zdroj vody: řeka, vodovod, vrt.
Lokalita navazuje na cyklostezku,
z hlediska automobilové dopravy je
rovněž akceptovatelná při vybudování
dostatečného počtu parkovacích míst.
Výhodou je i potenciál využití již existující infrastruktury kempu v Rákosí.

Dej dohromady firemní tým
a přijď si zasportovat!
Ludmila Vlková

M

ěsto Zruč nad Sázavou pořádá
v pátek 21. června 2019 5. ročník akce Zručské firmy sportují. Zúčastnit se mohou firemní týmy nebo
drobní podnikatelé ze Zruče nad
Sázavou a okolí. Sportovat se bude
ve sportovním areálu za základní školou a týmy změří síly v nohejbalu, beach volejbalu, mölkkách (vždy trojice)
a štafetě (čtveřice). Firma může postavit do jednotlivých sportů i více týmů,
ale není podmínkou mít ve všech sportech firemní tým. Systém turnaje bude
stanoven až podle počtů přihlášených
družstev.
Začátek akce plánujeme na čtrnáctou
hodinu. Pro účastníky zajistíme občerstvení po celou dobu akce. Po skončení
oficiálního soutěžení a slavnostního
vyhlášení výsledků můžete posedět
s kolegy i bývalými soupeři, využít tak

Leoš Fiala

Zimní liga mölkky
– překvapivý vítěz

FOTO: archiv autora

V

Fantasy zábava – objektivem Jardy Boumy

Kompletní fotoreportáž naleznete na FB Zručských novin.

možnost setkání mimo pracovní prostředí a večer si zatančit za doprovodu
oblíbené kapely Viri Band.
Vítáni budou také fanoušci, kteří
přijdou podpořit své kolegy. Mohou
využít i nabídku sportovního areálu,
který nabízí například workoutové
hřiště, cvičební stroje na hřišti pro seniory nebo různé společenské hry.
„Jsem rád, že se z akce stala tradice.
Loňského ročníku se zúčastnilo devět
firem a věřím, že letos přibudou další
týmy. Vážím si toho, že si podnikatelé
udělají čas aktivně se zapojit do akce
a rovněž umožní účast svým zaměstnancům,“ dodal starosta Martin Hujer.
Prosím zájemce, zručské a okolní
firmy nebo drobné podnikatele, kteří
mají zájem zúčastnit se tohoto sportov
ního klání, aby se ozvali na mail: vlkova@mesto-zruc.cz, nebo na telefon
737 460 428 nejpozději do středy
12. června 2019.

neděli 14. dubna 2019 vyvrcholila závěrečným play-off nejlepších
šesti týmů Zimní liga mölkky. Překvapivým, ale zcela zaslouženým vítězem
se stalo trio s poetickým názvem
RUMĚNKY. Přestože po základní
části patřilo družstvu v sestavě Lucie
Jelínková, Jana Malá a Jan Doubrava
až třetí místo, tři výhry v řadě s SKM
ZZV 2, WWW 2 a Finy vynesly tento
sympatický tým až k celkovému prvenství. Finálový souboj s úřadujícími
mistry ČR Finy (J. Černý, M. Havlíček, V. Stejskal, P. Vach) měl ve zcela
„vyprodané“ Gatě aréně vynikající
atmosféru. Výhra
Ruměnek 4:1 byla
zcela zasloužená.
V boji o třetí místo se střetla dvě
nejlepší družstva
ze základní části –
Dynamo (T. Lohynský, M. Dragoun, L. Kvapil)
s WWW 2 (M.
Toman, P. Benčat,
Š . Me n š í k ová ) .
V tomto souboji „zklamaných“
zvítězilo Dynamo
hladce 4:0. O šesté místo se utkala
dvě družstva SKM
ZZV. K. Čapek,
Z. Sečka a Fr. Matějka přehráli M.
a L. Fialovy 4:1.
Celkem startovalo
v Zimní lize mölkky dvanáct týmů.
V republikovém
měřítku se zatím

zručským týmům nedaří podle představ. V únoru v Rakovníku při prvním
turnaji ČMP se tým SKM ZZV umístil na šestém místě a Dynamo bylo
osmé. Na Halovém MČR 6. dubna
ve Studénce sahal tým WWW v sestavě P. Mácha, P. Benčat, L. Fiala
ml. po medaili, ale nakonec na něj
zbylo jenom 4. místo. Čtveřice hráčů WWW (Mácha, Benčat, Toman
a Menšíková) se v březnu zúčastnila
Halového ME v estonském Tallinu,
kde obsadili dělené 17. místo ve dvojicích a v Poháru národů se umístili
na pátém místě.
Pokud máte o mölkky zájem, nebojte se zapojit. Letošní mölkkařský rok
ve Zruči bude mít, kromě letní ligy,
několik dalších vrcholů. Tradiční, již
6. zlatá jarní zručská mölkka a IV. mistrovství Posázaví jednotlivců a dvojic
se uskuteční o víkendu 18. a 19. 5.
2019. V červenci se bude konat turnaj dvojic Bašta Fidly Trophy a jako
poslední test před Mistrovstvím světa
ve francouzském Samoens se v zámeckém parku pod pořadatelstvím
klubu WWW uskuteční 1. ročník
mezinárodního turnaje trojic O dřevěného Ozzáka. Nebojte se přijít, hru
vyzkoušet a poměřit si síly s nejlepšími
českými hráči.
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Jarní turistické pochody

Další medaile pro Zruč od Panterů

N

V

Petr Novák

a jaře roku 1980 členové turistického oddílu uspořádali první ročník Májového
pochodu ze Zruče n. S. do Českého Šternberka.
Letos půjdou turisté do Českého Šternberka už
po čtyřicáté. Těší nás, že se obliba pochodu drží
tak dlouho, navíc v posledních letech narostla
účast na loni rekordních 221 pochodníků.
40. ročník Májového pochodu se koná tradičně
první květnovou sobotu 4. května 2019. Start
je ve Zruči nad Sázavou na náměstí Míru (před
Sázavankou) od 7.00 do 9.00 hodin. Na krátkou
trasu 15 km z Kácova se musíte přihlásit na startu ve Zruči nad Sázavou a do Kácova můžete
jet vlakem (náhradní autobusovou dopravou)
v 8.58 nebo v 9.19 hodin. Na startu budete nově

vyplňovat přihlášky, podobně jako na Nočním
pochodu nebo jako na ostatních pochodech
v okolí. Při přihlášení zaplatíte startovné 20 Kč,
vybavíme vás sušenkou a popisem trasy s mapkou. Na internetové stránce pochodu jsou odkazy na mapy jednotlivých tras nebo si můžete
do svých navigací a chytrých telefonů stáhnout
soubory gpx. V cíli v motorestu U Rybiček se
těšte na nový diplom a malý dárek k výročnímu
40. ročníku pochodu.
Májovým pochodem pěší turistika nekončí,
v rámci oslav 80 let od příchodu firmy Baťa
do Zruče budeme v sobotu 25. května pořádat pochod „Baťova cvička“. Připravujeme dvě
okružní trasy 12 a 22 km, povedou ze Zruče
směrem na Vlastějovice a skončí zase ve Zruči.
Bližší informace budou na internetových stránkách oddílu a facebooku.

Na halovém mistrovství ČR bojovala čtyři zručská družstva

Družstvo WWW skončilo čtvrté

Tom Ulrych

neděli 31. 3. 2019 proběhlo
v Kralupech nad Vltavou 1. kolo
ligy dětí a mládeže v kickboxu.
Ze zručského Panter gymu se spolu
s trenérem na tento závod vydal Dan
a David Procházkovi.
Pro oba mladé bojovníky byl tento
výjezd první závodní zkušeností, a tak
očekávání nebylo nijak velké. Cílem
bylo zvládnutí strachu a trémy a seznámení se závodnickou atmosférou.
Z tohoto pohledu oba mladíci uspěli,
oba prošli prvními zápasy a domů si
odvezli své první zkušenosti.
Bonusem a milým překvapením, nejen pro trenéra, se v dobře obsazené
váze starší žáci – 52 kg stal po dvou
vítězných zápasech zasloužený postup
Dana Procházky do finále. Do tohoto
duelu Dan nastoupil proti Tondovi
Pešinovi z Vysokého Mýta. Nutno podotknout, že díky nedostatku soupeřů
ve své váze – 47 kg, byl Dan nucen
bojovat o váhovku výše. Ve finálovém
duelu se Danovi těžšího, zkušenějšího a o hlavu většího soupeře porazit
nepodařilo, a tak si domů odvážel zasloužené stříbro.

FOTO: autor

V Nymburku bez bodů, s Vrdy se zadařilo

FOTO: P. Mácha

Josef Tůma
Mölkky – Halové mistrovství ČR ve hře mölkky,
Studénka, jednodenní turnaj, sedmadvacet týmů
– mezi nimi čtyři zručské celky. První čtyři celky
z každé skupiny postoupily do 1. kola play-off,
osm vítězů vyřazovacím způsobem do finále. Osm
poražených + všichni na 5.–7. místě o 9. místo.

Pořadí zručských týmů ve skupinách:
skupina A – 2. místo WWW (Zruč nad Sázavou)
skupina B – 2. místo SKM ZZv D (Zruč nad
Sázavou)
skupina C – 5. místo Dynamo (Zruč nad Sázavou)
skupina D – 4. místo Finové (Zruč nad Sázavou)

Rozlosovaní do skupin:
Skupina A – Tomira, WWW (Zruč nad Sáza
vou), Bystrc II, Pampuch, Buráci, Kostrbán, Esko
Skupina B – SKM ZZv D (Zruč nad Sázavou),
Proradost, Kotrmelky, Zunako, Poniklá, Hrdličky, Kraťasi
Skupina C – Jitovl, Rafani, Bystrc I, Chrobáci,
Semtamťuk, Dynamo (Zruč nad Sázavou)
Skupina D – Třináctá mölkka, Finové (Zruč nad
Sázavou), Mamaja, Mija, Bílovec HK, Moravská
3, RybíFrý

Celkové výsledky: 1. Semtamťuk Jablonec
n. N., 2. Bílovec Tomira, 3. Pampuch Prievidza – Slovensko, 4. WWW Zruč nad Sázavou
(Mácha, Benčát, Fiala ml.), 5. Bílovec HK, 6.
Bílovec Kraťasi, 7. Bílovec Jitovl, 8. Bystrc 1, 9.
Dynamo Zruč nad Sázavou (Lohynský, Kvapil,
Dragoun), 10. SKM ZZV D Zruč nad Sázavou
(Čapek, Sečka, Matějka, Fiala st.), 11. Moravská 3, 12. Finové Zruč nad Sázavou (Havlíček,
Volfová, Vlach), 13. Pro radost, 14. Rafani, 15.
Bílovec Chrobáci, atd.

Kvarteto ani jednou neprohrálo
Josef Tůma
Šipky – Ve 23. kole druholigové soutěže (B liga)
šipkařů, skupiny C, se hráči týmu Baltazaři utkali
v domácím prostředí (v Kácovské hospodě v Kácově) s družstvem U Kapličky Vrdy. Nastoupili ve složení David Chmel, Josef Hejl, Oldřich
Žižlavský a David Doležal.
Baltazaři–U Kapličky Vrdy 18:0, legy 36:5
Sestava a body Baltazarů: Chmel 4, Žižlavský 4,
Hejl 4, Doležal 4, double 1, cricket 1
Dohrávka: Nymburk Lions–Baltazaři 11:7, legy 25:20
Sestava a body Baltazarů: Rada 3, Chmel 2,
Žižlavský 1, Hejl, Doležal, double 1, cricket

Šachisté celkově čtvrtí

FOTO: autor

Mojmír Ježek

Šachy – V regionální soutěži družstev, skupiny
D, přivítali o šachovém víkendu šachisté Jiskry
v 10. kole na svých stolech tým Sokol Postupice.

T

Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Postupice 2 ½:2 ½
Info: (pořadí hráčů na šachovnici, jméno, národní koeficient ELO, výsledek)
1. Světlík Milan, 1582–Blažek Ladislav, 1659
(½–½)
2. Netolický Tomáš, 1505–Sysel Jan, 1606 (1–0)
3. Bečvář Vladimír, 1537–Peter Karel, 0 (0–1)
4. Voldán Václav, 1231–Hanuš Zdeněk, 1550
(0–1)
5. Voldán Jiří, 1000–Roubíček Milan, 1376
(1–0)
Sestava a body Jiskry: Světlík ½, T. Netolický 1,
Bečvář, V. Voldán, J. Voldán 1
O šachovém víkendu zajížděli šachisté Jiskry v 11.
kole na stoly Stříbrné Skalice C.
KŠ Stříbrná Skalice C–Jiskra Zruč nad Sáz. 1 ½:3 ½
Info: (pořadí hráčů na šachovnici, jméno, národní koeficient ELO, výsledek)
1. Konopka Aleš, 1563–Světlík Milan, 1582
(½–½)
2. Heger Jan, 1550–Netolický Tomáš, 1505

FOTO: autor
David Chmel zaujímá v ligové statistice hráčů sedmou příčku
s LKH 64.6 (ze 104 hráčů).		

Osmnáctý ročník pochodu
Ze Zbraslavic (nejen) do Zruče
se uskuteční v sobotu 18. 5. 2019

Jiskra sebrala body favoritům

Josef Tůma

Ligová statistika hráčů týmu Baltazaři (pořadí
celkem ze 104 hráčů): 7. Chmel David – LKH
64.6, 40. Hejl Josef – LKH 41.4, 48. David Doležal – LKH 36.0, 52. Rada Jan – LKH 32.0, 63.
Žižlavský Oldřich – bez LKH.

Vladimír Bečvář, hrající na třetí šachovnici, se s družstvem postaral o překvapivou remízu s vedoucími Postupicemi.

(0–1)
3. Zlámaná Táňa, 1401–Bečvář Vladimír, 1537
(½–½)
4. Vajdík Josef, 1251–Voldán Václav, 1231
(½–½)
5. Votoček Jakub, 1127–Voldán Jiří, 1000 (0–1)
Sestava a body Jiskry: Světlík ½, T. Netolický 1,
Bečvář ½, V. Voldán ½, J. Voldán 1
Šachisté Jiskry skončili v sezoně 2019 na velmi
pěkném čtvrtém místě.

rasy budou pěší 10, 16, 18, 23 a 27 km, cyklotrasy 22,
27, 40 a 55 km.
Start je v Sokolovně ve Zbraslavicích od 7.00 do 13.00. Trasy
16 a 23 km končí ve Zruči nad Sázavou, ostatní se vrací zpět
do Zbraslavic. V cíli budeme účastníky čekat s diplomem
do 18.00.
Na trasách budou kontroly u otevřených kostelů ve Zbraslavicích, Bohdanči, Slavošově, Pertolticích, Hodkově, Zruči
nad Sázavou a Čestíně. V Bohdanči bude možné navštívit
rozhlednu Bohdanku a palírnu, kde bude i ochutnávka.
Ve Zruči nad Sázavou budou mít turisté slevu při návštěvě
zámku. V Moránech bude mimořádně otevřený zámecký park
a přístup až k zámku, další zámky budou k vidění v Ostrově
a Hodkově. V Hodkově bude možné navštívit keramickou
dílnu.
Pět nejstarších dostane láhev pálenky, děti se mohou těšit
na Křemílka a Vochomůrku, malování na obličej, maxibublifuk a chytání rybiček se sladkou odměnou. Ve Zbraslavicích
bude opět stánek s výrobky z přírodnin s ukázkami výroby.
Loňského ročníku se zúčastnilo 1170 lidí, z toho ze Zruče
103, celkově již na našich pochodech bylo 6914různých lidí,
z toho ze Zruče 519.
Manželé Beranovi z Benešova přijeli i loni, přestože ten
samý den byl v Benešově populární (téměř 3000 lidí) pochod
Za povidlovým koláčem a do internetové návštěvní knihy nám
napsali básničku:

Jak to asi děláte,
že je to vždy prima,
možná nad tím koumáte,
možná velká dřina.
Poradí vám rosnička,
že zas bude krásně,
užijem si sluníčka,
napadnou nás básně.
Bez chyby je značení,
neztrácíme chvíli,
vždycky skvělé určení,
od startu až k cíli.
Do kopců je občas dril,
ale to je třeba,
na vrchu nás čeká gril,
klobása a chleba.
Duši zase oblaží,
krásná jarní příroda,
pak se oko nabaží,
jedince či národa.
Těšíme se na příště,
už aby to bylo,
držíme se jak klíště,
tady je nám milo!

14 duben
2019

aktuality kultura školství město sport

Starší žáci Jiskry nastříleli v turnaji sto sedm branek

Házenkáři přivezli z pražských Vršovic dva body

Vítězství patřilo Úvalům,
Jiskra stříbrná
Josef Tůma
Házená mládež – Oddíl házené TJ
Jiskra Zruč nad Sázavou uspořádal pro
starší žáky ve Sportovní hale Na Pohoří
mistrovský turnaj pro všech pět účastníků Středočeského přeboru.
Turnaje se zúčastnilo pět celků – domácí Jiskra Zruč nad Sázavou, HC
Kolín, Házená Mělník, TJ Sokol Úvaly
a Sparta Kutná Hora. Hrálo se systémem každý s každým, hrací doba byla
2x18 minut.
Výsledky a branky Jiskry:
TJ Jiskra Zruč n. S.–TJ Sparta Kutná Hora
27:14,
branky Jiskry: Ruth 8, Mikšík 8,
Tůma 4, Taso Aye 3, Šveněk 2, Jelínek
1, Vilímovský 1
Házená Mělník–TJ Jiskra Zruč n. S. 14:30,
branky Jiskry: Taso Aye 8, Ruth 7,
Tůma 6, Petrík 2, Mikšík 2, Procházka
2, Šveněk 2, Klouda 1
TJ Jiskra Zruč n. S.–HC Kolín 38:14,
branky Jiskry: Ruth 8, Taso Aye 7,

Havránek skóroval desetkrát
Chrudim – 27, Rostislav Souček – HC
Kolín – 26, Matěj Vrzáček – Jiskra
Zruč nad Sázavou – 26, Lukáš Vránek
– TJ Kovofiniš Ledeč n. S. – 26, Martin
Felis – Jiskra Zruč n. Sáz. – 26, Jan
Novák – Sokol Vršovice B – 19, atd.

Mikšík 6, Tůma 6, Šveněk 4, Klouda
3, Procházka 3, Jelínek 1
TJ Sokol Úvaly–TJ Jiskra Zruč n. S. 27:12,
branky Jiskry: Tůma 3, Procházka 2,
Taso Aye 2, Mikšík 2, Ruth 1, Klouda
1, Šveněk 1
Ostatní utkání: HC Kolín–TJ Sokol
Úvaly 12:25, Házená Mělník–TJ Sparta Kutná Hora 16:28, HC Kolín–Házená Mělník 15:13, TJ Sparta Kutná
Hora–TJ Sokol Úvaly 15:30, TJ Sokol
Úvaly–Házená Mělník 26:13, TJ Sparta Kutná Hora–HC Kolín 20:11.
Sestava Jiskry (107): Dominik Rozehnal – Mikšík Štěpán 18, Procházka
Daniel 7, Ruth Jakub 24, Tůma Jan
19, Šveněk Jan 9, Vilímovský Jakub
1, Taso Aye 20, Petrík Adam 2, Bořek
Jelínek 2, Ladislav Klouda 5, Jakub
Janata
Tabulka: 1. TJ Sokol Úvaly, 2. Jiskra
Zruč nad Sázavou, 3. Sparta Kutná
Hora, 4. HC Kolín, 5. Házená Mělník

Daniel Procházka vybojoval s týmem Jiskry
stříbrnou příčku; do branek soupeřů
nastřílel sedm branek.
FOTa: autor

Josef Tůma
Házená muži – Házenkáři Jiskry Zruč
nad Sázavou zajížděli v 6. kole Společné regionální ligy do Prahy Vršovic.
Sokol Praha Vršovice B – Jiskra Zruč nad
Sázavou 30:35 (15:17)
Sestava a branky Jiskry: Vinc, Vodrážka – Lefner 7, Veselý, O. Červinka,
Vl. Červinka 2, Felis 6, Havránek 10,
M. Vrzáček 3, Korel 4, Kafka 2, Koubský 1. Branky ze 7 hodů: 2/0. ŽK:
0/0. Vyloučení: 0/1 (0 – Havránek).
Diváci: 33. Rozhodčí: Marta Sovová, Jana Knytlová. Trenéři: Martin
Chvojka – Pavel Vrzáček.
Tabulka střelců:
Michal Pazdera – HC Kolín – 50,
Michal Havránek – Jiskra Zruč nad
Sázavou – 36, Jaroslav Macoun – Bělá
p. B. – 30, Filip Herzán – TJ Sokol

Vladimír Klouda se jednou střelecky prosadil proti vítězi turnaje – Sokolu Úvaly.

Tabulka střelců sedmimetrových
hodů:
Lukáš Vránek – TJ Kovofiniš Ledeč n. S.
– 10, Pavel Plaščák – Jiskra Zruč nad
Sázavou – 5, Matěj Doležal – Chrudim
– 4, Michal Havránek – Jiskra Zruč
nad Sázavou – 3, Michal Pazdera – HC
Kolín – 3, Rostislav Souček – HC Kolín
– 2, Lukáš Lefner – Jiskra Zruč nad
Sázavou – 2, David Vinc – Jiskra Zruč
nad Sázavou – 1, atd.

Lukáš Kafka vstřelil ve Vršovicích dva góly
a podílel se na výhře 35:30.
FOTa: autor

