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A máme tu po delší
době první velkou
sportovní událost:
Zručský májový běh!
Souhrnný článek
přineseme
v příštím čísle.

Srdečně vás s Idefixem
zveme na první letošní
promítání letního kina.
Uvidíme se 30. června!
Sledujte plakáty.

Tak už víš,
o čem budeš
psát do literární
soutěže ZN?
Já už ano, epidemie
mi hodně pomohla
přemýšlet o životě!
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Před pětasedmdesáti lety skončila 2. světová válka i ve Zruči

Velké květnové protifašistické finále
Martin Rebhán

K

větnové revoluční události
se ve Zruči nad Sázavou daly
do pohybu po dramatické
rozhlasové výzvě ohrožené Prahy
v sobotu 5. května 1945. Ovšem už
v podvečer 4. května vyrazily pod dojmem signálů končící války některé
skupinky rozvášněných občanů do
ulic a odvážily se strhávat či zabarvovat německé nápisy na několika
budovách. Na tento den vzpomínal
i Bohumil Mladý, který tehdy jako
čerstvý absolvent průmyslové školy
přijel z Prahy k rodičům svého spolužáka do Řendějova: „Když jsme
4. května přišli do Zruče, na silnici
jsme našli nápis „Pryč s Němci“ a na
některých domech byly dokonce vyvěšeny československé vlajky.“
Rozbouřeným městem se nesla obrovská vlna naděje v dlouho očekávanou svobodu. Pro některé místní
obyvatele ale zvratem okupačního
režimu započaly nejkritičtější chvíle
z celé války, pro jiné naopak nastala
šance vydat se na cestu k určité politické či společenské kariéře. Májové
dny štědré na různá pojetí vlastenecké
euforie odstartovaly mimo jiné řetězec
perzekucí, otevřené zášti až pomstychtivosti, ale také pilné snahy o co
nejvyšší bezpečnost v ulicích města.
Vypuknutí Pražského povstání ve
Zruči aktivovalo vznik místního
vojenského pořádkového sboru tvořeného bývalými vojáky i dobrovolníky nevojáky. Sbor kromě jiného
nařídil okamžitě vyvěsit národní
vlajky a prapory, které se narychlo
šily v domácnostech z toho, co bylo
zrovna po ruce. Jeho hlavním cílem
bylo zamezení postupu dalších vojenských útvarů wehrmachtu proti
Praze. Do vůdčí pozice byl jmenován Václav Šivr, vychovatel a učitel
Baťovy školy práce, člen podzemního
hnutí v dělnické kolonii. V nastalém
všeobecném zmatku, kdy hrozilo
rabování, ničení majetku a koneckonců i vyřizování osobních účtů,
většinu občanů přesto stmelovala
a v prvé řadě zaměstnávala ze všech
stran přicházející hlášení o přesunech
německých jednotek v okolí města.
Centrem zručského odboje se stala městská radnice, která svou pozornost předně zaměřila na vlakové
nádraží, kde na povolení k odjezdu
netrpělivě vyčkával německý sanitní
vlak a lehce obrněný vlak s protiletadlovými děly zvanými „flak“ –
Flugzeugabwehrkanone. Revoluční
nálada dodávala četníkům a polo-

vojenským skupinkám narychlo vyzbrojeným několika loveckými puškami a revolvery, holemi a obušky
patřičnou dávku kuráže. V čele se
strážmistrem Černovským donutili
velitele německého transportu, aby
posádka obou vlaků složila zbraně
a vydala přepravovaný vojenský i sanitní materiál.
Za přítomnosti mnoha přihlížejících zvědavců z celého okolí nechali
odbojáři odvést do zajetí přibližně
150 mužů. Ukořistěná výzbroj byla
rozdělena mezi revolucionáře, do
jejichž řad vstoupily také ženy. Zbytek zbraní byl umístěn do skladiště
na radnici. Pancéřový vlak obsadili
bojechtiví mladíci a s klukovskou
zvědavostí s ním cvičně jezdili na
Horku a zpět.
V tentýž den se další skupince povstalců podařilo zmocnit německé
letecké pozorovatelny ležící na návrší „U Lípy“. Zajetím šesti Němců převzala zručská hlídka důležitý
strategický bod pod svou kontrolu
a pravidelně informovala velitelství
o veškerém podezřelém dění v dohledu. Na opačném horizontu v nedalekých Budách obsadili němečtí vojáci
most přes řeku Sázavu. V Horce nad
Sázavou dokonce došlo k přestřelce.
Střílelo se také nedaleko Onšovce,
Soutic či Chabeřic. Zručské velitelství reagovalo na zprávu vysláním několika málo ještě pojízdných nákladních aut, jejichž pasažéři na Budách
do večera odzbrojili zhruba osmdesát Němců pracujících na zesilování
mostů. Zpacifikováním „horeckého“
oddílu Todtovy organizace získalo
svobodu šestatřicet ruských zajatců.
Souběžně s těmito akcemi se ke
Zruči blížilo posázavskou železnicí
další nevyzpytatelné nebezpečí od
Ledečka. Depeše oznamující přítomnost obrněného vlaku o dvaadvaceti
vozech ve stanici Kácov s přibližně 400–500 německými pionýry
zalarmovala odbojové velitelství, které povzbuzeno předešlými úspěchy
okamžitě uložilo obsadit Chabeřické skály a okolní louky. Zástupce
místního velitele poručík František
Koukolík, do Zruče delegovaný ve
večerních hodinách 4. května přímo
z Prahy, nechal vstříc německému
transportu vyslat zadržený pancéřový vlak. Mezi Chabeřickým mlýnem
a Baťovem byly na kolejích vytvořeny
záseky z narychlo poražených stromů. Úkolu se s nadšením, ba až s pocitem neohroženosti zhostila posádka
opět složená převážně z mladých, vojensky nezkušených a horkokrevných

revolucionářů. Následkem vydaného
příkazu, že se transport nesmí za žádnou cenu dostat do města, vypukla
u Chabeřického mlýna poměrně
prudká přestřelka, během níž byl
vážněji zraněn účastník odboje, topič na dráze Jaroslav Roub, zručským
NV brzy prezentovaný jako národní
hrdina.
Němci se díky své poloze ocitli
v krajně nevýhodné situaci. Prakticky neměli možnost kam prchnout.
Proto po zastavení palby přistoupil
kapitán německého transportu na vyjednávání. Definitivní souhlas k od-

ních obcí. To už Zruč plnila funkci
dalšího sběrného zajateckého tábora
na okrese.
Hustá informační síť s okolními
městy a obcemi, které se každou hodinu pokoušely hlásit jakékoli podstatné dění ve své blízkosti, pomáhala
zručskému odboji kontrolovat větší
území za hranicemi města a lépe tak
udržovat povědomí o rychle se měnící situaci německého ohrožení. Střelba zbraní a hukot motorů vojenské
techniky se stále častěji rozléhaly
nedalekou krajinou. Také poblíž továrny došlo 7. května k drobné přeVyzbrojení dobrovolníci pořádkového sboru

zbrojení němečtí důstojníci vyslovili
v budově Chabeřického mlýna až po
fingovaném telefonickém hlášení
o kapitulaci německých vojsk v Praze. Vybojovaný vlak byl dopraven do
továrního areálu, kde byl odzbrojen

střelce a u Pardidubu přejížděly v časných ranních hodinách dva okupační
tanky. Vojenské složky musely být
zesíleny a dnem i nocí rozestavěny
na stráži. Na několika místech byly
přerušeny přilehlé železniční tratě

Pohled na hladové a zbídačené civilisty byl mnohým přihlížejícím Čechům už lhostejný.

a dle některých pamětníků také povstalci částečně vykraden. Zajato
bylo celkem 282 mužů, kteří byli
odvedeni do tábora ve Společenském
domě, kam byli postupně dopravováni i zajatci zadržení hlídkami okol-

a na všech přístupových cestách do
Zruče se připravovaly záseky, které
měly znemožnit průchod ustupujícím německým jednotkám na západ.
Nervozita lidu kolektivně narůstala
obzvláště druhý den revoluce 6. květ-

na 1945. Od ranních hodin kroužily
nad městem německé výzvědné letouny. Jejich startovací plochou bylo
zbraslavické letiště, kde se postupně
shromažďovaly po zuby ozbrojené
SS jednotky s cílem přesunu k Vlašimi a Benešovu. Sebevědomý velitel
zbraslavické posádky měl dle rozkazu
zajistit německé armádě maximální
volnost ústupu. Když se dozvěděl,
že se ve Zruči zformovaly ozbrojené
oddíly, které se zmocnily tří železničních vozů s „flaky“ a přitom zatarasují silnice, vyzval město Zruč a další
obce v okolí k ukončení partyzánské
činnosti a k okamžitému zprůchodnění cest na západ.
Vzhledem k početní i mocenské
převaze Němců ve Zbraslavicích
(v této době bylo zde soustředěno již
kolem 800 mužů, 40 letadel, několika
tanků a další vojenské těžké techniky;
oproti tomu ve Zruči setrvávalo v pohotovosti pouze kolem 160 mužů),
vydala se sem 7. května skupina vyjednavačů vedená poručíkem Koukolíkem. Bylo jim důrazně vysvětleno,
že pokud odbojáři neodstraní záseky,
nepropustí německé zajatce a nesloží
zbraně, bude zahájeno bombardování
a ostřelování vzdorujících obcí. Výhrůžky stále ještě nacisticky disciplinovaného protivníka nebylo možné
brát na lehkou váhu. Obzvlášť, když
se na území Kutnohorska stahovaly
sice již dezorganizované, ale silně
vyzbrojené elitní jednotky armády
Mitte generála Schörnera.
Většina členů zručského NV a velitelství místního odboje se rozhodla
podmínky ultimáta se střízlivým vědomím akceptovat. Nikdo nechtěl
v posledních chvílích války riskovat
nevinné životy. Nadto se tento den
začala dost komplikovat podpora okolních spojenců. V Kácově,
v Uhlířských Janovicích i v Trhovém
Štěpánově byly české posádky donuceny před postupujícími jednotkami
SS kapitulovat. Usnesení zručského
NV se však neobešlo bez protestů
místních, zejména mladých a bojechtivých občanů, kteří nechtěli souhlasit
ani s pravým cílem vratké úmluvy se
zbraslavickou posádkou. Ten spočíval v dosažení co nejdelšího průtahu
přesunu wehrmachtu na západ, neboť
úplné vyhlášení německé kapitulace
bylo očekáváno každou chvíli.
Ovšem ještě téhož dne odpoledne
velitel německé zbraslavické posádky nečekaně vyrazil v doprovodu
vojenských aut do Zruče. Hned
u prvních záseků před Zbraslavicemi
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci květnu oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Ladislavě Chalupové, Václavu Domasovi, Olze Nesládkové, Jaromíru Kruntorádovi, Marii Kalhotkové, Marii Pajerové, Jiřině Krůtové,
Ladislavu Procházkovi, Jarmile
Vejborné, Taťjaně Václové, Josefu Szalaiovi, Josefu Koblihovi,
Jiřímu Illichovi, Miroslavu Matyášovi, Květuši Papíkové, Marii
Červinkové, Milanu Rajmanovi,
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

Co covid dal a vzal?
Šárka Kohoutová

T

ak jako známá Betty Mc Donaldová napsala životopisnou knihu Co život dal a vzal,
i já jsem byla oslovena ke psaní, a tak si „vtipně
půjčím“ tento titul jako parafrázi na téma Co
covid dal a vzal?
Kdo mne zná, tak ví, že jsem „spisovatelkou“ převážně postřehů a dojmů z proběhlých či plánovaných, zpravidla hudebně-zábavných pořadů a akcí
ve Zruči a přilehlém okolí, a to téměř „doslova.“
Sepisuji zpravidla dojmy a události tak, jak na
mne zapůsobily, ať už jako na diváka, či přímo
jednoho z aktérů. A teď mi bylo nabídnuto, zda
bych nechtěla napsat „něco pěkného do novin,
třeba na téma Co mi covid dal a vzal?“
Jako vášnivý „psavec“ a „písmák“ jsem schopna
„chytnout se“ téměř všeho podobně jako tonoucí
stébla, a tak jsem i toto „pošťouchnutí“ vzala jako
výzvu, a to i navzdory tomu, že nás „doba coronavirová“ o ty mé milované hudebně-zábavné
pořady a akce, doufejme, že dočasně, „připravila.“
Jako člověk uvědomělý, disciplinovaný a vedený k trpělivosti si uvědomuji, že je třeba vytrvat a doufat, že všechno „špatné“ jednou skončí
a my si budeme moci říct opět slovy klasika:
„Na shledanou v lepších časech.“

Ale KDY? Do kdy já, jako tvor vysoce společenský a společnost vyžadující, budu muset ČEKAT?
KDY SE PŮJDU POZDR AVIT SE SV ÝMI KNIHOVNICEMI do spolkového domu, kde mne vítají,
jako bych byla členem rodiny? KDY SE VR ÁTÍ
„PRAVIDELNÝ PŘÍSUN“ KULTURNÍCH AKCÍ, kde
jsem vděčným divákem, ale ještě raději aktérem,
který zpívá, hovoří, čte?
KDY BUDU MOCI ZPÍVAT VEŘEJNĚ? PŘED DIVÁKY? POSLUCHAČI? S KOLEGYNĚMI ZE SOUBORU?
SAMA? Kdy? Až se pandemie covid-19 ztratí.
Bude to tak náhle, ze dne na den, jako se objevila? Zmizí vůbec? Vrátí se vše do normálu?
Trpím, když jsem nucena jít „jen“ do práce,
něco rychle nakoupit a pak už „jen“ zase zpátky
domů. Vědomí je potvora, a i když to „předtím“ nebylo o tolik jiné, alespoň pro mne, už
jen ten pocit, že MŮŽU, byl uklidňující, vidina
setkávání u příležitosti společného zpívání pak
balzámem pro duši, v mém případě i pro tělo,
které se rychle uzdravovalo, ať už po fyzické či
psychické stránce.
Ale, možná je to výzva! Možná, že mi tahle
doba a s ní spojená omezení chtějí říct: ZASTAV
SE, ZVOLNI, ODPOČIŇ SI, ZAVŘI CHVÍLI TU PUSU,
NEHRŇ SE TAK DO VŠEHO. AŽ PŘIJDE ČAS, ONO TO
ZAS PŮJDE. A MOŽNÁ JEŠTĚ LÍP!

Uctění památky obětí 2. světové války
Jiřina Janatová, Jan Adrián

Z

ástupci Spolku rodáků a přátel
Zruče n. S. a okolí, i přes současnou dobu poznamenanou koronavirem, uctili 10. května památku zruč-

ských obětí 2. světové války a dvou
padlých rudoarmějců zapálením svíček a položením symbolických kytic
šeříku. Právě těmi vítali příjezd rudoarmějců do Zruče místní občané
12. května 1945.
Již na podzim nám u památníku
chyběl městský prapor, který by se
tenkrát hodil. Bohužel jsme se tohoto městského symbolu nedočkali ani
tentokrát. I letos zel jeden ze stožárů
prázdnotou.

Zručský Klub panenky ČR informuje
Jiřina Janatová

I
FOTA: ARCHIV SPOLKU
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kdy ž cedule na zručském zámku a propagační materiály stále
zvou do K rálovství panenek, toto
na místním zámku již neexistuje.
Na základě jednostranně výhodné
smlouv y se K lub panenk y ČR po
více než deseti letech rozhodl expozici Království panenek, za které
získal regionální značku Produkt
Kutnohorska, vyklidit.
Za dobu existence na zruč ském
zámku si své příznivce Království
panenek na šlo, a ta k se K lub panenky ČR obrátil na přátele a nové
prostory se záhy našly.
Proto si vás dovolujeme touto cestou pozvat na hrad do Ledče n. S.,
kde je obnovená výstava medvídků,
rozšířená o autíčka, které kluky jistě
zaujmou.
A sa mot né K rá lovst v í pa nenek
bylo rozděleno do dvou částí.
První část bý valé zručské sbírky

FOTA: ARCHIV AUTORKY

InstaFajnman
Bylo mi sotva deset, snad i míň, když mě naučil táta
v improvizované fotokomoře kouzlu výroby fotografií.
Vývojka, ustalovač, zvětšovák, červená žárovka (obyčejná, přetřená na červeno, kupovaná červená byla
vzácnost). Ten vzrušující proces započal mou velikou
zálibu v (nejen) starých fotografiích. Zachycený malinký, zcela pomíjivý okamžik, hned následnou sekundu
mizící navždy v minulosti – nebýt zachycen na snímku. Černobílý stroj času ve formátu deset krát patnáct.
Předcházel mu ovšem obřad nákupu kinofilmu, třicet
šest políček, když se zadaří. Každá povedená měla
svou cenu. I ta originálně nepovedená.
Fotky, včetně těch poděděných od rodičů a prarodičů,
obvykle zabíraly šufle v obývákové stěně či nočním
stolku.
A bylo báječné se v nich hrabošit a luštit, kdo je kdo.
Mnohé byly doslova pokladem.
Střih, přenesli jsme se o čtyři dekády, jsme v dalším
tisíciletí, funkci foťáku plní téměř výhradně chytrý telefon, který má každý v kapse, stačí kliknout a vybrat
si ze stovek pokusů a zbytek smazat. A v barvičkách
mnohem živějších, než je skutečnost. Je to lákavost
až závislostní. Nemám nic proti technologiím. Cvakám
mobilem rád. Ale dnes díky omalovánkové barevnosti
spíš než cenné vzpomínky zprostředkovává fotografie
okrášlenou prezentaci sebe i okolí. Všechna ta iluzorní
selfíčka před tím či oním, kde vás sotva vlastní matka
pozná, o nadprodukci nemluvě.
Umberto Eco, autor nejen Jména růže, neměl fenomén
fotek jako sebeprezentace na síti rád s upozorněním,
že lidé už nevdechují atmosféru míst, lidí a okamžiků
a neobtiskávají je do své paměti, nýbrž na paměťovou kartu telefonu a hledí jen na to, jak se bude filtry
opepřené fotečky vyjímat na Instagramu. Samozřejmě, že přesně to dělám i já, ne, že ne. Ale už to není
jako ponořit ruce do hromady desítky let starých fotek, které vyvolával v temné komoře táta nebo děda.
Nezapomínejme na cennost okamžiků a vzpomínek.
Robert

Hurá na výlet!

je ve Vlašimi, kde K lub panenky našel v tamní galerii i stálou základnu. Pokud se do této části expozice
vypravíte, určitě se při cestě zastavte také v Trhovém
Štěpánově a navštivte tam výstavu nazvanou „Jak si děti
hrály“. Přijdou si zde na své jak děti, tak si zavzpomínají
i dříve narození.
Druhá, rozšířená část sbírky je v Čáslavi. Zde, také
v galerii najdete spoustu nových neokoukaných exponátů a hlavně několik unikátů. Jedním z nich je jedna z prvních vinylových panenek vyrobených v USA,
zřejmě jediná v ČR, a úplně největší, doslova bomba, je
autorská panenka, která prošla několika zahraničními
výstavami a všude budila obrovský obdiv, protože se
jedná o „Ivanku Trumpovou“. Na mezinárodní soutěži
v Německu získala její tvůrkyně paní Dagmar Jurčíková krásnou stříbrnou medaili. A panenka Ivanka má na
sobě neuvěřitelné doplňky, třeba autentické „psaníčko“
a na prstě prsten z pravého zlata, což prý ocenila mnoha
body i porota na zmíněné soutěži.
Zkrátka, pokud máte panenky rádi, neseďte doma
a udělejte si výlety.
K lub Panenky ČR ale ani na Zruč n. S. nezanevřel
a ve spolkovém domě připravuje výstavu. Ve spolupráci s pracovnicí SD slečnou Koubskou představí sbírku
dobových šatů.

Příznivci RC Setkání,
po dlouhém zvažování jsme se
rozhodly uspořádat každoroční výlet
pro děti a doprovod k ukončení školního
roku. Pojede se 27. 6. v sobotu
do Safari ZOO ve Dvoře Králové.
Odjezd v ranních hodinách a poveze nás
tradičně pan Kristín. Bližší informace
budou na plakátcích na vývěskách města.
Zájemci volejte na tel.: 605 101 127.
Budeme se těšit.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
pokračování článku „Velké květnové protifašistické finále“ ze str. 1
podráždily nedůvěřivého velitele SS
do polí prchající české hlídky se zbraněmi v ruce. Rozrušený major všude
spatřoval odbojáře, i v lidech pracujících na polích, po kterých hodlal
střílet. Situace vyvrcholila v úseku
mezi obcemi Dolní Pohleď a Želivec, kde na projíždějící nacisty bylo
z lesa vypáleno několik ran. Němci
před obecní školou v Želivci nařídili
shromáždit všechny dospělé muže,
které nutili k přiznání se či udání
jmen střelců. Po bezvýsledném pátrání po vinících se vrátili k Pohledi
a pokračovali směrem do Zruče. Tou
dobou se část zručského vojenského
oddílu a někteří dobrovolníci přesunuli se zbraněmi do okolních lesů.
Spolu s nimi našla v zeleném porostu
dočasné útočiště také část zručského
obyvatelstva.
Velitele SS zajímala především
vojenská síla protivníka a velikost

Kalendář kulturních a dalších akcí
Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál
v červnu přístupný každý den od 9.00–17.00 (polední pauza v zámecké
pokladně 11.30–12.30).

5. květen 1945 – formování revolučních oddílů v areálu zručského dvora

První vozy s německými vojáky
a civilisty se ve Zruči objevily v brzkých ranních hodinách 9. května.
Důvodem byly narůstající zácpy
tvořící se na hlavní ústupové cestě
Zbraslavice –Dolní Kralovice. Na
Budách se chaoticky potkávaly sku-

Německý obrněný vlak s českou posádkou

zajateckého tábora. Po vydání několika nepotřebných zbraní se část
německé posádky přesunula ze Staré
Zruče do Baťova. Velitel SS přikázal
několika stovkám německých kapitulantů nastoupit před hotel do řady.
Během bezvýznamné přehlídky plné
urážek, důstojníky a všechny nižší
šarže osobně suspendoval, utrhával
jim výložky s hodnostmi. Následně
přikázal naložit část válečné kořisti
uskladněné v hotelu, ze zručského
nádraží nechal zvláštním vlakem odvést opuštěný pancéřový vlak a s celou svou jednotkou se odebral zpět
do Zbraslavic. V Baťově se zdržovala
pouze německá stráž, která byla hned
následující den stažena a zajatci ponecháni svému osudu. První skupina
německých zajatců byla ale ještě týž
den vypravena vlakem do Čerčan.
Když bylo 8. května německé velení donuceno přijmout bezpodmínečnou kapitulaci, Zručsko začaly
horečně zaplavovat ustupující oddíly německých jednotek. Postup různě
popuzených, demoralizovaných, ale
i vystrašených skupin vojáků se bohužel neobešel bez incidentů končících
smrtí nevinných obyvatel. U obce
Dolní Pohleď bylo hned 8. května
zastřeleno sedm mužů přihlížejících
ze silniční škarpy na pochodující vojsko. Dalších pět osob bylo zraněno.
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piny osob prchajících z obou směrů.
Hrozilo poškození a zřícení mostu
přes řeku Sázavu. Ve večerních hodinách 8. května rozhlasem vyzýval
Národní výbor poučený neštěstím
z Pohledě všechny rodiny, které bydlely podél silnice, aby raději opustily své domovy a přenocovaly uvnitř
města. Zdraví a život riskovali všichni, co postávali při silnicích. Zátarasy
postavené v Březí, Malé Straně a na
Zářečí musely být pro volný ústup
ihned odstraněny.
Varování národního výboru nebylo však dostatečně účinné a proud
Němců přilákal mnoho zvědavých
diváků. Zvláště osoby mladého věku
sváděla vrcholící revoluční nálada
k nerozumným činům, když se samy
bez příkazu místního vojenského velitelství pokoušely odzbrojovat německé vozy či zabavovat výstroj a odstavená vozidla. Rovněž deky, prádlo,
kuchyňské potřeby, ale i osobní předměty a další věci odhazované ustupující armádou a civilisty se velmi rychle staly pro mnohé snadnou a lákavou
kořistí. Zbraně, kterými byly škarpy
podél silnic doslova posety, představovaly vážný a nepředvídatelný
problém. Sebrat je mohl prakticky
kdokoli, nevyjímaje zvídavé děti.
Přestože NV nařídil všechny nalezené předměty odevzdat do skladišť ve

Pro „bohatství“, které bylo vyčerpaným Němcům již na obtíž, se vžilo označení „škarpa dala“.

městě a zbraně místnímu velitelství,
k přivlastňování „národního majetku“ docházelo poměrně často.
10. května přebralo dosavadní
kontrolu nad místními revolučními
oddíly obvodní vojenské velitelství
čs. armády se sídlem ve Zruči, čímž
bylo po pěti dnech formálně ukončeno protifašistické odbojové finále.
Ve zručských lesích se ale stále pohybovaly hloučky vystrašených i demoralizovaných Němců se zbraněmi.
Národní výbor přístup do lesů raději
zakázal. V nepřehledném terénu,
odkud se ozývala střelba i několikrát
za den, mohl být kdokoli považován
za nepřítele. Vydaná opatření ale už
nedokázala zabránit několika osudovým událostem. 14. května nalezla
zručská hlídka nedaleko Chabeřického mlýna v poli zastřelenou českou
dívku a kousek od ní leželo v potoce
mrtvé tělo ruského vojína. Příčina
neštěstí nebyla zcela objasněna.
První Rusové se ve Zruči objevují
v podobě malé skupinky telefonistů
10. května 1945. Početnější transport
předsunutých jednotek Rudé armády
překročil hranice města o dva dny později. Po splnění žádosti NV, aby každý
občan přivítal osvoboditele tím nejlepším darem a ukázal svou vděčnost
a lásku, přistoupila Rudá armáda k přebírání vojenské kontroly nad celým
městským prostorem. V rámci tohoto
neodvratného aktu citelně zasahovala
do všech sfér soukromého a veřejného
života. Počáteční všeobecné nadšení
se rychle vytrácelo s narůstajícím zabydlováním, nuceným zásobováním,
demoralizací a zvyšující se agresivitou
některých vojáků Rudé armády. Namísto osobní ochrany a ochrany majetku s nimi mnozí obyvatelé vstoupili
spíše do nemilých konfliktů, po kterých následovalo třeba „jen“ zabavení
drobných předmětů, ale také výhrůžky
či dokonce závažné fyzické napadení,
včetně znásilnění. Ačkoliv ruské okrskové velitelství v Hulicích svým vojákům vysvětlovalo, že Československo
je zemí spojeneckou a že nesmí docházet k žádným výtržnostem, krádežím
a incidentům, mnozí si ochranu českého obyvatelstva nadále vysvětlovali
prostě po svém. Na stole národního výboru se velmi rychle množily stížnosti
a žádosti o náhradu věcí ukradených
příslušníky sovětské moci. Nejvíce se
jednalo o hodinky, rádia, kola, fotoaparáty, palivo, koně, rovněž šperky,
nádobí, potraviny, krmivo, stavební
materiál, apod. Někde, obzvláště na samotách v okolí, vyloupili i celé stavení.
Žádaná byla pochopitelně auta a jejich
díly. Rozebrán byl dokonce i automobil MUDr. Diase, který pak nemohl
vykonávat svou lékařskou službu.
Situace se trochu uklidnila přibližně v druhé půli května s příchodem
zásobovacího oddílu v čele s majorem
Pavlem Petrovičem Ševčenkem. Doznívající němčinu vystřídala hlasitá
ruština. Jako tlumočník v nespočtu
jednání vystupoval učitel Josef Chaloupka, coby bývalý ruský legionář.
Vojáci byli ubytováni v domácnos-

každý sudý
čtvrtek

Farmářské trhy – od 28. 5. každý sudý čtvrtek od 10.00 do 16.00 ve
Zručském dvoře.

1. 6.–22. 6.
2020

Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Malostranská – Výstava se bude
konat od 1. do 22. června 2020 v zámecké galerii. Otevřeno bude každý
den od 9.00 do 17. 00.

1. 6. 2020

Svět kostiček a panenek – Město Zruč nad Sázavou vás zve na otevření nové expozice na zámku, kterou můžete navštívit na zámecké půdě.

30. 6. 2020

Letní kino – Asterix a tajemství kouzelného lektvaru. Začátek ve
21.00.

červenec a srpen Letní příměstský tábor – OKŠS a spolkový dům ve spolupráci
s Evropskou unií pořádají letní příměstský tábor, který se bude konat
termínech: 1. turnus 13. 7.–17. 7. 2020, 2. turnus 3. 8.–7. 8. 2020
a 3. turnus 24. 8.–28. 8. 2020. Přihlášky a bližší informace na:
koubska@mesto‑zruc.cz nebo na tel.: 730 514 040.
3. 8.–7. 8.
2020

Silly Toons Camp – letní camp s Erikem a Robertem. Přijď s námi prožít
pět dní, nudit se nebudeš! Rezervuj včas své místo, počet účastníků
je omezen. Cena 3 000 (včetně stravy a noclehu). Více info na tel.:
607 850 885 nebo na: www.fotorichterova.cz.
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
Vlevo po boku ruského důstojníka stojí učitel a ruský tlumočník Josef Chaloupka.

tech, ve stodolách či ve statku a své ležení si vybudovali i na loukách u řeky.
18. května se v zámeckých komnatách
ubytovalo velitelství Rudé dělostřelecké brigády, v obecné škole a později
v červnu i ve Společenském domě byl
zřízen ruský lazaret. Zámek, v jehož
zahradě se pásli koně, byl v této době
bez svého pána, neboť Jan Schebek již
nějakou dobu přebýval ve vilce v nedalekých Měchonicích.
Péče o rudoarmějce ležela nyní na
bedrech občanů celého města. Jejich
stravování často řízené pověřencem
okresního úřadu v Ledči využívalo
místních zdrojů, probíhalo z povinných dodávek nebo ze zásob zabavených německým vojákům. Pekaři
nestačili péct chleba, řezníci dodávali
desítky kil masa a hostinští připravovali pro strážní oddíly celodenní
menu. Do zásobování byl také zapojen velkostatek firmy Baťa, který
vydával metráky brambor a selata.
Ubytovací komise zase sháněla mezi
obyvateli ložní prádlo, slamníky, postele, atd. Z příkazu ruského velitelství byla prostřednictvím NV zřízena

ve městě tzv. dílna Rudé armády, kde
v případě potřeby řemeslníci zdarma
spravovali vojákům boty a uniformy.
Část propůjčeného vybavení si armáda při odjezdu z města pochopitelně
odvezla s sebou.
Podíl Rudé armády na osvobozujících akcích ledečského okresu byl
zcela jistě nesporný. Dlouhý pobyt
ve válce bohužel z některých vojáků
učinil nebezpečná individua. Ovšem
i leckterý „zručský“ příslušník sovětské branné moci dokázal ocenit
pohostinnost místních a za prokázané služby obvykle s vděkem něco
věnoval. Na tomto místě je třeba se
zmínit i o těch, kteří se aktivně účastnili, ať už z rozkazu či dobrovolně,
revolučního dění a při pročišťování
okolního terénu od roztroušených
skupinek německých vojáků nebo
při likvidaci nevybuchlých trhavin
riskovali svůj život.
Článek je zkráceným textem kapitoly o květnových událostech v našem
městě publikované v knize „Zruč nad
Sázavou“. Jejím autorem je také pan
Martin Rebhán.

Od Dolní Pohledě mířily do Zruče dlouhé kolony německých vojáků a prchajících civilistů.
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Vyzkoušejte si sjet Sázavu mezi Horkou a Kácovem

Jana Špačková

K

empy na řece Sá zavě se letos
v důsledku pandemie koronaviru otevřou později, až 25. května,
ale už od poloviny dubna je možné si
například v Půjčovně lodí Samba vypůjčit loď a spustit se na vlny. Pokud
nepatříte mezi zkušené vodáky nebo
jste na lodi ještě vůbec neseděli nebo

jen potřebujete zabavit děti a zpestřit
si víkend, teď je ideální příležitost
zkusit osedlat plastovou kánoi nebo
nafukovací raft!
Oblíbenou trasou mezi vodáky,
vhodnou i pro rodiny s dětmi, je dvacetikilometrový úsek mezi Horkou
a Kácovem. Splout ho lze za čtyři až
šest hodin. Ze Zruče se do Horky dostanete vlakem, v loděnici v kempu
vyzvednete předem zamluvené lodě
a další vybavení. Vrátit je pak můžete

Z řeky je na zámek ve Zruči moc pěkný pohled.

FOTO: JAN HOCEK

v Kácově. Pokud by vám šplouchání
vln nestačilo, z Kácova lze pokračovat do Českého Šternberka a výlet
pojmout jako dvoudenní. Návrat vlakem v případě potřeby je jednoduchý,
protože železniční trať víceméně stále
sleduje řeku.
Hned první jez pod kempem v Horce přináší první zážitky, méně zkušení vodáci lodě raději přenášejí. Jakmile podplujete silniční most, noří se
řeka do středočeské „divočiny. Překvapí vás ohryzané vrby, bobří skluzy
a rozestavěné bobří hrady, nočního
hlodavce však přes den neuvidíte.
Zato vám společnost pravděpodobně
budou dělat menší nutrie říční.
Po třech kilometrech vjedete do
Zruče nad Sázavou. Z lodi se vám
naskytne nádherný pohled zámek,
od vody obehnaný hradbami. K vodáckému výletu se hodí návštěva Vodáckého muzea ve Zručském dvoře
poblíž zámku.
Pod Zručí překonáte jez Chabeřice a po dvou kilometrech připlujete
k soutoku Sázavy a Želivky. Pokud

Šlajsna jezu v Horce. Méně zkušení vodáci lodě přenesou suchou cestou.

vylezete na skálu nad soutokem, uvidíte spojení mohutnější, zakalené Sázavy s čistou vodou Želivky.
Za několika zákruty ústí do Sázavy
Štepánovský potok. Za ústím Štěpánovského potoka však začíná dlouhé
vzdutí jezu – Posadovský mlýn, takže
je třeba vzít pádlo pořádně do rukou.
Pod jezem se lze občerstvit v kiosku
tábořiště Omaha a plavbu ukončit
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nebo sjet do nedalekého K ácova,
překonat poslední jez na tomto úseku
a v místní loděnici vrátit vybavení.
Detailnější popis trasy s fotografiemi, ale i další inspiraci nejen pro vodácké výlety najdete na www.blanik.
net v kategorii TR ASY.
Autorka textu je produktovou manažerkou distanční společnosti Kraj
blanických rytířů.

Ekorada na měsíc květen – Čas mláďat

Tomáš Potfaj

Z

lesů se vytrácí jarní aspekt (to je
ta podoba lesů s bohatě vykvetlým kobercem světlomilných kytek)
a pučící stromy zastiňují podrost. To
je přesně doba, ve které záchranná
stanice pro živočichy Vlašim, kterou
provozuje místní Český svaz ochránců
přírody, řeší největší množství případů
týkajících se opuštěných mláďat. Je to
jasné, mláďata se prostě rodí na jaře.
Ale je také možné, že právě v této době
v přírodě řeší zvířecí matky největší
množství případů krádeží svých mláďat, které konečně dospěly do stádia,
kdy se můžou začít osamostatňovat.
Nepoučitelní návštěvníci ze svých
procházek přírodou nosí desítky zajíčku, kolouchů, srnčat, selat i liščat.
Většina z nich nepotřebovala zásah
lidské ruky a rodiče by se o ně postarali. Místo toho končí ve zvířecích zá-

chrankách s pramalou šancí, že život
stráví v přírodě. Buď se odchov nepodaří, nebo jsou mláďata odkázána na
doživotí v lidské péči. Počty samostatných vypuštěných mláďat do přírody
jsou minimální. Bez ohledu na snahu
o maximální informování a osvětu
veřejnosti počty přinášených mláďat
neklesají. „Pokud se nálezce domnívá,
že mládě potřebuje pomoc, první krok, je
zavolat do záchranné stanice,“ říká Alena Konvalinová ze záchranné stanice
pro živočichy Vlašim, „zodpovědnost za
správný postup pak přechází na odborníky a ve většině případů se nám podaří
člověka přesvědčit, že není třeba zasahovat.“ Je běžnou praxí, že pracovníci
stanic na místo posléze zajedou a zjistí,
jestli se situace nezměnila a mládě není
třeba skutečně převzít do péče.
Jsou však případy, kdy mládě opravdu potřebuje lidskou pomoc. Jedním
z nich je, když mládě přinese pes nebo
kočka. „Velký problém jsou psi pohybující se bez vodítka. Proto opět apelujeme
na veřejnost, aby měli lidé své mazlíčky
v tomto období pod kontrolou,“ doplňuje Alena Konvalinová ze záchranné
stanice Vlašim.

Jak poznáte, že zvíře potřebuje naši
pomoc?
• je zraněné nebo nemocné (krvácí,
třese se, zvrací, má průjem, je apatické
a nereaguje na podněty)
• je podchlazené nebo promoklé
• bylo napadené psem, kočkou či jiným živočichem
• je silně napadené parazity (silná
invaze parazitů může zvíře totálně
vyčerpat)
• v blízkosti se nachází mrtví rodiče
či sourozenci
• nachází se na místě, kde hrozí bez-

prostřední nebezpečí (rušná silnice, apod.)
• jedná se o neopeřené ptačí mládě
mimo hnízdo
• jedná se o osamocené mládě nekrmivého ptáka (kuře bažanta, křepelky
nebo koroptve, kachně, house, mladé
labutě) a nikde v okolí nejsou vidět
jeho rodiče
V případech, kdy platí jedna nebo
více těchto podmínek, zvíře potřebuje lidskou pomoc. V takovém případě
vždy volejte nejbližší záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Pokud
si nejste jisti, volejte číslo, které jste
nalezli. Každá stanice vám podá potřebné informace a předá kontakt na
vaši místní stanici.
Do stanic se však každoročně dostávají desítky mláďat volně žijících
živočichů, které ale pravděpodobně
lidskou pomoc nepotřebovaly a z přírody byly odebrané lidskou neznalostí
přirozeného chování.
U mnoha druhů volně žijících živočichů je běžné, že rodiče nechávají
své potomky i několik hodin o samotě
a v okolí shánějí potravu. Přestože se
někdy může zdát, že je mládě opuště-

né, jeho rodiče jsou většinou nedaleko a pravidelně svého potomka krmí.
Nejčastější jsou zajíci, srnky, kuny
nebo ježci. Tato mláďata proto, prosíme, zbytečně neodchytávejte! Když
si nejste jistí, zda jsou osiřelá, zavolejte
nejbližší záchranné stanici, kde vám
vždy poradí, jak se zachovat.
Da lší (a roz sá h lejší informace,
jak poznat osiřelá srnčata, zajíčky,
ptáčata) můžete najít také na stránkách https://www.pomoczviratum.cz/
zranene-zvire/#kdy-pomahat.
Autor textu, Mgr. Tomáš Potfaj je
vedoucím úseku služby školám Střediska environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty.

Návštěva galerie Konírna v Lipníku nad Bečvou
Miroslav Paštika

V

elkou událost „110 let od založení
sirkárny v Lipníku nad Bečvou“
si rozhodně dva sběratelé zápalek ze
Zruče nad Sázavou a z Prahy nemohli nechat ujít. Cíl byl jasný! Lipník.
V 9.00 hodin ráno se nám – dvěma
kamarádům Pepovi a Mirkovi – stala místem setkání historická Kutná

Hora. Odtud jsme po vzájemném
předání kumyxafi stického materiálu
s velkým nadšením vyrazili automobilem směrem na Heřmanův Městec,
Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl…
Počasí nám přálo a cesta příjemně
utíkala při povídání a sdílení zážitků
z našeho sběratelského oboru. Pauza
na odpočinek byla samozřejmostí. Mimochodem, míjeli jsme Loštice, kde se

Vzpomínková fotografie dvou kumyxafistů při prohlídce exponátů v galerii.
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také nacházela továrna na výrobu zápalek. Dále jsme pokračovali směrem
na Olomouc. Přibližně po ujetí dalších
35 km jsme dorazili do cíle. Uvítalo
nás osmitisícové město Lipník n. B.
proslulé významnou sirkárnou Solo
Lipník, kde protéká řeka Bečva. Nejen
profesionálnímu sběrateli, ale i běžnému spotřebiteli zápalek se určitě vybaví z této továrny mnoho zajímavých
jednotlivých i sériových motivů.
Expozici nazvanou „Oheň v domácnosti“ jsme zhlédli v Galerii Konírna
v krásném areálu zámeckého parku.
Ale nepředbíhejme! Při vstupu do objektu nás přivítala milá paní průvodkyně, kde jsme se dozvěděli další informace ohledně výstavy. K vidění bylo
skutečně mnoho. Hned v úvodu nás
překvapila kolekce starožitných „Austrií“, která byla do galerie zapůjčena
z muzea Šumavy ze Sušice. Krabičky ze
Sola Lipník z různých časových období
byly instalovány ve vitrínkách a na stěnách visely nádherné dobové reklamní
plakáty. Podrobné informace o bývalé
továrně, výrobě zápalek a životě dělníků poté poskytovaly perfektně zpra-

cované velkoformátové informační
cedule, různé fotografie a obrazy.
Bylo vzpomenuto
i na další předměty, jako např. stojánky, různé listiny
a písemnosti, staré
stroje, a le i souč a sný sor t i ment Ukázky bezpečnostních zápalek: a) krabička s dvojportrétem Pepa & Pepa
v ýrobků ze Sola. a portrétem Sběratel (katalogová čísla: CZ – AL 3 BZ / ZN 1, CZ – AL 7 BZ / ZN
Děti měli možnost 1) z alba „Album pro sběratele zápalkových… aneb Barter je můj život“; b)
zábavného v yžití výroční krabička s námětem výstavy „Oheň v domácnosti.“
v koutku s hrami
(sirkové hlavolamy, pexeso). Po upo- velkým srdcem sběratel – profesionální
zornění paní průvodkyně, že výstava kumyxafi sta pan Josef Krieger. Závěještě neskončila, jsme se odebrali do rem výstavy nás velmi potěšil fi lmový
patra, kde byla k vidění další témata dokument z r. 1972 o sirkárně Solo Lipz různých odvětví na ZN. Tak jako pro ník. Udělali jsme si tak další představu,
nás, tak i pro další návštěvníky mohla jak probíhal všední den v továrně za plbýt zajímavá skutečnost, že zde byly ného provozu. Po rozloučení s místní
zapůjčené exponáty nejen od institucí, průvodkyní jsme odcházeli plni dojmů
ale také od soukromých sběratelů, což a nových poznatků. Vstup byl zdarma
přidalo expozici další kouzlo. Výstavu a jako suvenýr jsme obdrželi dárkové
podpořil svými unikáty i můj kama- desetikusové balíčky výročních záparád, skvělý člověk, cestovatel po evrop- lek. Článek jsem obohatil obrazovým
ských a exotických zemí, ale především materiálem z archivu obou sběratelů.
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O strachu

Lenka Novotná

V

poslední době na nás ze všech stran útočí
zprávy, které nám nahánějí strach. Bojíme
se svůj život, o své zdraví, o život a zdraví našich
nejbližších a v neposlední řadě i o svou budoucnost. Pravděpodobně nás čeká ekonomická recese a s ní i finanční těžkosti pro mnoho rodin,
tedy žádné růžové výhledy.
Strach je emoce, která nás provází už 250 milionů let. Zrodila se v mozku dinosaurů spolu
se vztekem a od té doby je součástí mozku všech
vyšších tvorů. Je to dokonce naše nejstarší emoce, hluboko ukrytá ve středu mozku každého
z nás. Kromě toho, že je nejstarší, je i nejméně
regulovatelná a předvídatelná. V okamžiku nebezpečí, když se začne spouštět obranná reakce,
ještě o tom, že jsme v nebezpečí, na vědomé
úrovni ani nevíme. Ono tedy o nebezpečí jít
reálně nemusí, nicméně hlubina našeho mozku nám velí: „Prchej, nebo bojuj!“ Neříká se
nadarmo, že na někoho sedl strach (nebo je
posedlý), ono to prostě najednou přijde. Emoce
jsou tělesné děje, které nastavují organismus
k nějaké aktivitě. Někdy nás tedy překvapí intenzivní tělesná reakce a ani si nepřipouštíme,
že jsme vystrašení. Můžeme cítit bušení srdce,
zrychlený dech, napětí ve svalech, vyschlý jazyk

či zrychlenou peristaltiku. A někdy se stane, že
to cítíme tak intenzivně, že máme strach, zda
nemáme nějakou nemoc, a obcházíme lékaře.
Strach ze strachu.
Strach stojí i za nejčastější duševní chorobou,
kterou jsou úzkostné poruchy. Úzkost je nejasný strach, obava, že se něco stane, ale nevíme
co a kde, očekávání nebezpečí. Je často u některých lidí všudypřítomná, od úzkosti si odpočinou jen doma nebo při oblíbené činnosti,
jinak je trápí ona nejasná obava stále. Úzkost
jim svírá hrdlo a hrudník, nedovoluje jim volně
dýchat ani mluvit, stahuje jim svaly tak, že chodí skrčení, jako by čekali ránu. Ochromuje je,
nedovoluje jim zapojovat se do společenského
života, vystupovat na veřejnosti. Čím více s úzkostí bojují, čím více na ní myslí, tím je větší.
Na co se naše mysl soustřeďuje, to roste. A se
strachem a úzkostí je to stejné.
Nicméně abych byla spravedlivá, strach je
velmi důležitá a výborná zbraň, pokud nám
opravdu nějaké nebezpečí hrozí. Kdo strach
nezná, pouští se bezhlavě do adrenalinových
dobrodružství, aby alespoň trochu cítil mrazení
v zádech, považuje za zcela zbytečné chránit
si hlavu, když jede na motorce nebo se jistit,
když leze po skále, ten často končí mezi držiteli
Darwinovy ceny. Mít zdravý strach je z vývojového hlediska výhoda. Jsme mnohem častěji
potomky těch, kteří se drželi stranou než těch,
kteří zemřeli v boji dlouho před tím, než stihli
počít děti. Zdravý strach mobilizuje naše síly,
když jde opravdu o život. Ten nezdravý nám je
dlouhodobě ubírá.
Abychom se strachu ubránili, musíme zap
nout naše vyšší funkce, zapojit naše rozumové schopnosti. Odvaha a vůle jsou rozumové
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schopnosti, které ovládá šedá kůra mozková.
Právě zdravý rozum je lékem na strach a úzkosti. Máme-li dostatek informací, snadno
vyhodnotíme, zda jsou naše obavy oprávněné,
a buď se zklidníme, nebo jdeme do akce. Díky
rozumu můžeme najít řešení situace, která nám
nedá spát. Pokud vás ochromí strach a úzkost,
zapojte logickou mysl. Ta převezme žezlo vůdce
a vy už nebudete vláčeni instinkty tam, kam být
vláčeni nechcete.
A ještě jedna schopnost našeho vyššího mozku je výborným lékem na zklidnění úzkosti.
Je to humor. Smysl pro humor je třešnička na
dortu inteligence. Kdo se dokáže zasmát sám
sobě, panice ve společnosti nebo se vysmát do
tváře těm, co vyhrožují, ten získá další zbraň.
S humorem přichází odvaha, s odvahou přichází akce a s akcí přichází dobrý pocit a nárůst
sebevědomí, že jsme něco překonali. Humor si
tu v české kotlině budujeme jako zbraň proti
zvůli mocných už po generace.
Strach je emoce, která je velmi často využívána v politickém marketingu a manipulaci

obecně. Od počátku krize s novým virem vidíme naši vládu vytrvale šířit paniku, strach
a chaos. Vystrašený člověk je velmi lehce manipulovatelný, vyhledává silného vůdce, který
z něj sejme úzkost, přestává myslet, řídí se jen
instinkty. Těm, kteří s námi chtějí manipulovat, kteří si nás chtějí ochočit, se náš strach
náramně hodí. Zapojme prosím zdravý rozum
a nenechme se vést jako ovce na popravu. My
všichni dokážeme vyzrát na svůj strach a úzkost
pomocí humoru a logického myšlení. Můžeme
být opatrní z úcty k našemu i cizímu životu
a chovat se vzhledem k epidemiologické situaci zodpovědně. Nemusíme být ale vystrašení
tak, že se vzdáme vlastní svobody výměnou za
příslib bezpečí.
Autorkou minisérie článků o závislostech
a dalších tématech souvisejících s psychikou je
MUDr. Lenka Novotná, pracuje jako psychiatr
v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkové Brodě
a jako psychoterapeut v poradně ve Zruči nad
Sázavou. Lze ji kontaktovat na e-mailové adrese: mudr.lenka.novotna@centrum.cz.

Imunita v době koronavirové (pokračování z minulého vydání)
Viktorie Tománková

P

otraviny jsou vyráběny tak, aby co nejvíce
chutnaly, aby hezky křupaly, byly sladké a barevné. Pokud se dítě již v dětství naučí jíst tyto
vysoce průmyslově zpracované potraviny, a tím
poté výrazně omezí příjem opravdových potravin
bohatých na živiny, vede to k různým nemocem –
a také k obezitě.
Toto je bohužel v dnešní době velmi aktuální
problém. Právě obezita je totiž jedním z faktorů, který způsobuje těžký průběh koronavirové
infekce.
Dobrým příkladem problému je USA. V USA
umírá na koronavirus velké množství lidí, a to
především lidí obézních. Obézní lidé mají totiž
také častěji cukrovku, kardiovaskulární onemocnění či vysoký tlak. Proč je ale v USA tolik obyvatel, více než třetina obézních? Nedávno jsem
viděla zajímavý dokument, který natočil slavný
britský kuchař Jamie Oliver. Ten se v rámci jednoho svého projektu snažil přesvědčit vedení
škol v USA, aby se v kuchyních amerických škol
dětem jídlo vařilo místo ohřívání již hotových
pokrmů. Velmi mě překvapilo, když v rámci
tohoto projektu přinesl do školy malým dětem
ukázat různé základní potraviny a děti nedokázaly rozeznat mrkev od rajčete.
Problémem v USA je, že tam vyrůstá již třetí generace dětí, která v podstatě nezná vaření.
Děti, které nyní vyrůstají, neviděly vařit svoji
maminku, ale ani babičku. V domácnostech
mnohdy není kuchyň, pouze kout s mikrovlnnou
troubou, kde se ohřívají koupená hotová jídla,
nebo se lidé stravují ve fastfoodech. To samozřejmě vede k nedostatku živin, k obezitě a dalším
zdravotním problémům. Taková strava je levná,
lehce dostupná, jídlo máme na stole hned a „bez
práce“ a navíc tolik lahodí lidským chuťovým
buňkám – aby ne, když je to nálož sacharidů,
soli, dochucovadel a aditiv. Je prokázáno, že díky
této situaci je průměrný věk Američanů zhruba
o šest let kratší než průměrný věk života jejich
rodičů.
Bohužel trend nevaření a konzumace vysoce
průmyslově zpracovaných potravin, limonád
a nápojů slazených průmyslově vyráběnými sladidly, jako je glukózový, glukózo-fruktózový sirup
a podobně, je populární i u nás, a tak i v Evropě
pomalu, ale jistě narůstá počet obézních dětí.

Ovšem ohroženými jedinci nejsou pouze
obézní lidé, ale také senioři. Je to proto, že imunitní systém seniorů už nepracuje tak dobře jako
u mladých lidí.
Když člověk stárne, jeho kůže se ztenčuje,
vysychá a tak mohou různé mikroorganismy
snáze tuto bariéru překonat. Také sliznice jsou
sušší a náchylnější na poškození, klesá produkce
imunitních buněk (T- a B-lymfocytů), imunitní
systém tak stále hůře rozlišuje mezi tím, co je tělu
vlastní a co ne, a tak dochází častěji k různým
autoimunitním onemocněním.
Uvádí se, že proces stárnutí nabírá na obrátkách po 70 roku věku života. Poté je člověk již
náchylnější k infekcím dýchacích cest či poškození organismu jinými virovými infekcemi. Je
prokázáno, že imunitu starších lidí lehce může
poškodit i lehká podvýživa, a proto by obzvlášť
v dnešní době měli senioři dbát na přísun kva-

litních potravin, konzumovat dostatek potravin
bohatých na živiny, jíst hodně ovoce, zeleniny
a dalších kvalitních potravin a vynechat průmyslově zpracované potraviny, sušenky a podobně.
Nicméně ani kvalitní strava nezajistí dokonalé
fungování našeho imunitního systému. Velký
vliv na stav imunitního systému má také únava (nedostatek spánku), stres a pohyb. Pohyb
má vliv na kardiovaskulární systém, rozproudí
krev a napomáhá zvýšení produkce makrofágů
(bílých krvinek, které mají za úkol likvidovat
bakterie a viry).
Velký vliv na náš imunitní systém má také spánek. Ve spánku se zvyšuje počet bílých krvinek
a při nedostatku spánku dochází k prozánětlivým stavům v těle. Je také známo, že zhruba po
týdnu krátkého spánku narůstá hladina cukru
v krvi, a tím roste riziko diabetu 2. typu a zvyšuje se riziko infarktu.
Dalším, velmi významným faktorem, který
má vliv na obranyschopnost našeho organismu
je stres. Stres jednoduše řečeno snižuje schopnost
organismu ničit bakterie a podporuje zánětlivý
stav organismu. Je prokázáno, že stresový stav
ovlivňuje život takzvaných „žírných“ buněk. To
jsou buňky, které se vyskytují například v kůži
či v trávící soustavě, a ze svých vnitrobuněčných
váčků jsou schopny uvolňovat heparin a histamin. Heparin brání srážení krve a histamin má
zase význam při vzniku alergických reakcí. Tyto
buňky jsou spojovány s řadou nemocí, jako je například artritida, kardiovaskulární nemoci, roztroušená skleróza atd., a předpokládá se i vliv na
rozvoj onemocnění centrální nervové soustavy.
Jak je vidět, imunitní systém je velmi složitý
a nelze jej „opravit“ či uzdravit během několika
pár dnů. O zdraví je třeba pečovat dlouhodobě,
průběžně a na všech frontách, a to stravou, ale
také obecně životním stylem. Něco málo ale přece jen v této době pro podporu imunity udělat
můžeme. Některé látky obsažené v potravinách
mají totiž takzvané imunoregulační účinky, napomáhají tedy tomu, aby náš imunitní systém
fungoval lépe.
Jedním z hlavních vitamínů nezbytných pro
správné fungování imunitního systému je vitamín D. Ten si lidské tělo dokáže vytvořit díky
slunečnímu záření a v zimních měsících ho můžete doplnit například konzumací ryb či kvalitního rybího oleje. Stále častěji se ukazuje, že

nedostatek vitamínu D může být velký problém,
a to i v nečekaných souvislostech. Jako příklad
může dobře posloužit pandemie prasečí chřipky,
která proběhla v roce 2009. Na následky této nemoci zemřelo zhruba 20 000 lidí. Poté se zjistilo,
že všichni lidé, kteří prasečí chřipce podlehli,
měli chronický nedostatek vitamínu D. Pokud
tedy chcete podpořit svůj imunitní systém, jděte na procházku, na sluníčko, vystavte svoji pokožku (rozumně a ne příliš dlouho) slunečnímu
záření. Ono pořekadlo „Kam nechodí slunce,
chodí lékař“ nevzniklo náhodou. Ještě před objevením vitamínu D se pobytem na slunci léčila
křivice, ale třeba i tuberkulóza.
Dále bylo zjištěno, že slabší průběh (a nižší
úmrtnost) mají pacienti, kteří dostávají vysoké
dávky vitamínu C. Ten najdete v přirozených
potravinách, jako je například paprika, citrusy,
jablka, a obecně v čerstvém ovoci a zelenině. Doplňovat ho můžete i ve formě doplňků stravy,
které koupíte v lékárně.
Důležitý je také příjem minerálů a dalších vitamínů, které jsou pro fungování imunitního
systému nezbytné, a to zinku, selenu, železa či
hořčíku, kyseliny listové, vitamínů A, E a vitamínů B. Proto konzumujte také dostatek zelené
zeleniny, jako je kapusta, špenát, salát a podobně. Dopřejte si v této době například chřest, který se již dá koupit a je skvělým zdrojem kyseliny
listové, vitamínů A, C, K a různých esenciálních
vitamínů a minerálů. Konzumujte také vejce
a kvalitní potraviny živočišného původu, které
vám dodají spoustu vitamínů v nich obsažených.
Jezte potraviny, které mají protizánětlivé účinky, jako je česnek, zázvor, kurkumu, cibuli, med
a tak dále. Nezapomínejte na potraviny, které
posilují střevní mikrobiom, ať je to již vývar,
či fermentované potraviny. Dopřejte si kysané
zelí (NE sterilované či s různými stabilizátory)
či kvas z červené řepy. Vyhýbejte se potravinám
vysoce průmyslově zpracovaným.
Hýbejte se, každý pohyb, nejlépe venku na
čerstvém vzduchu, posiluje váš imunitní systém,
zlepšuje náladu a snižuje míru stresu. Dopřejte si
kvalitní spánek a odpočinek.
Shrnuto – mějte se rádi a starejte se o sebe a své
blízké, jak to jen nejlépe jde. To je to nejlepší, co
pro svůj imunitní systém můžete udělat. Takto
bychom se však o sebe měli starat stále, nejen
v době koronavirové.
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Byť ve Zruči nad Sázavou, přesto doma ve Zlíně!

A

no, prosím, takto si s námi zahrála pandemická choroba z dalekých čínských končin a uvrhla nás do domácího vězení, tu až napodruhé podivně odlehčeného, tu
na povel nesmyslně zpřísněného naší to „chlapáckou“, ale
spíše tápající vrchností. Než, dosti lkaní.
Jak říkávám: „Vše se v dobré obrátí, i kdyby se nám to
hrubě nelíbilo!“
Co však jest naopak k pochválení, je skutečnost, že
semklý lid amatérských filmařů, mající svou soutěžní Mekku ve Zruči nad Sázavou, statečně zamáčkl slzu z neuskutečněného setkání v domovské náruči tamního odboru
kultury, Karla Tvrdíka a jeho paní a vyslal své filmové
dílko tamtéž. Nakonec se sešlo 31 snímků v různém kategorickém zasazení a prostřednictvím pana Šiky a jeho IT
dovedností, byly tyto dopraveny do mého počítače. Této
výsady se dostalo i ostatním porotcům, no a my jsme se
pustili do porotování.
Jenže! Jsem-li na soutěži osobně, mám organizátory krásně nalinkovaný čas, který jasně odděluje čas pracovní od
času lelkovaného. No právě, doma si sice takový řád stanovím též, ale s dodržováním jeho je tu problém. Jsem to
já sám, kdo obrazně zhasne a spustí projektor a také jsem
to já, kdo zavelí přestávku. A i ten nejpřísnější porotce je
nádoba křehká, snadno domácím prostředím zviklatelná
a požitků chtivá. Zkrátka a dobře, je to v domově o hodně
náročnější, ale termín, coby Damoklův meč nad námi, nás
přesvědčí (po dobrém), že se to udělat musí!
Co však chybí hodně, je kontakt nás porotců s autory.
Ne snad, že by nám strkali do kapes obálky, tomu snad
už nikdo nemůže věřit, ale jde o drobná vysvětlení k filmům, ozřejmění pohnutek autora, dozvědění se o zákulisí
natáčení a o vzájemném pochopení jeden druhého vůbec.
No a pak je tu aspekt maximální, a to je atmosféra setkání, rodinnost prostředí, vzájemná láskyplnost a srdečná
vstřícnost všech! A to je nádherná tradice či dar, kterým je
obzvláště tato přehlídka ve Zruči proslavená a kvůli níž se
tam lidé tak rádi každoročně vracejí!
Jen co to píšu, se dojímám. No, ale dílo je dokonáno,
takže přistupmež k hodnocení. Jen znovu připomenu, že
„mluvím“ k obrazovce a ne k autorovi samotnému a bohužel to není dialog, ale jen jednostranný monolog, při němž
mne nemůžete opravit ani zastavit či jinak inzultovat. Jsou

to věty, které mi naskočily okamžitě po zhlédnutí filmů,
a dodatečně jsem do nich zasahoval jen spoře a spíše stylisticky. Jeden drobný klad to ale přece má, a totiž že mého
rozboru se dostává všem filmům, nikoliv jen těm, na tradiční přehlídce, přítomných autorů. A teď už k výsledkům:
Animované snímky:
1. cena: Jasně šéfe! Autor (dále jen jméno) – MUDr. Jaromír
Novák
2. cena: Spínací špendlík – MUDr. Jaromír Novák
Čestné uznání bez postupu: 02:58 – Milan Štajer
Dokumenty:
1. cena: Vinařův týden – Mgr. Alena Krejčová
2. cena: Hoří, hoří, dohořelo – Bohumil Kheil
3. cena: To nejlepší z Londýna, druhý den dopoledne –
arch. Jan Otto Pipla
Čestné uznání s postupem: Letadlo Aero 45 – Tomáš Jung
Experimenty:
Čestné uznání bez postupu: Kachní namlouvání – Stanislav Tomášek
Hrané filmy:
1. cena: Něco si přej – Václav Veselý
2. cena: Rehabilitace – Danuše Kubátová
3. cena: V parku – Pavel Kubát
Čestné uznání s postupem: Holky do větru – Josef Drahoš
Baránek
Čestné uznání bez postupu: Muzikál z léčebny – Jan Veselý, Petr Cejpek
Reportáž a publicistika:
1. cena: Malý fotograf – Danuše Kubátová
2. cena: Stavění máje ve Zbraslavicích – Stanislav Tomášek
3. cena: Zvon pro Zahrádku – Stanislav Tomášek
Čestné uznání s postupem: Pohlednice z Malty – Tomáš
Jung
Čestné uznání bez postupu: Mopedy – Josef Šiler
Školní filmy:
1. cena: Experiment – David Bumbálek
2. cena: Biotop – Michal Ciml
3. cena: S láskou – Karlosa – Karolína Brabcová
Tak to je asi vše. A nakonec jen dodám přání, ať se v pokoji a míru shledáme příště ve Zruči! A víte proč? Protože
je tam fajn a setkávají se tam samí fajnoví lidi!
Filmy můžete zhlédnout on-line na portále Filmdat –
http://www.filmdat.cz.

Nová expozice na zámku
osloví i kluky, a to každého věku
panenek Renée Votíková. V její sbírce najdete kromě českých také panenky známých zahraničních výrobců. Herní
koutek je doplněný o šaty pro princezny a prince. Přijďte si
pořídit hezkou fotografii s dětmi v královské róbě!
Podkroví zručského zámku prostě opět patří dětem.
Tak přijďte si s dětmi udělat hezké odpoledne, určitě
nebudete litovat.

Martina Fialová

V

zámeckém podkroví jsou nově přebroušené a nalakované dřevěné podlahy, natřené trámy a vše svítí
novotou. Co se na zámku děje? No prostě máme novou
expozici a tentokrát jsou zváni nejen holčičky, ale i kluci.
Prohlídka stovek exponátů z legendární české stavebnice
Seva s třešničkou na dortu v podobě zvířat z projektu Seva
Noemova archa přece musí nadchnout každého muže, který v srdci zůstal klukem.
A co panenky, ptáte se? Panenky zde samozřejmě také
najdete. Obdivovat můžete sbírku uměleckých panenek,
mezi nimiž vynikají ručně modelované voskové panenky
z 18. století. Klučičí část prostorově rozměrné expozice
představí běžné tovární sety i unikátní vlastní tvorbu Pe
tra Šimra, sběratele, majitele kompletního sortimentu stavebnice Seva a dalších výrobků Kovozávodu Semily (dnes
výrobce Seva), designera, stavitele a držitele tří českých
rekordů. „Vystavené exponáty vás přesvědčí, že ze Sevy lze
postavit takřka vše – čtyřicet osm centimetrů velkou vosu nebo
šedesáticentimetrovou vážku, ale i družice nebo raketoplány,“
říká Petr Šimr. Nejen děti potěší herní koutek.
Druhá část expozice patří více než dvěma tisícům panenek. Společnost jim dělají plyšáci, k vidění jsou ale i nezbytné „panenkovské propriety“ – kočáry, koňská spřežení,
hračky a také domečky. „V některých částech expozice se
budete moci podívat, jak to vypadá u panenek doma, jak
panenky vaří, stolují nebo odpočívají,“ popisuje sběratelka

Den Země na ZŠ
v době distanční výuky
Blanka Olišarová

D

en Země patří každoročně mezi
oblíbené projektové dny a v celoročním plánu vzdělávání má na naší
základní škole své pevné místo. Každý rok během dubna mají žáci napříč
všemi ročníky blíže poznávat nejen
přírodu kolem sebe, ale i hlouběji systém fungování ochrany životního prostředí, způsoby, kterými může člověk
přírodě odlehčit, pomáhat ji zachovat
i příštím generacím, a také sami přikládají ruce k dílu, když společně čistí
okolí školy a školní jídelny. Jenže letos
nám celosvětová pandemie koronaviru
udělala tak trochu čáru přes rozpočet!
Žáci se po jarních prázdninách ocitli
„v zajetí“ svých domovů v karanténě.
V dubnu se už přeci jen dalo vycházet
ven s rouškou, ale školy nadále zůstaly
uzavřené. A tak Den Země přišel a zase
odešel. A uvědomělí učitelé si v konverzaci nebo menších úkolech se svými
žáky připomněli tento významný den.
Já sama jsem např. v Den Země, který
připadá na 22. duben, žákům 7. třídy
doporučila zdravotní procházku do
přírody, sníst něco zdravého (ať už zeleninu, nebo ovoce), a kdo by jó hodně
chtěl prospět přírodě alespoň v tento
den, ať na procházku vezme pytel na
odpadky a sesbírá nepořádek, co po
cestě uvidí. A světe div se – někteří se
chytili!
Nicméně – i když v dubnu jsme nemohli být ve škole a Den Země náležitě
uctít, přesto to neznamená, že škola na
tento den zcela zapomněla. Již v lednu
a únoru žáci vytvářeli literární práce
na téma, kterým se letos stalo „Slunce“.
Protože málokdy si uvědomujeme, jak
je tato hvězda, která tvoří střed naší
sluneční soustavy, pro nás a přírodu
kolem životně důležitá. A žáci se pustili do práce skutečně s vervou. Vznikla
spousta krásných prací, ať již v rámci
hodin českého jazyka, nebo při samostatné domácí tvorbě, kde má člověk
ten správný klid a nápady k němu
přichází, aniž by věděl jak. Dle svých
preferencí vznikaly básně, povídky
a úvahy a někteří se nebáli pustit se
do sepisování dialogu, který jako by

vypadl pomalu z nějaké divadelní hry.
Z velkého množství textů byly z každé třídy vybrány ty nejzdařilejší, které
se objevily v tištěné formě v letošní
brožuře s texty ke Dnu Země. Jak se
žákům jejich práce povedly, můžete
konec konců posoudit sami i vy, čtenáři. Několik z nich vám na stránkách
Zručských novin uveřejníme.
Stejné téma, a sice téma „Slunce“,
platilo i pro výtvarnou soutěž žáků.
Obvykle bývá měsíc březen věnován
právě zpracování nápadů k tématu
Dne Země. Letos by se však tato práce díky nařízené karanténě smrskla na
pouhý týden. Ale český člověk – a český žák obzvlášť – je žák kreativní, a tak
se žáci věnovali zpracování tématu „na
dálku“, doma. Každý zvolil techniku,
která mu vyhovuje nejvíce, vybral si
vhodný námět a zpracoval ho podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Někdo se tak pustil do až ilustrativního znázornění slunce, jiný uplatnil
svou dovednost stínování tužkou nebo
pastelkami v kresbě, další se věnoval
keramickému ztvárnění slunce a na
řadu přišlo dokonce i použití 3D pera.
Během března se tak sešlo množství
výtvarných prací, které bych ani nečekala. V běžném režimu by proběhla
výstavka těch nejlepších prací za jednotlivé kategorie a žáci sami by pak
svým hlasováním rozhodli o nejlepších třech dílech v každé kategorii.
Letos díky mimořádným opatřením
tak jsou vítězové všichni, kteří neváhali obětovat svůj čas a vložili svou
námahu do výtvarné činnosti. Jak se
žákům naší základky práce povedly,
můžete opět posoudit sami – několik
prací se objeví na stránkách vašich
Zručských novin.
Závěrem nutno říci, že si žáci zaslouží
velikou pochvalu, jak se s tématem ať
již v literární, nebo výtvarné tvorbě, ve
škole nebo i doma poprali. Naše škola
se může pochlubit řadou talentů. Uvidíme, co nám přinese příští školní rok,
a věříme, že projektový Den Země už
proběhne klasicky, se vším, co k připomínkám tohoto dne náleží. Těšíme
se – zase za rok.
Ukázky tvorby dětí na osmé straně.

FOTA: ARCHIV MĚSTA

Milan Šebesta
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Činnost zručské ZUŠ v době pandemie koronaviru

Jiří Freml

V

oblasti školst ví vláda sv ým usnesením ze dne
12. 3. 2020 zakázala osobní přítomnost žáků a studentů
při vzdělávání nebo studiu na všech školách v ČR. Od 16. 3.
probíhá na naší škole výuka formou distančního vzdělávání (výuka na dálku). V tomto náročném období se museli

učitelé vyrovnávat se situací, kterou si nikdo
z nich nedokázal dříve ani představit, natož se
na ni připravit. Žáci a studenti jsou v současné
době doma a jejich výuka dálkovou formou je
mnohem náročnější než výuka běžná.
Můj pedagogický sbor velice chválím, učitelé se k této náročné situaci postavili čelem
a zvládli vše na výbornou. Výuka probíhala
většinou prostřednictvím e-mailu, Skype
a WhatsApp. V začátcích to byla pouze komunikace přes telefon a e-mail. V hudebním oboru se využíval Skype (žákova hra na nástroj,
ukázka učitele, zpětná vazba, rada, konverzace), WhatsApp (výuková videa od učitele pro
žáky, zaslaná nahrávka od žáka pedagogovi).
V literárně dramatickém oboru se ke komunikaci využívala e-mailová korespondence, SMS
zprávy, facebookový skupinový hovor či videochat. Byť je tento obor spíše kolektivní záležitostí, kvůli distančnímu způsobu výuky učitel
s žáky pracoval více individuálně. Na různé
rozdílné hudební motivy vznikly zajímavé
příběhy inspirované právě muzikou, která při
interpretaci emočně podpořila vnímání děje.
Ten byl u některých žáků rozpracován do divadelního scénáře a formu štafety se na vzniku
prozaických textů podíleli postupně i ostatní
žáci. S emočními výrazy pracovali i pomocí
fotografií. Popisem nálady, napodobením
obličejové mimiky a řečí těla pocitově vnímali nálady ze snímků a pokusili se imitováním

vcítit do rozrušení, štěstí, zoufalství, radosti či
smutku. Zaplněním textových bublin u obrázků tvořily také foto příběhy a komiksové děje.
Ve výtvarném oboru se využívaly, a budou
minimálně do konce školního roku využívat,
různé komunikační kanály (uzavřená skupina
na Facebooku, WhatsApp, e-mailová komunikace, natočená videa, pracovní listy a v neposlední řadě i telefonování…). V tanečním
oboru probíhá výuka na platformě Youtube,
do kanálu ZUŠ se nahrávají žákům videa
(s choreografiemi k naučení, úkoly a koncepty k improvizaci či videa k posílení a protažení
svalstva). Zpětnou vazbu (videa s úkoly, fotky,
referáty) od rodičů nebo rovnou od žáků dostává učitel přes WhatsApp a Messenger.
Učitelé všech uměleckých oborů se snažili
výuku tvořit tak, aby nepřidělávali starosti
přetíženým rodičům. I přesto by se bez nich
distanční výuka neobešla, zvláště u menších
žáků. Moc děkujeme všem rodičům za pomoc
a trpělivost – je samotné a zejména naše žáky
hodnotíme velkou jedničkou.
Od 11. 5. jsme zahájili prezenční individuální výuku v hudebním oboru a 25. 5. otevřeme
školu s dalšími místy poskytovaného vzdělávání pro kolektivní výuku. Někteří zákonní
zástupci žáků požádali opět o distanční výuku
a my to akceptujeme a budeme i nadále vzdělávat na dálku.
Během nouzového stavu se podařilo na-

instalovat klimatizace do prostor využívaných
v horních patrech budovy. V období od dubna
do října při venkovní teplotě nad 25 stupňů
Celsia jsou v těchto prostorách budovy zcela
nepřijatelné klimatické podmínky. Teplota
v učebnách a kancelářích v odpoledních hodinách mnohdy přesahuje 30 stupňů Celsia.
Poděkování za tuto příjemnou změnu patří
zřizovateli, městu Zruč nad Sázavou, od celého pedagogického sboru.

FOTA: ARCHIV ZUŠ

MŠ Malostranská
výtvarná
Michaela Strnadová
aše mateřská škola se mimo jiné se zaměřuje i na výtvarný projev. Děti se učí používat různý výtvarný materiál
a seznamují se s některými výtvarnými technikami.
Provoz školky byl pouze do března. Přesto nás to neodradilo od původního záměru uspořádat výstavu prací našich dětí.
V této nelehké době vás chceme pozvat na prohlídku do
zámecké galerie. Přijďte se potěšit dětskými pracemi!

Zručské noviny ve spolupráci se Základní školou Na Pohoří, Základní školou Okružní

Slavnost
ní
v ýsledk ů v yhlášení
prob
v září 20 ěhne
20.

l i te rá r
n
soutěž í
na tém
a

a městem Zruč nad Sázavou vyhlašují

Co po
vazˇujeˇ
s
pro sv ˚ za d˚uleˇzité
uj zˇivo
.
t
6
.
0
3

?
?

‹

N

‹

uzávěrk a
í
o d e v zd á n
ů
is
p
o
k
ru
ílejte
tex ty pos
nicky
z
™ elektro
í soutěž“
esto-zruc.c
y
novin @m vy „Dětská literárn
rá
p
předmět z osobně
bo
e
n
u
o
št
o
ek 1,
™p
arosty, Zám u
st
ř
o
Kancelá
v
č nad Sáza
285 22 Zru

2020

?

?

ěžní
sout

gor
kate

ie

let
0 –12
1
A
let
3 –15
1
B
8 let
16–1

C

Soutěže se mohou
zúčastnit děti a mládež
do 18 let věku s trvalým pobytem
ve Zruči nad Sázavou nebo navštěvující
Základní školu Na Pohoří či v Okružní ulici.
Slohový útvar je volný. Rozsah: max. 3 normostrany formátu A4
psané rukou nebo na počítači písmem standardní velikosti
(např. Times New Roman velikosti 12).
V každé práci uveďte jméno, příjmení, soutěžní kategorii, název školy a kontakt
na zákonného zástupce včetně telefonního čísla.
Redakční rada žádá účastníky, aby svou práci nedoplňovali kresbami, obrázky, náčrty apod.
Rukopisy se nevracejí. První tři umístění v každé kategorii získají věcné ceny.
Soutěžní porota si vyhrazuje právo některé místo (a příslušnou cenu) neudělit.
Ocenění nelze vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Vítězové budou o svém výsledku informovánipomocí e-mailu nebo zprávou SMS.
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Den Slunce
„Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko…,“ zpívá se v známé české
písničce, kterou znají už předškoláci. Takových sluníček se nám
sešla pěkná řádka od našich žáků.
Ti se navzdory distanční výuce
a uzavření doma chopili pastelek,
fixů, vodových a temperových
barev, někteří i keramické hlíny
nebo 3D pera a pustili se do tvorby. A na čem pracovali? Stejně
jako každý rok i letos zpracovávali
výtvarné práce na téma ke Dnu
Země. Letos bylo tímto tématem
„Slunce“. A to v jakékoliv podobě.
Slunce jako zdroj světla, energie
a tepla, bez kterého by se nejen
člověk, ale především celá příroda neobešli. Jak se jim zpracování
tématu podařilo, posuďte sami.

F. Cendelín, 6. B

N. Konvalinková, 6. A

J. Smejkal, 3. B

Š. Kotěra, 5. A
A. Fuchsová, 6. B

S. Šnaider, 5. A

M. Blažejovská, 3. B

N. Šerá, 9. B

C. Dřevikovská, 7. B

Hana Nešporová

N

ápad na soutěž vznikl, když se
roušky na veřejnosti staly povinností. Postupně jsme si začali sdílet své
roušky a dojmy z nich, až vznikl nápad
uspořádat soutěž o nejlepší rouškovou fotku, abychom se v nové situaci
vzájemně podpořili a našli motivaci
k respektování nového pravidla. Naše
soutěž se jmenovala Rouškování 2020
a k účasti stačilo vyfotit roušku ať už na
sobě, či s vlastním kreativním nápadem
kdekoliv jinde. Některé fotky tak byly
zcela anonymní. Fotky jsme sdíleli na
FB školy a nechali veřejnost hlasovat
pomocí lajků. Někteří si své roušky
vyráběli sami, jiní měli darované třeba od babičky. V závěru soutěže jsme
vyhlásili tři vítěze s nejvyšším počtem
lajků. Vítězové se stali součástí týmu
organizátorů školního výletu, který se
uskuteční v září na Máchově jezeře.
Výhry se chopili s velkým nadšením
a skvělými plány, jsem si jistá, že v jejich podání se mají ostatní účastníci
výletu opravdu na co těšit.

Rouškování 2020

FOTA: FB ZŠ

A. Kokstein, 8. B

E. Kelersová, 5. A

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Lekvi Group postaví
ve Zruči nad Sázavou
nové nákupní centrum

Výjezdy Městské policie Zruč nad Sázavou
ke klientům Život Plus
Pavel Antoš

S

VIZUALIZACE: LEKVI GROUP

Marie Cimplová

V

e Zruči nad Sázavou vyroste do
konce roku 2020 nové retailové
centrum Zenexto realitní skupiny Lekvi Group a developerské společnosti
Zenexto Holding. Jeho celkovou pronajímatelnou plochu 723 m 2 si rozdělí
diskontní prodejna Pepco a drogerie
Teta, které tak rozšíří nákupní možnosti v tomto středočeském městě.
Výstavba obchodního centra je již
v plném proudu.
Developer postaví nové retailové
centrum v původní městské zástavbě Zruče nad Sázavou (okres Kutná
Hora) v ulici 1. máje, která slouží
převá žně ke komerčním účelům.
Spolu s ním zde vznikne devatenáct
nových parkovacích stání, jež by měla
společně se stávajícími místy vytvořit
dostatečnou parkovací kapacitu pro
budoucí zákazníky centra.
„Po dokončení výstavby si v Zenextu
zřídí prodejny diskont Pepco a drogerie
Teta, které si pronajaly komerční prostory o velikosti 464 m2 a 259 m2 . Nové
obchody nabídnou rozsáhlý sortiment
drogerie, kosmetiky, sezónní výzdoby
domácnosti a dalšího spotřebního zboží.
Věříme proto, že si velmi brzy najdou
své spokojené zákazníky,“ konstatuje
Andrej Levin, řídící partner společnosti Zenexto Holding.
O skupině Lek vi Group: Lek vi
Group byla založena v roce 2007
a následně se rozrostla v renomovanou

realitní, developerskou a investiční
skupinu s velmi silnou pozicí na českém trhu rezidenčních i komerčních
nemovitostí.
Předností Lekvi Group je hluboká
znalost českého prostředí, poměrů na
fi nančním trhu a mentality investorů
z širokého spektra zemí. Pro své klienty z řad jednotlivců i developerů
je schopna zajistit komplexní realitní
služby – od prodeje a pronájmu nových i secondhandových nemovitostí
až po jejich profesionální správu. Nabízí také celkový poradenský, finanční
a právní servis, který je spjatý s koupí
a následným pronájmem nemovitostí,
nebo daňové poradenství.
Sk upi n a sp olupr a c uje s ř a dou
v ýznamných společností z širokého spektra oborů, mezi které patří např. Daramis, Central Group,
Crestyl, BM Develop, Acord Invest,
Sekyra Group, Edifice, Pražská správa nemovitostí, Česká spořitelna,
Unicredit Bank, Sherbank CZ, Billa,
Penny, Teta nebo Pepco.
O pevné pozici Lekvi Group na českém trhu vypovídají její hospodářské
výsledky. Zatímco v roce 2010 prodala bytové jednotky za 65 mil. Kč,
v roce 2018 již tento prodej přesáhl
800 mil. Kč. Díky svému know-how,
bohaté síti kontaktů a aktivnímu marketingu prodala za 12 let působení
v realitním segmentu více než 1 000
bytových jednotek.
Článek je tiskovou zprávou vydanou
Lekvi Group dne 11. května 2020.

Pečovatelská služba
ve Zruči nad Sázavou
Štěpánka Malinová

O

d 13. března procházíme náročným obdobím poznamenaným koronavirovou pandemií. Celé
toto období zvládáme díky obrovské a nevídané podpoře města Zruč
nad Sázavou, ale zejména díky všem
našim zaměstnancům.
Tato náročná doba velmi prověřila
charaktery a sílu našich pracovníků v sociá lních slu žbách, sociá lních pracovníků, uklízeček a všech
ostatních profesí. Ti všichni museli
denně čelit obavám z nákazy a strac hu z toho, z d a dok á ž eme n a š e
uživatele – seniory – osoby se zdravotním či mentálním postižením
ochránit před nákazou covid-19.
Když se našich zaměstnanců budete ptát, proč dělají tuto práci,
všichni bez v ýjimky vám řeknou,
že ta práce má smysl, je dů le žitá
a potřebná. Tou nejkrásnější odměnou v pečovatelské službě je úsměv

a s p ok oje no s t n a š ic h u ž i v a t e lů
a jejich blízkých, jejich pozitivní
zpětná vazba, to, že mohou a umějí pomoci. Naši zaměstnanci (a to
všichni bez výjimky) mají touhu po
pomáhání v sobě hluboce zakořeněnou. Naše práce mění pohled na
svět a život ja ko ta kov ý. Pomá há
nám uspořádat si životní hodnoty
právě proto, že víme, jak těžký život
umí bý t a ja k se mů že ve v teřině
změnit.
Všechny mé kolegyně si zaslouží
úctu nás všech a poděkování za způsob, jakým pomáhají. Až je uvidíte
ve městě, v autech, zamávejte na ně
a usmějte se. Bude to vaše symbolické poděkování za jejich náročnou,
ale krásnou a smysluplnou práci, kterou vykonávají pro naše obyvatele.
Všem svým kolegyním a kolegům
děkuji za skvěle zvládnuté nejnáročnější období v celé historii naší
organizace! Máte moji úctu a obdiv.
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polečnost Život Plus zajišťuje služby pro seniory
a zdravotně postižené občany. Hlavní náplní je nepřetržitá telefonická služba – tísňová péče, kdy jsou uživatelé napojeni na centrální dispečink a hlídáni pomocí
speciálního monitorovacího systému.
Dispečink obsluhují kvalifikované
zdravotní sestry, které zprostředkují
okamžitou odbornou pomoc podle
potřeb uživatelů.
Služba tísňové péče byla založena
v roce 1994 ve Zruči nad Sázavou.
U jejího zrodu stál bý valý strážník
Městské policie Zruč nad Sázavou
p. Zdeněk Jelínek. Služba zpočátku
působila pouze v okrese Kutná Hora,
posléze ve Středočeském kraji. V současnosti je služba využívána v šesti
krajích, Středočeském, Jihočeském,
Pardubickém, Libereckém, kraji Vysočina a v Praze.
Městská policie Zruč nad Sázavou
zabezpečuje výjezdy ke klientům sdružení od samého počátku, tedy od roku 1994. Výjezdy
jsou realizovány bez úplaty, strážníci k uživatelům vyjíž-

dějí na žádost operátora Život Plus. Za tímto účelem má
městská policie zásahové karty a klíče od jednotlivých
uživatelů a případný zákrok a výjezd realizuje ve spolupráci se zdravotním personálem.
V současnosti jsou zajišťovány Městskou policií Zruč
nad Sázavou výjezdy k devíti uživatelům tísňové péče,
z toho dva k lienti jsou mimo katastr města Zruč nad Sázavou. Pokud
strážníci vyjíždějí k uživatelům mimo
katastr města, nedisponují žádným
oprávněním vyplývajícím ze zákona
o obecní policii. Vzhledem k tomu, že
dále městská policie odmítala zabezpečovat výjezdy k dalším uživatelům
mimo katastr města, byl podán návrh
na zabezpečování služby na základě
veřejnoprávní smlouvy.
Výjezdy MěP Zruč nad Sázavou:
2018 – 14 výjezdů, 1× mimo katastr,
2019 – 13 výjezdů, 1× mimo katastr.
Městská policie Zruč nad Sázavou
doporučuje uzavření smlouvy na zabezpečování výjezdů městské policie
k uživatelům Život Plus na katastrálním území
obce Chabeřice za podmínek stanovených v navrhované
smlouvě.

Rubrika pro zaﬆupitele 05/2020
Kateřina Kmínková
V roce 2012 tehdejší za stupitelstvo města rozhodlo o prodeji
pozemků nad Zručským dvorem
developerské společnosti, která se
zabývá mj. výstavbou nebytových
budov a jejich pronájmem. Tato
společnost na odkoupených plochách postavila prodejnu Penny
a nyní staví druhou budovu, jejíž
prodejní plochu si pronajala diskontní prodejna Pepco a drogerie
Teta.
Budoucí obchodní středisko má
své fanoušky i odpůrce. Někteří se
těší na rozšíření nákupních možností ve městě, jiní se obávají, že
dojde k další likvidaci místních
živnostníků, kteří d louhodobě
čelí již tak obtížné situaci a nejsou
schopni diskontním prodejnám
konkurovat. Co si o výstavbě nových obchodních ploch myslíte vy?
Je v budoucnu podobná výstavba
nákupních center ve městě žádoucí?
Nechceme spíše podpořit a upřednostnit malé zdejší podniky? Myslíte si, že dojde ke zk va litnění
dostupných služeb s otevřením nových prodejen?
Není debata o oživení zručských
náměstí pouze zbytečným tématem
a lákavým materiálem pro voliče,
kdy ž zároveň dochází k rozvoji
nového centra dění u nákupních
středisek? Ve vznikajícím strategickém plánu rozvoje města jistě
bude zohledněn i rozvoj místních
služeb. Bude specifi kováno, jakým
způsobem je chtěné, aby se služby
ve městě rozvíjely?
Pavel Vrzáček:
Zruč nebyla na rozdíl od některých
okolních měst, jako je třeba Ledeč
nebo Uhlířské Janovice, historicky
místem, kam by lidé jezdili za nákupy. Možná je to dáno tím, že do
příchodu Bati v roce 1939 měla obec
necelých 1 000 obyvatel, a tedy relativně nízký ekonomický potenciál,
nebyla správní oblastí a spádově ani
nikterak zajímavá pro to, aby lidé z jiných měst vážili do Zruče cestu za
nákupy. V poslední době se to mění.
Nedá se to vša k přičíst drobným

zručským podnikatelům, ale právě
obchodům, jako je Tesco a Penny,
před kterými je možné zahlédnout
často auta mimozručských.
Já osobně se bez dvou nových prodejen dokáži obejít. Občané však v rámci dotazníkového šetření vyjádřili zájem o rozšíření možnosti nákupů ve
Zruči a určitě nemalá část z nich tuto
možnost využije.
Když jsem se díval na sortiment
Pepco, tak jsem tam objevil spoustu
věcí, které bych asi jen těžko kupoval
u nějakého zručského podnikatele.
Otázkou je, zda je na to ve Zruči kupní síla a zda se jedná opravdu o sortiment zboží, který Zručáci pro své
žití potřebují. Předpokládám však,
že to mají majitelé zjištěné, když se
rozhodli ve Zruči podnikat. Drogerií
je ve Zruči dle mého soudu dostatek
a celkem je pro mě překvapení, že se
do toho Teta pouští. Je však pravdou,
že i drogerii část Zručáků nakupuje
v jiném městě, a tak se možná tito
spoluobčané přesunou z V lašimi,
Kutné Hory, Prahy… do Zruče. Přál
bych si, aby to na místní podnikatele
nemělo žádný vliv.
O tom, kde chtějí lidé nakupovat,
nerozhoduje vždy jen cena, a tak
věřím, že si i místní podnikatelé najdou vedle těchto velkých firem své
místo. Možná bude potřeba hledat
trochu jiné cesty. Podporovat malé
zdejší podniky můžeme i nadále tím,
že k nim budeme chodit nakupovat.
Já to rád udělám. Na druhou stranu
tu vzniknou další pracovní místa a to
není také k zahození.
Ohledně otázky na zkvalitnění dostupných služeb s otevřením nových
prodejen si myslím, že dojde k tlaku
na jejich zlepšení, ale to, zda se to reálně stane, závisí na každém jednotlivém podnikateli. Při dotazníkovém
šetření mezi obyvateli si spoluobčané
jako jedno z důležitých témat vybrali
vybavenost města a služby, tedy bychom se k bližší specifikaci ve strategickém plánu rozvoje města měli
dopracovat.
Ohledně možnosti další výstavby
si myslím, že lokalita Na Pohoří je
tímto již vyčerpaná a další lokalitu
na zřízení několika velkých obchodů
v rámci obce Zruč nevidím.

Pokud se ptáte na oživení náměstí,
myslím, že náměstí nemusí být přeci
obchodním centrem obce, ale může
to být centrum setkávání. K tomu
jsou lepší kavárny, hospody a cukrárny, obchůdky pro radost, prostor
pro hraní a zábavu.
Bohužel komunisti pojali náměstí Míru jako parkovací plochu před
tehdy jediným zručským „obchodním centrem“ Sázavankou a dodnes
se z toho tento prostor nevzpamatoval
a bude velice drahé jej přetvořit na
pěkné centrum Nové Zruče.
Ná městí MUDr. J. Svobody na
tom je z mého pohledu přeci jen
o něco lépe.
Pavel Novotný:
Bohužel jakékoli úvahy nad tímto tématem jsou již jen lamentováním nad rozlitým mlékem. Diskuse
o směřování osudu obchodní zóny
měla být vedena v době, kdy město
rozhodovalo o podmínkách odprodeje těchto pozemků developerům. V té
době si asi jen málokdo uvědomil, že
se jedná o strategické rozhodnutí
ovlivňující strukturu maloobchodu
a zapojení místních podnikatelů do
něj na dlouhá desetiletí dopředu.
Pokud investoři splní zákonné podmínky, nemá nyní vedení města již
prakticky žádné páky, jak ovlivnit, co
v této lokalitě určené jako obchodní
zóna vyroste za obchody.
Já osobně historické rozhodnutí rady města nepovažuji za ideální
a pro město přínosné. Již výstavbu
dvou velkých a téměř navlas stejných
supermarketů považuji za nesmyslné,
natož vestavbu benzínky uprostřed
města.
Každý z nás si jistě dokáže rozumně odpovědět na to, co další nové
obchody nadnárodních řetězců distribuujících zboží z nejrůznějších
koutů světa městu Zruči, jeho občanům a podnikatelům přinesou. A to
odhlédněme od stávající situace, kdy
jsme pravděpodobně na okraji globální ekonomické krize. Zkrátka, jako
již mnohdy v historii zvítězil konzum
nad racionálním uvažováním. A Ty,
zručský podnikateli? Podnikej! Vždyť
ti v tom přece nikdo nebrání…
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Události řešené městskou policií
v dubnu 2020
• 8. 4. 2020 – V odpoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení občanů o porušování vyhlášených mimořádných opatření skupinkou místních
výtečníků. Ti se v opilosti sdružovali ve větším počtu a svým chováním rušili
sousedy. Vzhledem k tomu, že se v případě uvedených nejednalo o první
případ porušování mimořádných opatření, byla skutečnost dále oznámena
a předána k dalšímu šetření krajské hygienické stanici.

Aktuálně obrazem
Oprava krajnice příjezdu na dálnici

Oprava trati Kutná Hora–Zruč nedaleko našeho města

• 24. 4. 2020 – Na žádost operátorky tísňové linky Život Plus vyjížděla
hlídka MěP v 10.50 hodin k třiaosmdesátileté klientce, která žádala o pomoc. Na místě bylo hlídkou MěP zjištěno, že uvedená žena upadla na
chodníku před domem a nepodařilo se jí vstát. Uvedené byla poskytnuta
první pomoc, další lékařské ošetření nepožadovala.
• 24. 4. 2020 – V odpoledních hodinách hlídka MěP opakovaně vyjížděla k OD Tesco. Zde bylo nahlášeno poškození zaparkovaných vozidel
nákupními vozíky, které se samovolně rozjely a poškodily zaparkovaná
vozidla. Věc budou poškození řešit jako škodní událost s provozovatelem
obchodního domu.

Oprava komunikace mezi Zručí a Dolní Pohledí

Oprava fasády na kulturním domě v Želivci

• 25. 4. 2020 – Ve večerních hodinách přivedli na služebnu MěP občané
šestiletou dívenku, která se ztratila rodičům a pohybovala se sama v prostorech náměstí MUDr. Svobody, kde hledala svou matku. Hlídkou MěP
byla na skutečnost upozorněna prostřednictvím operačního střediska PČR,
kterou následně kontaktovala i matka dívenky. Ta si poté převzala děvče od
strážníků v místě bydliště.
• 28. 04. 2020 – Z důvodu obavy o zdraví souseda se na hlídku MěP
obrátili obyvatelé domu v ulici Mládeže. Jednalo se o šestasedmdesátiletého
muže, který nebyl nikým delší čas spatřen. Na místě bylo hlídkou MěP provedeno šetření, zda by někdo ze sousedů nevěděl o muži nějaké informace.
Následně byla o spolupráci požádána hlídka PČR a k otevření bytu místní
jednotka HZS. Po otevření bytu byl však muž nalezen v bytě již bez známek
života. Na místě si dále věc převzala k dalšímu opatření hlídka PČR.

Vrata ve školce před opravou

Výstavba vodovodu a kanalizace v Okružní ulici

Nová vrata ve školce

Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v březnu 2020

Nová parkovací místa na Slunném Vrchu

Zastupitelstvo města
Zruče nad Sázavou
v době nouzového
stavu

• 10. 4. 2020 – KOPIS vyslalo jednotku k požáru trávy ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná
o požár suché trávy na zahradě rodinného domku. Majitel byl na místě.
Požár vznikl pálením hromady větví ovocných stromků. Plocha požáru suché trávy byla o rozměrech asi 10 × 12 m. Pomocí útočného D proudu byl
požár trávy lokalizován a poté zlikvidován. Na místě zasahovala i jednotka
SDH Zruč nad Sázavou.
• 18. 4. 2020 – Jednotka byla povolána k požáru v lese u rozhledny Babka. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že skupina mladých lidí
sedí v pergole u rozhledny a ve veřejném ohništi hoří několik polínek. Na
místo se dostavila PČR. Osoby byly poučeny o rozdělávání ohně v suchém
ročním období.
• 23. 4. 2020 – Jednotka byla vyslána k likvidaci provozních náplní vytékajících z vozidla na parkovišti ve Zruči nad Sázavou na žádost PČR. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k úniku paliva z vozidla po poruše.
Na místě byla PČR. Skvrna benzinu o přibližné velikosti 1 × 1 m, nacházející se pod vozidlem, byla zlikvidována sorbentem. Po domluvě s PČR se
jednotka vrátila na základnu.

Nový asfaltový koberec ulice Na Kopečku

Andrea Pacalová

Probíhá nátěr altánku.

N

Aktuální stav v průjezdu zámku

• 28. 4. 2020 – Krajské operační a informační středisko vyslalo jednotku
k otevření dveří bytu ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu byla na místě zásahu PČR a Městská policie Zruč nad Sázavou. Na žádost PČR jednotka
provedla otevření dveří pomocí páčidla. V bytě byla nalezena osoba, která
nejevila známky života. Místo zásahu bylo předáno PČR.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Opravená cihlová dlažba v průjezdu zámku

Lakování zámeckých podlah v podkroví

FOTA: ARCHIV MĚSTA

etradiční zastupitelstvo, které proběhlo 11. května 2020 v zasedací místnosti zámku, se konalo přesně
podle doporučení hygieniků. Zasedací pořádek v požadovaných rozestupech a ústenky se staly nezbytným doplňkem
všech přítomných.
Kromě prodeje pozemků, úpravy rozpočtu města, seznámení se s přezkoumáním výsledku hospodaření, přijetí
dotací od Středočeského kraje na XX. historické slavnosti,
výukový program pro žáky základních škol do expozice Příběh řeky Sázavy a sociální službu, rozhodli zastupitelé o prominutí nájmu (od 1. dubna do 31. srpna 2020) v nebytových
prostorách pro podnikající osoby, které musely své provozovny uzavřít. Tato celosvětová situace zapříčiní v příštím roce
snížení příjmů pro město z rozpočtového určení daní o cca 15
až 25 mil. To povede k úspornějším režimům výdajových
položek, ale zastupitelé nemají v úmyslu zastavit dlouhodobě
plánované investice ani opravy. Na červnovém jednání ZMě
je bude čekat rozhodnutí o přijetí úvěru.
Zastupitelé také schválili veřejnoprávní smlouvu k zajišťování výkonu některých úkolů podle zákona o obecní policii
uzavíranou s obcí Chabeřice.
Na základě žádosti starosty Chabeřic a pana Zdeňka
Jelínka, dnes již bývalého ředitele Život Plus z. ú., bude
hlavním předmětem smlouvy zásah MP Zruč nad Sázavou
v obci Chabeřice a jejích osadách u občanů napojených na
hlídací monitorovací systém poskytovatele sociální služby
Život plus, z. ú., případně pomoc při zásahu RZS. Služba
bude vykonávána za úplatu finanční částky ve výši 500 Kč
za každý výjezd k obyvatelům připojeným na systém tísňové
péče, tuto úhradu provede obec Chabeřice městu Zruč nad
Sázavou na základě vystavené faktury. Smlouva je sjednána
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. Jedná se
o veřejnoprávní smlouvu, která musí být po schválení zastupitelstvy obou zúčastněných stran dána společně s žádostí
ke schválení na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
legislativně právní, Praha 5.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

KVĚTEN 11
2020

Výsledky
Zprávy z radnice
dotazníkového šetření 2019 –
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Dílčí část zaměřená na veřejné služby, správu
Rada města na svém 40. zasedání, konaném 27. 4. 2020
města a celkový pohled na život ve městě
schvaluje
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Jitka Trojanová
V této tematické oblasti dotazníkového šetření nás zajímal názor na
fungování samosprávy a městského
úřadu. Dále byla hodnocena spokojenost s veřejnými službami a také bezpečnost. U většiny otázek mohli občané známkovat danou oblast s tím,
že nejlepší je jednička a nejhorší pětka
(známkování jako ve škole).
Zastupitelstvo a zaměstnanci úřadu
byli nejčastěji ohodnoceni známkou
2, druhou nejčetnější známkou byla
trojka a třetí jednička. V připomínkách často zazníval požadavek více se
soustředit na občana a jeho potřeby,
jako je bydlení, zaměstnanost apod.
Dotazovaní také často apelovali na
lepší komunikaci úřadu s občany.
Nyní se vytváří komunikační strategie města, která by měla úřadu pomoci komunikaci s občany zlepšit,
sjednotit a zpřehlednit.
Kvalita péče o životní prostředí
a veřejná prostranst ví, to je další
řešená oblast. Zde byla nejlépe hodnocena péče o zeleň, a to nejčastěji
známkou 1. Zbý vající oblasti byly
nejčastěji hodnoceny známkou 2.
Jednalo se o čistotu a údržbu veřejných ploch, separaci a svoz odpadu
a kvalitu ovzduší. Celkově tato oblast získala od více než poloviny dotazovaných jedničku nebo dvojku.
Hodně připomínek bylo vzneseno
ke kvalitě ovzduší v zimním období,
a to především ve Staré Zruči. Problémem je pro občany také přeplněnost
kontejnerů na tříděný odpad (plast,
papír). Ocenili by také kontejnery na
specifické druhy odpadů (např. plechovky).
Velmi diskutovanou oblastí je bezpečnost. Tato problematika byla již

řešena na veřejném projednání výsledků dotazníkového šetření i na
zastupitelstvu. Oblast bezpečnosti
je ovlivněna specifickou skupinou
obyvatel města. Jedná se o cizí státní
příslušníky a uživatele návykových
látek. Na otázku, zda se cítí občané
ve městě bezpečně, odpovědělo více
než 50 % dotazovaných, že spíše ano.
21,5 % spíše ne, 18,9 % ano a 9 %
ne. Podíváme-li se však do již komentované části dotazníků v minulém
čísle novin, kde měli občané uvést
tři oblasti, které hodnotí záporně,
tak nejčastěji byla zmiňována právě
bezpečnost. Přestože se občané cítí
spíše bezpečně, tak jako jeden z největších problémů města vnímají právě
otázku bezpečnosti spojenou s narkomany, opilci a agenturními zaměstnanci. Respondenti v této části dále
hodnotili známkami státní policii,
městskou policii a hasičskou jednotku. Obě policie byly nejčastěji hodnoceny dvojkou, hasiči pak obdrželi
jedničku. Názorně jsou jednotlivé
podíly uvedeny v tabulce č. 1.
Jako největší problémy z hlediska
bezpečnosti jsou vnímány potíže
s drogami, narkomany, opilými lidmi a dále s agenturními pracovníky
a pracovníky z cizích zemí. Další
problematické oblasti jsou uvedeny
v následující tabulce č. 2.
Další částí dotazníku byl život
ve městě. Zde byla předmětem
průzkumu témata, jako je bydlení,
práce, vybavenost službami apod.
V oblasti bydlení byla hodnocena
dostupnost bydlení. Pro většinu dotazovaných je bydlení spíše dostupné
(více než 50 %). Necelá čtvrtina dotazovaných však uvedla, že považují bydlení spíše za nedostupné. Občané by
uvítali výstavbu městských bytů, které

by byly cenově přijatelné a nebyly by
zaměřeny jen na sociálně slabé.
Jednoznačněji byla hodnocena
dostupnost a nabídka pracovních
příležitostí. Tady považuje nabídku
práce za spíše nedostatečnou 45,7 %
dotazovaných, za zcela nedostatečnou
d a l š í c h 1 5 % . Ve m ě s t ě c h y b í
občanům především administrativ
ní pozice, účetní a finanční pozice,
odbornější posty pro vysokoškoláky,
pracovní místa pro ženy a pracovní
místa na zkrácený úvazek. Často
občané zmiňují i nízkou výši platů
v regionu.
Dostupnost nákupních možností
je hodnocena u potravin nejčastěji
známkou 1. Horší situace je
u nepotravinářského zboží, kde je
nejčastější známkou čtyřka. Kvalita
služeb, včetně drobných řemeslníků,
byla oznámkována nejčastěji trojkou.
Z nákupních možností a služeb
občané nejvíce postrádají prodejny
kvalitních oděvů, obuvi, řemeslnické
služby, sportovní prodejny, klenotnictví, čistírnu oděvů, galanterii,
pekárnu, kvalitní restaurace či kavárny. Podrobné údaje k otázce „Jak
hodnotíte dostupnost nákupu a kvalitu služeb ve městě“ jsou uvedeny
v tabulce č. 3.
Kulturní a společenské vyžití je
nejčastěji hodnoceno dvojkou co do
kvality i četnosti. Spolková činnost
také obdržela nejčastěji dvojku.
Občanům nejvíce chybí divadla, koncerty, kino, diskotéky pro mladé, více
akcí pro děti, plesy, taneční zábavy či
zájezdy do divadel.
V příštím čísle novin se budeme
věnovat hodnocení trávení volného
času, sociální a zdravotní péči, školství
a infrastruktuře. Zprostředkujeme
i slibovaný pohled našich dětí.

• záměr stavebníka vybudovat na pozemku p. č. 2114/2 v k. ú. Zruč
nad Sázavou vjezd k rodinnému domu č. p. 607, který je postaven
na pozemku p. č. 2114/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou, dále umístění
vrat a branky na hranici mezi pozemky p. č. 2114/2 a p. č. 2114/1
a odstranění živého plotu na pozemku p. č. 2114/2, vše v k. ú. Zruč
nad Sázavou;
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Přístavba hasičské zbrojnice Nesměřice“ uzavřít smlouvu o dílo s firmou Tomáš Seidl,
250 63 Sluhy 27, IČ: 75351986;
• nákup chladicího boxu do školní jídelny od firmy Petr Furka Kutná
Hora a nákup celonerezového regálu od firmy SEP, spol. s r. o.;
• objednat renovaci oplocení, altánu a okrasných bran v zámeckém
parku od Hany Jelínkové;
• objednat rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Okružní od firmy
Telsig-servis, s. r. o.;
• uzavření smlouvy o dílo na sekání trávy na dobu od 1. 5. do
31. 10. 2020;
• smlouvu o dílo a o poskytnutí oprávnění k jeho užití s Ing. arch. Šimrem, Ph.D. – Svět kostiček;
• smlouvu o spolupráci s paní Renée Votíkovou, Pražská 76, 251 62
Mukařov týkající se souboru exponátů panenek, medvídků, kočárků
a dalších předmětů, tvořících dohromady sbírku nazývanou „Panenky“;
• provozní a návštěvní řád dětských hřišť s účinností od 1. 5. 2020;
• aktualizovaný Provozní řád dětského dopravního hřiště ve Zruči
nad Sázavou s platností od 1. května 2020;
• objednat zastřešení pro skok vysoký u firmy Tiser za 70 600 Kč
bez DPH;
• harmonogram sekání města Zruče nad Sázavou v roce 2020;
• objednat renovace dřevěných podlah od firmy RT Royal Tech, s. r. o.;
• objednat opravu zábradlí na Barončině stezce od firmy Jan Řimnáč – Truhlářství, s. r. o.;

schvaluje ke zveřejnění
• prodej vyznačené části pozemků p. č. 1866/3 (cca 92 m 2 ),
p. č. 1750/1 (181 m2) a st. p. č. 218/1 (80 m2), vše v k. ú. Nesměřice;
doporučuje zastupitelstvu města schválit
• přijetí dotace na akci „XX. historické slavnosti aneb 400 let od
bitvy na Bílé hoře“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek v rámci
tematického zadání „Podpora kultury“;
• přijetí dotace na akci „Výukový program pro žáky základní školy
do expozice Příběh řeky Sázavy ve Zruči nad Sázavou“ z Programu
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu;
bere na vědomí
• informace o nabídce na odkup objektu na pozemku p. č. 1808
včetně časti pozemku p. č. 1872/1 od firmy Toidesign.CZ, s. r. o.;
• navrženou dispozici prostor Kotelny na vybudování sociálních bytů;
• informace týkající se nákladů na zimní údržbu na sezónu 2019–
2020 k 20. 4. 2020;
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruče nad Sázavou za rok 2019.
Rada města na svém 41. zasedání, konaném 11. 5. 2020

Tabulka č. 1

Tabulka č. 2

Tabulka č. 3

schvaluje
• uzavření kupní smlouvy s firmou Bártek rozhlasy, s. r. o., na nákup
vysílacího zařízení SARAH IV a mikrofonu;
• zveřejnit záměr města na pronájem částí pozemků p. č. 1244
a p. č. 1210/1, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• pokud se nepřihlásí jiný zájemce, uzavřít nájemní smlouvu na pronájem těchto pozemků s paní Štěpánkou Richterovou, Na Farském
1076, Zruč nad Sázavou;
• zveřejnit záměr města na prodej fotoaparátu Canon EOS 800D,
objektivů Canon EF-S 18–135 mm f/3,5–5,6 IS STM a Canon EF
70–300 mm f/4,0–5,6 IS II USM;
• přidělení individuální dotace pro Svaz diabetiků ČR;
doporučuje zastupitelstvu města schválit
• podání žádosti o dotaci na akci „Zavírání turistické sezóny 2020
ve Zruči nad Sázavou“ z Fondu hejtmana na zmírnění následků katastrof v rámci tematického zadání Fond hejtmana – oblast kultury
a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 %
z celkových nákladů;
bere na vědomí
• stav a plnění rozpočtu k 30. 4. 2020;
• výpůjčku části prostor zámeckého parku se zázemím na nádvoří
zámku a zapůjčení krytého pódia, odpadkových košů, případně dalšího
mobiliáře města za účelem pořádání akce „Zručský májový běh – 6. ročník běžeckého závodu“, který se uskuteční ve dnech 20.–24. 5. 2020;
• podání žádosti o dotaci do dotačního programu „Účelové inves-
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

VZPOMÍNKA

◆ Koupím byt ve Zruči nad Sázavou nebo
v Ledči nad Sázavou. Tel.: 777 636 440.

tiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“. Výzva:
JSDH_V2_2021: Pořízení nového dopravního automobilu;

◆ Koupím dům ve Zruči nad Sázavou
nebo v okolí (do 20 km).
Tel.: 775 000 786.

souhlasí
• s realizací a financováním akce „Pořízení dopravního automobilu
pro JSDH Nesměřice“;

Dne 24. června uplyne
90 let od narození
našeho tatínka
Josefa Pajera.

◆ Koupím Jawa ČZ – motocykl, skútr,
moped s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 589 258.

Stále s láskou a úctou
vzpomínají dcery s rodinami.

◆ Pronajmu jednopodlažní garáž ve
Dvouletkách. Tel.: 777 636 440.

ukládá
• prodloužit termín pro podávání návrhů na udělení Ceny města
a Ceny za sportovní výkon za rok 2019 do 30. 6. 2020.
Zastupitelstvo města na svém 12. zasedání, konaném 11. 5. 2020
schvaluje
• prodej pozemků p. č. 1354/7 (230 m2) a díl „a“ p. č. 1354/1 (4 m2),
vše k. ú. Zruč nad Sázavou;
• prodej pozemků p. č. 1354/8 (117 m2) a p. č. 1354/10 (64 m2), vše
v k.ú. Zruč nad Sázavou;
• prodej pozemku p. č. 1354/9 (27 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• prodej pozemků p. č. 1354/13 (222 m2) a p. č. 1354/16 (4 m2), vše
k.ú. Zruč nad Sázavou;
• prodej pozemků p. č. 1354/15 (45 m2) a p. č. 1354/17 (95 m2), vše
v k.ú. Zruč nad Sázavou;
• prodej pozemku p. č. 1354/14 (101 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• prodej části pozemku p. č. 1870 (cca 107 m 2 ), části pozemku
p. č. 1865/5 (cca 87 m 2) a pozemku p. č. 1735/3 (23 m 2), vše v k. ú.
Nesměřice, za prodejní cenu 50 Kč/m2 a s podmínkami, že ve smlouvě
bude ošetřena služebnost práva údržby a opravy vodovodního řadu pro
vlastníka nemovitosti RD č. p. 26 a veškeré náklady spojené s převodem bude hradit kupující;
• prodej vyznačené části (cca 80 m 2) pozemku p. č. 1870/1 v k. ú.
Nesměřice za cenu 50 Kč/m2 a s podmínkou, že veškeré náklady spojené s převodem budou hradit kupující;
• prominutí nájemného v nebytových prostorách, dle předložené
přílohy, za období od 1. 4. do 31. 8. 2020;
• veřejnoprávní smlouvu k zajišťování výkonu některých úkolů podle
zákona o obecní policii uzavíranou s obcí Chabeřice;
• podání žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Chabeřice;
• přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí pro výkon sociální práce ve výši 453 962 Kč;
• přijetí dotace ze Středočeského kraje na akce: XX. historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou aneb 400 let od bitvy na Bílé hoře ve výši
100 000 Kč, Výukový program pro žáky základních škol do expozice
Příběh řeky Sázavy ve výši 40 000 Kč;
• podání žádosti o dotaci na akci „Zavírání turistické sezóny 2020 ve
Zruči nad Sázavou“ z Fondu hejtmana a zmírnění následků katastrof
v rámci tematického zadání Fond hejtmana – oblast kultury a zavazuje
se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových
nákladů;
• 2. úpravu rozpočtu města Zruče nad Sázavou na rok 2020 navýšením příjmů a výdajů o 1 496 280 Kč;
bere na vědomí
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruče nad Sázavou za rok 2019.

◆ Prodám nové pánské kolo.
Cena 2 500 Kč. Telefon: 704 577 509.
◆ Nabízím k prodeji byt 3+1 v soukromém vlastnictví ve Zruči nad Sázavou,
Na Pohoří. Kontakt: +420 773 675 188.

Vzpomeňte s námi na
pana Antonína Kovaříka,
který by se 20. května dožil 100 let,
a na paní Marii Kovaříkovou,
která nás opustila 22. května před 11 lety.

◆ Ordinace všeobecného praktického
lékaře ve Zruči nad Sázavou a Kácově
hledá zdravotní sestru na HPP/35 hodin týdně. Mzda 22 500–32 000 čistého.
Kontakt: 608 763 664.

Děkuje rodina.

◆ Prodám skoro nový křovinořez PROFI 750. Křovinořez byl 2× v provozu.
Cena dohodou. Telefon: 737 538 329.

Jak finančně pomoci
svému městu?

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme
Městskému úřadu a Sboru
pro občanské záležitosti
za blahopřání
k našim narozeninám.
Jana a Jaroslav Barešovi

Martin Hujer

D

opad současné situace na příjmy
našeho města v letošním roce lze
očekávat v poklesu v rozmezí 10 až
25 % ve srovnání s loňským rokem.
Město dostává největší část svých
příjmů podle zákona o rozpočtovém
určení daní. Rozhodujícím kritériem

Rekonstrukce
U Krokodýla

Založení kompostu
v plastovém
kompostéru

Jindřich Pustka

V

době karantény se život v oddílu házené zcela zastavil. Přestaly se konat veškeré tréninky a bylo zrušeno
mnoho turnajů včetně těch největších, kterými jsou velikonoční Prague Handball Cup a červnový MegaMini Cup.
Přerušen byl také provoz pivnice U Krokodýla na hřišti
házené. Této odstávky v provozu jsme okamžitě využili
k rekonstrukci naší oblíbené základny. Nejdříve jsme vybourali nepoužívaný a nefunkční krb, který pouze zabíral
místo, dále jsme vybourali nové dveře do vedlejší šatny.
Tím se rozšíří prostory pivnice o další místnost, která se
bude využívat např. k celoroční možnosti trénování házení
šipek na tradiční Vánoční hod.
Jak se karanténa prodlužovala, pokračovali jsme v dalších
změnách. Vyvýšila se podlaha v části určené k sezení, čímž
se zrušil pro někoho nebezpečný schod (zvláště v pozdních
hodinách). Vyměnily se obklady v celé restauraci, položila
se nová podlaha, rekonstrukcí prošly pisoáry, pořídily se
nové dveře, všude se vymalovalo a natřelo topení. Třešničkou na dortu je nová výčepní stolice.
Věřím, že až budete tyto řádky číst, bude už pivnice
znovu v provozu a vy budete moci na vlastní oči ocenit
uskutečněné změny.

je trvalý pobyt občanů. Zjednodušeně
řečeno peníze jdou tam, kde má člověk trvalý pobyt. Za každého trvale
hlášeného občana naše město dostává
ročně přes 10 tisíc korun. Pokud ve
Zruči dlouhodobě žijete či jste se přistěhovali a nemáte zde zřízený trvalý
pobyt – přihlášením k trvalému pobytu městu finančně pomůžete.

Renáta Šimková

K

ompostováním získáte kvalitní hnojivo, díky němuž
vracíte do půdy živiny a zlepšujete její vlastnosti.
Postup:
• Kompostér postavte na rovnou plochu do polostínu. Je
potřebný styk s půdou, protože odtud se do kompostéru
dostávají mikroorganismy.
• Do spodního patra vložte suché i mokré nalámané větvičky. Pro správné nastartování procesu potřebuje kompostér
přístup vzduchu.
• Otevřete větrací otvory. Je dobré jednou za rok kompost
provzdušnit přeházením.
• Základní pravidlo: na 2–3 díly hnědého materiálu přidejte 1 díl zeleného. Tím získáte optimální poměr C : N =
25–30 : 1. Čerstvý zelený materiál (tráva, odpad z kuchyně,
hnůj, listí) bohatý na dusík (N) kombinujte s dřevnatým
starším materiálem (dřevo, kůra, piliny, sláma), který obsahuje hodně uhlíku (C).
• Do kompostéru patří: ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, hnůj, skořápky, popel ze dřeva, tráva,
listí, hobliny, kůra, větvičky (větší nadrtit), drny, piliny.
Do kompostéru nepatří: kosti, tuky, mléčné zbytky, plast,
kov, sklo, pecky a slupky tropického ovoce, zbytky napadené chorobami či chemicky ošetřené, popel z uhlí a cigaret,
oddenkatý plevel.
• V suchém období kompost jednou týdně zalijte, protože
vlhko zrychluje rozklad. Kompost vzniká 1–3 roky. Lze
přidat urychlovače kompostování s obsahem bakterií, které
zkrátí zrání kompostu o polovinu.

aťov0 a cvička
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Střípky od zelených stolů
František Herout
Soutěže stolního tenisu ukončeny.
Zruč si udržela své pozice
Radikální opatření pořádně zamávala nejen kolektivními sporty plnými soubojů, ale i naším stolním tenisem. Po cca měsíci přerušení soutěží,
Česká asociace stolního tenisu zhodnotila, že pokračování v soutěžích by
nebylo fér vzhledem k delšímu tréninkovému výpadku, a tak se k zápasům na zelené stoly vrátíme nejdříve
v září, až vypukne nový ročník.
A jak dopadly jednotlivé soutěže?
Mimořádně! Každý kdo měl šanci
k postupu, dostal k němu příležitost, kdo se mohl udržet, udržel se.
Soutěže v novém ročníku tak budou
praskat ve švech. Zruč měla malou
smůlu v tom, že v žádné soutěži nepatřila do žádné z těchto zón. A-tým

Archiv – fotografické návraty

Exhibiční utkání zručských
padesátníků a hasičská soutěž

ve 3. lize zaujal konečné šesté místo,
B-tým v krajské soutěži II. třídy místo čtvrté, C až E-tým v regionálních
soutěžích podobně jistotu udržení.
Konec karantény – velk ý zájem
mladíků
Kdo by si myslel, že se mladí hráči
zaleknou stále hrozícího rizika nemoci, byl by na omylu. Ač za přísnějších hygienických opatření je hned
po uvolnění opatření plná herna
mladíků. Ti mají teď plno času, a co
se zbavují roušek, jsou jim tréninky
příjemnější. Odstupy díky stolům
nejsou problémem, a tak nic nebrání
pořádně makat a připravit se na nový
ročník. V něm totiž dostanou velký
prostor v soutěžích mužů. Krajská
soutěž se ve Zruči sice hrát nebude,
zato do regionálních soutěží půjdou
hned tři mančafty a více než polovina
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Josef Tůma
míst bude patřit mladým nadějím.
Ze Zbraslavic navíc přichází zručské řady rozšířit Zručandy Adéla
a Kateřina Fuchsovy. Díky tomu se
v našich barvách konečně ukáží i dívky, a aby toho nebylo málo, bude se
ve Zruči hrát i divize žen! SKC se tak
má na co těšit. V září vypuknou nové
boje a je dobře, že už nyní probíhají
poctivé přípravy.
Řady SKC jsou navíc otevřené nejen
dětem od 5 let, ale i dospělým! Zapojte se do našeho oddílu, těšíme se
na další nové tváře z řad zručských
amatérů.

Zahajujeme beachvolejbalovou sezónu 2020

N

astalo těžké období a je nouze
o nové fotografie, rozhodl jsem
se na facebookové stránce Zručský
sport – JT zveřejnit archivní sportovní snímky. Věřím, že některé z vás

potěší, jiné určitě rozesmějí. Fotky
vám určitě ukáží, jak ten život rychle
ubíhá.
Exhibiční utkání v kopané pěti
z r uč sk ých pa de sát n í k ů – k vě ten 2013. Výsledek: modří – žlutí
4:3 (3:3).

Exhibiční fotbalové utkání – tým žlutých			

FOTA: J. TŮMA

Exhibiční fotbalové utkání – tým modrých

Roman Starý

Účastníci turnaje v roce 2019		

L

teční již VII. ročník turnaje Beachotvírák a my s úsměvem
a radostí prožijeme příjemnou a slunečnou červnovou sobotu na zručských beachkurtech.
Více informací na:
https://www.facebook.com/beachotvirak.zruc.

etošní rok je sice poznamenán netradiční nesportovní akcí covid-19, ale věřím, že se jí nepodaří přerušit
tradiční sportovní akci BEACHOTVÍR ÁK-20. Pokud
epidemiologická situace a veškerá opatření vlády tomu
nezabrání, v sobotu 6. června 2020 se od 8.00 hod. usku-

FOTO: ARCHIV AUTORA

Šipkaři Baltazaři

Zleva – Luboš Keltner, Petr Kubálek, Petr Jouza, Vladimír Beneš, Vladimír Žák

V sobotu 2. srpna 2014 se uskutečnil
v Prostřední Vsi 3. ročník hasičské
soutěže O putovní pohár Memoriálu Františka Brože. Zúčastnilo se
ho jedenáct mužských a tři ženská
družstva ze sborů dobrovolných hasičů, soutěž byla dvoukolová.
Muži: Prostřední Ves, Volavá Lhota, Hostovlice, Lomec, Zruč nad Sázavou A, Vickovice, Zruč nad Sázavou B, Hranice, Korotice, Pertoltice,
Zbraslavice.

Ženy: Hostovlice, Malín, Prostřední Lhota.
V kategorii mužů zvítězil SDH
ze Zruče nad Sázavou A s časem
21,81 seku nd, na d r u hém místě
skončil SDH Zruč nad Sázavou B
‒ 23,25 a třetí místo si odnesl SDH
Pertoltice – 24,40. Kategorii žen vyhrály hasičky z Malína – 29,69, druhé
místo připadlo ženám z Hostovic –
36,39, třetí skončilo diskvalifikací
domácí družstvo.

FOTO: J. TŮMA

David Chmel

L

etošní ročník Ligové soutěže začal 6. září 2019.
Náš tým Baltazaři Zruč nad Sázavou začal sezónu
8. září 2019 ve složení David Chmel (předseda a vedoucí
týmu), Josef Hejl (týmová stálice), Matěj Vrzáček (nováček v týmu) a nejstarší hráč a zároveň i legenda celé
středočeské ligové soutěže pan Oldřich Žižlavský.
Náš první zápas jsme odehráli na domácím hřišti v Ká-

cově v restauraci U Dušků. Proč v Kácově? Je to tím že
jsme nenašli v našem rodném městě žádné prostory, které
by odpovídaly pravidlům a bezproblémovému průběhu
hry. Tím pádem na zápasy a tréninky dojíždíme.
V současné době, kdy se rozhoduje o pokračování či
ukončení letošní sezóny z důvodu koronaviru, se náš
tým nachází s počtem 25 bodů na sedmém místě tabulky z celkových čtrnácti týmů. Rozhodnutí svazu padne
v polovině května.

Zručští hasiči
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Denisa se otužuje, hodně peče, usedne do koňského sedla
František posiloval s vrtačkou, chodí ven se psem, pekl dort

Tréninky se opět rozeběhly

Sportovci v izolaci
Josef Tůma

FJ: Nedávno jsme se stěhovali, tak
doma je spousta věcí na dodělání. Postupně se mi ale seznam zkracuje.

O

mezený pohyb osob na veřejnosti kvůli koronaviru zasáhl
i (ne) zručské sportovce. Ti tak překvapivě mají spoustu času na dlouho
odkládané činnosti i nejrůznější nečekané aktivity. Zeptali jsme se jich,
jak v karanténě trénují, co kromě trénování v domácí izolaci ještě stíhají
dělat a jaké bláznivé nápady už stihli
realizovat.

7) Stihli jste už realizovat nějaké
bláznivé nápady?
DD: Není to vyloženě bláznivý nápad, ale přidala jsem se ke skupince
otužilců a chodíme se v Praze otužovat do Vltavy. Voda je sice pořádně studená, ale i tak je to fajn pocit.
A další zážitek byla strávená noc na
stromě – ubytování v blízkosti města
Sázavy, vřele doporučuji!
FJ: Asi jako všichni máme plný sklep
těch konzerv a toaletního papíru, že!
Bláznivé to teprve bude vše spotřebovat bez nutnosti použití obojího
zároveň.

Denisa Dubinová hraje volejbal za
zručskou Jiskru a cvičí na skupinových lekcích a ve fitness.

František Jantač hraje f lorbal za
zručskou Jiskru a rekreačně provozuje
tenis a badminton.
1) Jak moc vám karanténa omezila
sportovní život?
Denisa Dubinová: Pokud se jedná
o volejbal, neměla jsem bohužel možnost dohrát s ženským týmem Jiskry
letošní sezónu. Hodně mě to mrzí,
jelikož jsme chtěly s děvčaty dobojovat soutěž až do konce. Zároveň jsou
zavřená fitness centra, což je pro mě
rovněž utrpení.
František Jantač: Karanténu jsem
pocítil při přerušení florbalové sezóny a zrušení naplánovaného cestování.
Při posledním mistrovském zápase asi
nikoho z nás nenapadlo, že to bude pro
letošní sezónu ten poslední. Vzhledem
k plošnému uzavření sportovišť si bohužel nemůžu užít ani ostatní sporty.
2) Co dělá sportovec a jak vůbec
tráví svůj volný čas, když nefunguje
jeho sportoviště a je omezený pohyb
osob na veřejnosti?
DD: Snažím se využít volný čas i jiným způsobem. Jsem nově v Praze,
a tak člověk poznává jiná místa a tráví
čas s přáteli.
FJ: Naštěstí jsem zatím mohl normálně chodit do práce a nebyla to pro
mě až taková změna. Většinu volného
času trávím doma, ale díky tomu, že
máme psa, chodím s ním ven na procházky, na kolo nebo se proběhnout.
3) Jak se udržujete v kondici? Jak
trénujete?
DD: V kondici si nepřijdu už nějaký ten pátek, ale snažím se pravidelně
hýbat. Chodím běhat a praktikuji cvi-

čení venku, nejlépe v lese, popřípadě
na venkovních cvičištích. Trénuji převážně s vlastní vahou, což mi opravdu
nevyhovuje. Jsem dříč a ráda se týrám,
chybí mi těžké váhy a činky z fitka.
Kromě běhu a venkovních workoutů
jsem zařadila i otužování ve studené
vodě.
FJ: Musím se přiznat, že trénink
u mě trochu pokulhává. Posiloval
jsem ale s vrtačkou při vrtání polic,
sem tam vezmu do ruky powerball,
projedu se na kole či vyrazím na delší
túru.
4) Jaký domácí trénink byste doporučili ostatním?
DD: Každému vyhovuje něco jiného, člověk si musí najít, co ho baví.
Jinak u toho dlouho nezůstane. Doma
se zdokonaluji převážně cviky na
zpevnění dolních partií, tedy cviky
pro ženské pohlaví, abychom se líbily.
FJ: Doma se dá dělat mnoho cviků
a internet je plný všemožných rad. Já
jsem ale bohužel zatím nenašel sílu
nějaký vyzkoušet. Myslím si, že třeba
ručně promíchat takové těsto nebo
ušlehat sníh je také dobrý trénink.
Jednou nám nefungoval výtah, vyběhnout pár pater rovněž není k zahození.
5) Co vás karanténa naučila?
DD: Člověk by neměl brát některé
věci jako samozřejmost. Myslím si,
že tato zkušenost to lidem ukázala.
Spousta věcí je momentálně nedostupných a lidé si určitě uvědomují,
co je k životu opravdu potřeba a co
zase tak důležité není. Neříkám, že to
z nás udělá najednou anděly, ale určitě
se člověk zamyslí.
FJ: Jak jsem už naznačil v předchozí
odpovědi, zkusil jsem upéct např. dort
a vyzkoušel spoustu nových receptů.
6) Co kromě trénování v domácí
izolaci ještě stíháte?
DD: Jsem stále normálně v pracovním nasazení, takže můj denní harmonogram se nikterak vyloženě nezměnil.
Poměrně často nyní peču, ale člověk
musí opatrně, abych se, až to skončí,
vykutálela z domu. Kdo by ale odolal
perníku politému mléčnou čokoládou!

8) Kolik vlastníte roušek? Zkusili
jste ušít vlastní nebo jste ji dostali?
DD: Nejsem zručný člověk, ani
jsem se nepokusila. Dostala jsem od
kolegyně, která je měla od své švadleny, a následně jsem v yfasovala
v práci. Oceňuji všechny, co přiložili
ruku k dílu a snažili se tímto pomáhat
lidem ze svého okolí.
FJ: Roušek mám asi 5–6, aby mi to
vyšlo na celý týden. Já jsem se ale do
žádných větších akcí nepouštěl a roušky mám od mamky a přítelkyně.

Štěpán Jursík urputně brání hráče Mělníka na turnaji v Kutné Hoře.

Jindřich Pustka

P

o pár týdnech půstu jsme opět
začali trénovat. Jak se uvolňovala
pravidla karantény, začali nejprve trénovat starší žáci a dorostenci v menších skupinkách na venkovním hřišti
házené. Kromě společných tréninků
si hráči také samostatně plnili své tréninkové dávky určené trenérem.
Začátkem května se rozeběhly také
tréninky mladších žáků a minižáků,
kteří se nejprve scházeli na venkovním
hřišti. 11. května jsme jako první oddíl
začali využívat také Sportovní halu Na
Pohoří a tělocvičnu ve Zbraslavicích.
Děti měly tréninky každý den kromě
víkendu. Po dlouhých týdnech zákazu
shromažďování byli rodiče i děti z bohatého programu nadšeni.

vině prázdnin. Tentokrát se vrátíme
na stejné místo, kde jsme byli i loni,
do zbraslavického střediska U Starého
rybníka. Věnovat se budeme opět především cyklistice, lezení na stěně, kayakingu a dalším aktivitám v přírodě.
Na závěr ještě informace z trochu
jiného soudku. Od příští sezóny budou tři naši hráči trénovat a hostovat
v klubu Sokol Nové Veselí. Jedná se
o tým, který se pohybuje na předních místech tabulky 1. ligy mladšího i staršího dorostu a jejichž muži
hrají extraligu. Sokol Nové Veselí je
regionálním házenkářským centrem
a disponuje vynikajícím sportovním
zázemím.
Štěpán Mikšík nastupuje ve Žďáru
nad Sázavou do 1. ročníku střední
průmyslové školy a bude společně
s Janem Tůmou součástí týmu mlad-

9) Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?
DD: Těším se opět na svobodu, že
člověk bude mít možnost dělat ve svém
volném čase, co má rád, bez žádných
omezení. A určitě vyrazím někam na
výlet po Čechách. Také hrozně ráda
usednu do koňského sedla a pojedu se
pořádně projet.

Ondřej Sýkora při střelbě v náskoku nad brankovištěm.

FJ: Co se týče sportu, tak až se opět
rozběhne florbalová sezóna a budeme se
moci se spoluhráči opět radovat z vítězství nebo litovat prohry. Těším se také
na kamarády, až vyrazíme na motorce
na projížďku nebo na nějaký bezstarostný a ničím neomezovaný výlet.

Turnaje se zatím žádné nepořádají,
a tak první sportovní akcí, které se
zúčastníme, je ZRUČSKÝ MÁJOVÝ
BĚH, který je perfektní sportovní akce
pořádaná zručským oddílem atletiky.
V současné době už naše pozornost
začíná směřovat na letní sportovní
kemp, který proběhne přesně v polo-

ších dorostenců. Třetím zmiňovaným
je Matěj Karban, který je z nich nejmladší a bude si tak moct zahrát žákovskou ligu kategorie starších žáků.
Matěj s Honzou budou studovat na
základní škole v Novém Veselí. Přejeme klukům, ať jim vydrží jejich píle
a nadšení a úspěch se jistě dostaví.

Hráči Jiskry v modrém si hledají svého hráče, kterého mají bránit.

10) Co byste vzkázali fanouškům?
DD: Pokud tam ještě nějací jsou,
tak Zručáci: „Doufám, že se uvidíme
v další sezóně a přijdete nás podpořit!
JISKRA FOREVER.“
FJ: Aby jim vydržela přízeň zručským sportovcům, a jakmile to bude
možné, zaplnili tribuny.
Děkuji za rozhovor.
Fota autor textu a archivy Denisy Dubinové a Františka Jantače

Chabeřický Martin Jindřich v modrožlutém dresu Jiskry střílí branku v utkání proti Tatranu Bohunice, vpravo přihlíží Filip Veselý z Čestína.
FOTA: ARCHIV AUTORA

