Přes dvě kila
čerstvých
informací
o Zruči!
Pouze 264 Kč
za kilogram!
více na str. 9
text Josef Förster
fota Jarda Bouma
už jste tam byli? Poznejte lépe kraj
kolem řeky Sázavy a hory Blaníku. Skýtá
bezpočet turistických cílů, míst známých
i těch méně známých, neméně zajímavých, vhodných k výletu nejen pro rodiny
s dětmi. Tak tedy... nastartujte auto, sedněte na kolo, sbalte si batůžky – vyrážíme…

Že nevíte, co je to za šifrovanou zprávu?
To je itinerář závodu 50 Miglia. více na str. 4

to hnutím leží jen nedaleko odsud…
a všechna na spojnici po turistické
trase mezi Světlou nad Sázavou, Lipnicí a Humpolcem. Hájovna Orlovy,
v hustých lesích kousek za Lipnicí nad
Sázavou, kde Antonín Benjamin Svojsík
český skauting založil a roku 1912 zde
napsal knihy Základy junáctví, V přírodě a Táboření. Na dvou táborech pod
Svojsíkovým vedením v okolních lesích,
ještě o něco blíže k Lipnici pobýval šest-

Filmaři na letišti po čtrnácté
Emil Pražan

J

estliže se koná soutěž ve čtrnáctém
ročníku, dá se hovořit o tradici. O ní
se dá psát v souvislosti s Festivalem leteckých amatérských filmů, který se konal
v sobotu 15. září ve Zbraslavicích.
Letci jsou stejnými nadšenci jako filmaři. Při takovém spojení se nelze divit,
že oba obory, pokud se organizačně dotýkají, vytvářejí určitý svazek, který se
projevuje i na filmovém plátně. Organizátoři v čele s Karlem Tvrdíkem, který se
svou energií podepsal i pod dva soutěžní

VOLBY

více na str. 8

Na výletě… v Muzeu Jaroslava Foglara
v Ledči nad Sázavou

P

o obědě, když hoši odpočívali
ve stínu mezi spoustami stromů,
zporážených vichřicemi, Rikitan
zahovořil: „Snažme se všichni strávit zde
tuto dobu co nejlépe. Zbavujme se svých
špatných vlastností, odpouštějme druh
druhu a hleďme si vždy ve všem vyhovět. Buďme takoví, jako byl Roy: dobří,
šlechetní a stateční. Když to dokážeme,
stane se nám Sluneční zátoka místem,
na které budeme vzpomínat po celý život
vždy jen s úsměvem v srdci a na rtech.“
Slova slavného dětského hrdiny Rikitana z románu Jaroslava Foglara Hoši
od Bobří řeky nadšeně čtou dětští čtenáři
dodnes. Sluneční zátoka je pro ně symbolem vzrušujících chlapeckých dobrodružství prodchnutých tajemstvím, pro
jiné zas jedním z posvátných míst českého skautingu a junáctví, někdejším dějištěm legendárních letních táborů pražského skautského oddílu Dvojka vedených
J. Foglarem alias Jestřábem, pro další
oblíbeným výletním cílem v nedotčené
posázavské krajině.
Další památná místa spojená s tím-

Nezapomeňte!
5. a 6. října 2018
budou probíhat
volby
do zastupitelstva
obce.

filmy, vytvořili atmosféru, v níž se současně odbývalo promítání, a vedle toho
se občas ozval i zvuk startujících letadel.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vymezené, dá se říci specializované téma, nelze
očekávat horentní počty filmů. I u těch
třinácti, které se promítaly, lze vyslovit
jen obdiv k těm, kteří našli nejen odvahu
k létání a dokonce i k akrobacii, ale současně i k tomu, že svou zálibu dokázali
proměnit ve vzácné dokumenty i reportáže. Často se porovnává kvalita soutěžních snímků s tím, co se odehrávalo loni
nebo v minulých ročnících. Určitě se jed-

náctiletý Jiří Wolker, který tu má známý
pomník. Jeho posmrtně vydaný táborový deník z roku 1916 stojí přes propast
jednoho století za přečtení, nejen pro
srovnání se současnými tábory.
Vyprávění o všech těchto místech by
vydalo na samostatný článek a hlavně,
na nejeden zajímavý jednodenní výlet. Autorovi této rubriky orlovské lesy
učarovaly natolik, že sem, k Wolkerovu
památníku, jako kluk mnohokrát zajížná o zlepšení ve všech tvůrčích složkách.
Dokonce je možné se zamyslet nad tím,
proč na soutěži, což se týká všech filmů,
došla k vyšší úrovni zejména kamera. Je
to určitě tím, že piloti znají svoje prostředí, mají vypozorováno to, co se děje
dole v ruchu jejich příprav k letu, a nepochybně mají vyvinuté vidění toho, co
se děje při pohledu shora, ze svých letadel. A to je na filmech zcela podstatné.
Snímky měly vesměs uměřenou stopáž,
byly opatřeny slušnou režií a dramaturgií
a byla z nich cítit jistá promyšlenost při
jejich přípravě. Pokud šlo o výtky, nedotýkaly se nějakých zásadních chyb nebo
omylů. Je zde jen jedna věc, stále stejná.
Pro odborníka sportovního létání jsou

děl o letních prázdninách s kamarády pod širák. My vás však
tentokrát pozveme ještě jinam,
do nově zřízeného Muzea Jaroslava Foglara na ledečský hrad.
Dozvěděl jsem se o něm vlastně náhodou a musím přiznat,
že jsem tam jel s lehkou nedůvěrou, neboť jsem o něm nic
bližšího nevěděl. Původně jsem
si myslel, že rozsáhlé prostory
ledečského hradu bylo třeba
jen něčím zaplnit, že uvidím
pár místností s narychlo sebranými dokumenty o životě a díle
významného spisovatele a jeho
knihy, zkrátka jednu z mnoha
nezáživných výstav, jakých je
všude dost a dost.
Avšak hned naproti pokladně mě upoutala na zdi barevná
malba pětice Rychlých šípů
v životní velikosti v pozadí s ledečským hradem. S několika
návštěvníky, kteří žádali také jen vstupenky do Foglarova muzea, jsme s celou
rodinou vstoupili dovnitř.
Srdcař každým coulem
Než jsme se stačili rozhlédnout kolem, ujal se naší skupiny energický muž
ve skautské košili a začal zevrubně a zasvěceně vykládat. První místnost evokuje zákoutí skautského tábora vedeného
Jestřábem, jemuž dominuje typický
srozumitelné i úryvkové hovory, které by
v jiném filmu, ve spojení s komentářem
a výpovědí byly zcela nepřijatelné. Znamená to, že ve zvukové složce se objeví
jen malý úsek rozhovoru, který se zdá
být pro laika zbytečný, protože neví, co
si o tom, co slyšel, má myslet. Pilot to ale
ví a také těm dvěma nebo třem na plátně
rozumí. Některé filmy nevznikly kamerami pilotů. Jde o známé filmaře, kteří
se pustili do letecké tematiky, protože se
k létání dostali a zaujalo je to natolik, že si
kameru vzali s sebou. Samozřejmě, že jim
napomáhala filmová praxe a zkušenost ze
snímků, které už za několik let svých aktivit natočili. To je prvek, který na všech
soutěžích, organizátory označených jako

podsadový stan a replika totemu Hochů
od Bobří řeky. Nechybí tu hranice dříví, nádobí, denní táborový rozkaz. Ze
zajímavého dokumentu jednoho z běžných táborových dní se dozvídáme, že
chlapci měli k obědu zeleninovou polévku a brambory s uzenkami, dopoledne
sbírali dříví pro večerní „besední oheň“
a odpoledne je čekala „semaforová dráha“, hry Bůvolí třísky, nebo Na jelena,
že se dále cvičili v lukostřelbě, anebo
v signalizavci morseovkou. Nic nebylo
cca 22 km (a to většina z nás
zvládne i na kole).
Alternativou k autu je vlak, cesta
trvá necelou půlhodinu.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti
35 Kč
Září: 10.00–16.00, Út–Ne
Říjen: 10.00–16.00, pouze
víkendy
Celoroční přehled návštěvní
viz webové stránky muzea.
Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Husovo náměstí 7
584 01 Ledeč nad Sázavou
web: www.muzeumjaroslavafoglara.cz
e-mail: info@muzeumjaroslavafoglara.cz
tel.: 731 612 457
... POKRAČOVáNí NA STRANĚ 3

tematicky vymezených, může vždy přispět k celkovému zvýšení jejich úrovně.
Není divu, že porota přihlédla k tomu,
že si ocenění zaslouží mnohé z nich,
a udělila celkově čtyři čestná uznání,
a tak, jak je na akci zvykem, byly uděleny také tři ceny. Jedno z čestných uznání
se dostalo Petru Bergerovi z Havlíčkova
Brodu za reportáž „Kryštof 17“, přibližující záslužný zásah helikoptéry po oznámení nějaké náhlé události. Autor si
věděl rady s logickým řazením záběrů,
které působí věrohodně a současně dramaticky. Václav Wetu Šimek z Červeného Kostelce získal podobné čestné uznání
dokonce za dva filmy. Bylo to za „Dere... POKRAČOVáNí NA STRANĚ 3

Oslava výročí 100 let od vzniku republiky ve Zruči nad Sázavou
sobota 27. října od 13.00 hodin v zámku a na zámeckém nádvoří
 shromáždění na nádvoří zámku – projev starosty
 staročeské dílny – ražení mincí, výroba ručního papíru, výroba provazů,…
 vystoupení dobrého vojáka Švejka – Švejkův Oficír ŠRAML-ík
 pěvecký sbor Diphtheria, Zručská desítka, výstava – Zavřete dveře, odcházím
 vystoupení žáků MŠ, ZŠ a ZUŠ, staročeské hry pro děti
 sázení pamětní lípy, speciální vydání Zručských novin, promítání starých fotek a filmů
 dobové koláčky a káva pro dobrou náladu
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Společenská kronika
BlaHopŘÁNí
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci září oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Stanislavě Linhartové,
Miloslavu Vaněčkovi,
Marii Krátké,
Květoslavě Pavlišové,
Dagmar Prokešové,
Richardu Zieglerovi,
Jarmile Čarkové,
Bohumilu Zajíčkovi,
Josefu Pekárkovi,
Marii Vaněčkové,
Jiřímu Klatovskému,
Marii Málkové,
Emilii Přenosilové,
Marii Koudelové,
Anežce Klatovské,
Bohuslavu Kotkovi,
Zdence Novákové
a Václavu Šlechtickému.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

Setkávání
v klubu

Dědictví našich otců
zachovej nám, pane...

Marie Benešová

Šárka Kohoutová

S

N

končily prázdniny, minula doba
dovolených, intenzivní léto přiblížilo naše zahrádky ke sklizni, slunečná
odpoledne se krátí a my pomalu začínáme naše aktivity přesouvat z přírody
do svých domovů. Je tedy čas připomenout, že už jsme – naše organizace
ČSŽ – opět zahájily pravidelná setkávání v klubu.
Protože se o svou klubovnu dělíme
s další organizací a jazykovými kurzy,
zbývají nám úterní odpoledne (o pátek
není zájem, protože se většina žen připravuje na víkend s rodinou). Setkávání nenabízíme jen našim členkám,
ale všem, kdo aspoň jednou za týden
chtějí opustit svou samotu a přijít si
popovídat a zahrát. Často se ve vzpomínkách vracíme do svého mládí
a dětství, zasmějeme se při vyprávění
příhod z práce, výletů či zážitků s dětmi, jindy dojde na výměnu receptů
nebo zkušeností se zahradničením
či péčí o domácnost. Po posezení
u čaje se většinou podle zájmu rozdělíme do skupinek a další čas trávíme
u deskových her či karet. Odpoledne
uběhne jako voda a my se znovu těšíme na další úterý.
Když příště rozšíříte naše řady, budete vítáni!

evidomý klient našeho domova, který je však pravidelným účastníkem mých besed nad knihou, literárních
pásem, či hudebně-zábavných pořadů, mne nedávno upozornil na pravidelný pořad rozhlasové stanice, která měla
ten večer vysílat rozhovor s Janem Matějem Rakem, synem
kytarového virtuosa Štěpána Raka, který talent a lásku k tomuto ušlechtilému nástroji podědil. Ovšem jeho doménou
jsou kytarové úpravy písní Jaroslava Ježka, tedy další legendy, člena Osvobozeného divadla.
Muž mnoha tváří a talentů je zároveň vystudovaným pedagogem, fotografem, amatérským hvězdářem a nadšeným
milovníkem starých vozidel, zejména typu Buggatti. Záliba
v tomto typu je víc než nasnadě, vždyť jako jediný na světě
hraje právě tento člověk proslulou Ježkovu skladbu Buggati
step právě na kytaru!
Jak to všechno vím? Právě výše zmíněná osobnost mne
půl roku učila anglický jazyk na střední škole a nejen to,
dokonce jsem měla to výsadní právo a možnost si s tímto
význačným člověkem zazpívat. A to nejen písně Jaroslava
Ježka, ale i mnohé další.
A tak mne avizovaný pořad, jehož obsahem byl rozhovor
s tímto umělcem, pohladil po duši, vrátil znovu do minulosti a připomněl krásné zážitky a nezapomenutelnou
životní zkušenost, která mi potvrdila, že čím více je člověk
talentovaný a opravdu „umí,“ o to víc je skromný, pokorný
a mnohdy spíše až stydlivý, nesmělý a bojácný.
A tak ten pověstný Klobouk ve křoví tiše smekám a DĚKUJI.

Život Plus,z. ú. a Základní škola ve Zruči nad Sázavou
připravují v měsíci říjnu

PC kurz pro seniory

Výuka bude probíhat opět v Základní škole Zruč nad Sázavou
od 14.00 do 15.45 hodin v šesti lekcích.

Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit kurzovné 300,- Kč v kanceláři Života Plus ve spolkovém domě nejpozději do 5. 10. 2018,
tel.: 723 179 201 nebo 601 376 728.
Výuka bude probíhat pod odborným vedením učitelů
Základní školy Zruč nad Sázavou.
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Přítelkyně s velkým „P“
Šárka Kohoutová

Z

a celý svůj život, který, pravda, ještě není zdaleka tak dlouhý, abych měla jakkoliv právo
bilancovat, jsem odjakživa tíhla ke starším, neřkuli „starým“ lidem. Snad i proto, že jsem s nimi
a mezi nimi vyrůstala. A náhle, nečekaně, jsem
se po létech dočkala i vysněného povolání, které se mi stalo doslova posláním, radostí a náplní
– práce s tou generací, která mi právě odjakživa
byla nejblíže – se seniory, kde mohu uplatnit jak
svoji lásku k hudbě a zpěvu, ale také k literatuře,
a to jak ve formě čtení a předčítání, tak také při
pokusech o samotné psaní.
Za jedenáct let, co jsem součástí té nejstarší
generace, respektive naplňování jejich volného
času, se stále nemohu nabažit povznášejícího pocitu a nevýslovné radosti, když mi jedna z mnoha
babiček řekne: „Sestřičko, já vám děkuju, bylo
to moc hezké, krásně jste nám zazpívala, zavzpomínali jsme si na své mládí… A to vaše čtení…
Vy čtete tak pěkně, že si to vždy dokážu úplně
do detailu představit!“
A teď také od roku 2015 se nemohu zrovna tak
nabažit pocitu, když mohu udělat radost jedné své
kolegyni, která mi změnila svět a pohled na něj
svým příchodem na naše pracoviště, a to úderem
prvního března toho roku. Stala se „mým“ člověkem… Je naladěná na stejnou vlnu jako já, vždy

si máme co říct, mnohdy i beze slov. Chodím se
k ní „pomazlit“ jako k druhé mamince.
Nemohu zapomenout, když jsme se potkaly
tváří v tvář, při oslavě Mezinárodního dne seniorů. Jako jediná, když mne viděla sedět na židli,
ke mně přisedla a hned se mne ptala, jak se mi
daří, jak se mám, co rodina a vůbec, co je nového
a co jim zazpívám. To jsme si ještě vykaly a měly
se ve vzájemné úctě.
A pak přišel ten osudný první březen roku 2015
a ona přišla mezi nás. Ke mně. A já věděla, že tu
bude pro mne a budu k ní moci přijít a svěřit se
jí naprosto se vším. „Jsi výjimečná a jedinečná.“
To jsou jedna její slova z mnohých dalších k mé
osobě, kterých si nesmírně vážím, stejně tak, jako
jí samé. To ještě trochu víc. O to víc, když vím, jak
se chová ke mně, jí chci projevit cit, úctu a lásku,
protože jsem moc ráda, že ji mám a že mohu právě
já pracovat a pobývat po jejím boku a díky tomu
vše vnímat tak nějak intenzivněji. Vím, že „Moje
Lenka“ je jen jedna. Ta statečná, silná, odolná, ale
přitom plná citu, něhy a lásky pro své nejbližší, ale
i pro všechny okolo. A taky pro mne!
DÍKY, KAMARÁDKO! A pamatuj: „Vždy hledej v sobě to dobré. Na to se soustřeď, vyzvedni
to a proměníš i depresi v radost!“ Rabi Nachman
z Braclavi.

Domů
Tuhle jsem v radiu zaslechl píseň o domově: cesta
domů, je daleká sto tisíc mil. Asi už jsem postarší
měkkota, páč mi to hned zavdalo rozhloubat se
nad fenoménem domova. Tak srdcově, niterně,
emočně, víte, jak ten Pavel Bobek, když tesknil
nad rodným domem v Springsteenově hitu.
Když je člověku patnáct, dvacet, láká ho nejvíc
dálava, co nejdál vypadnout od domova, z té
nudné díry, od rodičů, co nechápou, jak je jiná
doba a že ve světě čeká dobrodružství a krásy
sto tisíckrát víc. Indie, Island, Nový Zéland, Jižní Amerika… A ne, že by ta místa nestála za tu
cestu, jistě ano!
Ale jak se cifra roku vašeho narození odsouvá
do minulosti, přijdou vám dálky snáz a snáz oželitelnější a ta díra, která na nepodrobných mapách ani není vidět, ta vaše dědina, městečko je
důležitější než Patagonie, protože jste tam doma,
máte tam rodinu, předky, potomky a i kdyby nic
z toho, je to ten váš rodný dům, i když ne doslova. Tady máte svojí postel, svůj hrnek na kafe,
znáte každý šutrák a každý kmen, co pamatujete
malým stromkem. Lesy, kam jste chodili s tátou
na houby... Co na tom, že tu chcípl pes a za humny už o vás nikdo neví. Je to domov.
Místo cestování a ochutnávaní dálek jste raději
nakonec tady. Nebo se o to raději sem vracíte.
Pozor, já nijak nesnižuji dobrodružství cest, chraň
bůh! Každá vás neskutečně obohatí, ať tak či tak,
o tom žádná! A obdivuji cestovatele, co nejsou
líní zvednout se a vyrazit. Já jsem.
Každý ale není světoběžník a leckomu je zatraceně dobře na tom svém malém dvorku, zahrádce,
u grilu, pivka, u dvojky vína, s pár nejbližšími, co
by neměnil, i když někdy lezou na nervy a on jim.
Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji to pouto
k rodné hroudě, že mám rád tu cestu domů.
Možná to v době internetu, kdy kliknete a máte
na drátě on-line kohokoliv odkudkoliv i s obrázkem zní archaicky, kýčovitě, přebytečně, ale...
něco na tom bude.
Jen si vzpomeňte, jak jste se po pár týdnech bůhví kde těšili na knedlo, zelo od mámy a pivko
ve vaší putyce s pár tvářema, co kdyby tam neseděly, nebylo by to ono...
Robert

Ve středu 19. září byl ve zručském spolkovém domě hostem v červeném křesle spisovatel Michal Viewegh. Četl ze svých svižných fejetonů, zodpověděl
řadu otázek o tvorbě i těch „na tělo”, majitele knih potěšil autogramiádou
na závěr. Na další Křeslo pro hosta se můžete těšit 7. 11. – pozvání Josefa
Förstera na besedu přijal tentokrát gourmet Pavel Maurer. FOTO: L. ŘíHOVá
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noho autora, která by stála za zapsání
do Guinnessovy knihy rekordů. Je třeba
připomenout, že Jaroslav Foglar žádné
jiné muzeum nemá a že vystavit stěžejní
dokumenty k jeho životu je počin více
než záslužný. Mezi nejzajímavější dokumenty patří například Foglarův rodný
list, oddací list jeho rodičů, fotografie
jeho lásky Boženky Voldřichové, tzv.
vázací akt, v němž byl Foglar přinucen
ke spolupráci se Státní bezpečností, připomíná se tu společný život s maminkou, která se dožila 102 let, vystaveno
je i autorovo parte a další. „V krabicích
tady mám mnoho dalších materiálů, každý rok Foglarova života by totiž vydal
na samostatnou místnost,“ říká Milan
Teslevič. Expozice, která ještě čeká na své
cho“, což byla působivá reportáž z následků přírodní katastrofy se zničenými
lesními porosty. Autor ji
snímal pomocí dronů,
takže pohled na přírodní
řádění byl vidět daleko
lépe než při běžném natáčení ze země. Dalším
oceněním téhož autora
byla rovněž reportáž,
tentokrát z letu balonem. Byla stejně působivá, neměla ovšem
tak tragické vyznění.
Let balonem byl námětem dalšího oceněného
foto: Autor
filmu s názvem „Nad
Českým rájem“. Natočila ho Alena
Krejčová z Ústí nad Labem. Let probíhal plynule a zásluhou autorky v režijně
i kameramansky vyrovnaném souladu.
S divákem pohnula ale dramatická se-

uspořádání a dokončení, je koncipovaná jako srážka autora s dobou, s milníky,
které osudově zasáhly do Foglarova života i činnosti slavné Dvojky – s druhou
světovou válkou, léty po Únoru 1948,
léty padesátými, kdy jej sledovala STB,
s okupací vojsky Varšavské smlouvy, kdy
byla omezena jeho veřejná činnost i činnost celého oddílu.
Třetí místnost je věnována klubovně
skautské Dvojky, kterou Milan Teslevič
dotváří k autentické
podobě pomocí dobových fotografií. Je
zajímavé sledovat,
jak náročnou cestu si vybral, vyhraje
si s detaily, tapety
s nakreslenými hřebíky dokonale imitují
dřevěné obložení, nástěnka, židličky i stolky i ostatní předměty
z klubovny budou vypadat naprosto
věrně.
Děti jistě zaujme následující výstavka
věnovaná ježkovi v kleci. Málokdo ví, že
náš nejznámější hlavolam, který svými
romány zpopularizoval Jaroslav Foglar,
byl koncem 19. století zkonstruován
v Americe. Ve vitríně, jak jinak než v podobě ohromného ježka, je vystavena sbírka několika desítek menších stejnojmenných hlavolamů z různých materiálů,
v kovovém, skleněném, dřevěném nebo
umělohmotném provedení. Nalezneme
tu i skutečně miniaturního ježka, ježka
stříbrného, pleteného, nebo dokonce
vyrobeného z ruličky toaletního papíru.
Bude to pecka…
„Muzeum je stále ve stavu budování, ale
už teď se ukazuje, že to bude pecka…,“
tak shrnuje své dojmy jeden z návštěvníků v recenzích na Googlu. Jeho slova
zcela potvrzuje jeho druhá část. Jako bychom se rázem přenesli do jiné dimenze.
Vstupujeme totiž do zšeřelého prostoru
tajemných Stínadel, do jedné z dlážděných ulic kolem průjezdů do omšelých,
chátrajících domů, do ulic, které ožívají
až po setmění a stávají se hájemstvím
chlapecké organizace Vontů, do skutečné
výtvarné fantazie a prozatímního vrcholu celého foglarovského muzea. „Stínadla
jsou v každém městě, kde je nějaká stará
čtvrť s tajemnými zákoutími…,“ říká náš
průvodce. Jeho dalekosáhlé plány s dokonalou iluzí fantaskního světa již nabý-

vají konkrétních kontur. Jsou dílem výtvarníkova umu, pracovitosti a trpělivosti
při shánění a instalaci dobových prvků
evokujících ponurou atmosféru Stínadel.
Navíc, skladba těchto výstavních prostor je jedním slovem úžasná, staré schodiště vedoucí do rozlehlých půdních
prostor středověkého hradu v následující místnosti mi připomnělo zvonici sv.
Jakuba ve Stínadlech, odkud za nevyjas-

něných okolností spadl Jan Tleskač. Pan
Teslevič tam v budoucnu hodlá zřídit
zámečnickou dílnu Jana Tleskače, v níž
zkonstruoval létající kolo, klubovnu
Rychlých šípů nebo dřevník proslulého
Bratrstva kočičí pracky. Ve stadiu zrodu
je rovněž rekonstrukce pracovny Jaroslava Foglara umístěné pod schodištěm
s ukázkami všech vydaných foglarovek,
včetně jejich převodů do cizích jazyků.
Ledeč tímto muzeem vsadila na správnou kartu. Jednou, až bude dokončeno, stane se z něj turistický tahák par
excellence. On už jím vlastně je, mnoho návštěvníků hradu míří hlavně sem
a potvrzuje starou pravdu latinského přísloví: „Non multa, sed multum.“ Stačí
totiž jedno muzeum, které jinde nemají,
které se něčím výrazně odlišuje, je však
tematicky spjaté s historií města a jeho
okolím. Je k nezaplacení, pokud se takového projektu chopí člověk, který tomu
rozumí, má nápady, nadšení, energii
a pro muzeum žije. Milanu Teslevičovi
a správě ledečského hradu se zkrátka daří
uvádět do života něco, co má smysl.
Až sem pojedete na návštěvu, přijeďte od pátku do neděle, dostane se vám
zasvěceného výkladu a budete si moci
zakoupit komiksové foglarovky s věnováním. Vrátíte se zpátky do dětského
věku, k němuž neodmyslitelně patřily
tyto napínavé texty o světě nerozlučného přátelství, naplněné dobrodružstvím
a vztahem k přírodě, jež nám kdysi učarovaly a které jsme hltali jedním dechem.

Kromě muzea můžete ještě navštívit:
Proslulou Sluneční zátoku s pomníkem Jaroslavu Foglarovi, ležící necelé tři kilometry
proti proudu řeky, kam se pohodlně dostanete na kole stezkou podél Sázavy, nebo autem
po silnici, když zaparkujete v obci Vilémovice, odkud je to asi jeden kilometr.
Tip redakce ZN – kavárna Kovárna
Po návštěvě muzea určitě zajděte do kavárny Kovárna v Nádražní ulici v Ledči n. S., kde vaří
výbornou kávu a připravují vynikající sladké i slané palačinky.

kvence, týkající se přistání. Bylo zřejmé, že balonový koš několikrát v poli

zadrhnul. Pokud jde o snímání těchto
záběrů, projevila se zde autorčina pohotovost, protože se nakonec ukázalo, že
vše dopadlo dobře. Další čestné uznání
obdržel Ing. Arnošt Lukeš z Otrokovic

za film „Nad Moravskou bránou“. Tak,
jak jsme u něho zvyklí, vytvořil dobře
natočený snímek, který přesně
splňoval představu diváka, když
si přečetl jeho název. Ve vyrovnaných tvůrčích složkách ukázal
krásy krajiny a stejně tak i krásy
letu nad zvoleným územím.
Třetí cenu na soutěži získal
Vladimír Křivánek z Ledče nad
Sázavou, který se už v minulosti
prezentoval jako zkušený autor.
Na snímku se to projevilo zejména dramaturgií záběrů v souladu
s koncipovaným komentářem.
Křivánek ve snímku „Nostalgické ohlédnutí“ přesně odhadl
délku svého filmu v souvislosti s řazením sekvencí, které vytvořily uzavřený
tematický celek. Jako druhý skončil Karel Tvrdík ze Zruče nad Sázavou. Jeho
snímek „Danubia Cup“ byl naplněn
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pokračování článku „Na výletě... v Muzeu Jaroslava Foglara...“ ze str. 1
v Jestřábově životě nahodilé, chaotické,
všechno mělo svoje místo a svůj přesný
plán...
Skautským táborům není tato první
místnost věnována náhodou. „Je to díky
prostoru s oknem situovaným směrem
k Sluneční zátoce, která je odsud na dohled a kam Jaroslav Foglar po desítky
let se svými hochy zajížděl,“ zdůrazňuje
průvodce při svém výkladu.
V jeho průběhu se ukazovalo, že je
malířem a výtvarníkem, že v místnosti
na zdech vymaloval skautský tábor a další obrázky, místa táborů Dvojky, které
se za druhé světové války musely konat
v ilegalitě jinde. Ukázalo se, že nemáme
co dočinění s najatým průvodcem, ale
s „duchovním otcem“ a autorem celého muzea, skutečným srdcařem panem
Milanem Teslevičem, kterému se život
a dílo Jaroslava Foglara staly koníčkem
a podstatnou součástí jeho života, který
navíc vyhrál konkurs na ilustrátora foglarovek, jež převádí do komiksové podoby. Od čtvrtka do neděle tráví ve svém
muzeu všechen čas a uskutečňuje zde své
plány, které znějí fantasticky, ale nepředbíhejme…
V následující místnosti zasvěcené Jaroslavu Foglarovi nás upoutají stovky
jeho malých, velmi věrných portrétů
od dětství až po stařecký věk, největší
sbírka portrétů jedné osobnosti od jed-
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Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál
přístupný o víkendech od 9.00 do 17.00 hod.
Od 1. 10.
2018

Kurzy angličtiny pro dospělé – přihlášky a více informací na idonea3@seznam.cz, tel.: 728 884 807 (10.00–12.00 hod. nebo 16.00–
19.00 hod.). Cena 600 Kč za semestr.

Do 28. 10.
2018

Výstava – „Zavřete oči, odcházím…“, pořádá Spolek rodáků
a přátel Zruče nad Sázavou a okolí ve spolupráci s Klubem panenky
ČR a za podpory města Zruč nad Sázavou. Výstava bude umístěna
v zámecké galerii.

2. 10. 2018

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen ve Zruči, spolkový dům, I.
patro, klubovna svazu, od 14.30 hod., klubovna svazu.

6. 10. 2018

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

9. 10. 2018

Tvoření pro radost – úchyt na svíčku, svícen z přírodních materiálů (přinést přírodniny, dvě polystyrenové koule různých velikostí,
tavnou pistoli), pořádá Český svaz žen, od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč,
spolkový dům, I. patro, Klubovna svazu. Více informací viz plakát.

14. 10. 2018

Listování s Lukášem Hejlíkem z knihy Lichožrouti – pro rodiče
s dětmi, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost, od 15.00 hod.
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti zdarma.

16. 10. 2018

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen ve Zruči, spolkový dům, I.
patro, klubovna svazu, od 14.30 hod., klubovna svazu.

17. 10. 2018

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

17. 10. 2018

Zájezd do Polska, pořádá Český svaz žen ve Zruči, další informace
a přihlášky na tel.: 733 226 348.

19. 10. 2018

Zájezd – divadelní adaptace legendárního hudebního filmu
Šíleně smutná princezna, pořádá město Zruč nad Sázavou – OKŠS –
Studio DVA divadlo, Václavské náměstí 56, Praha 1. Cena: 470 Kč, v ceně
je zahrnuta i doprava autobusem. Odjezd v 16.30 hod. od Hotelu Zruč.
Rezervace na OKŠS, tel.: 327 531 194.

20. 10. 2018

Zájezd do Polska, pořádá Svaz tělesně postižených – odjezd v 6.00
hod. od Hotelu Zruč. Pro členy: 200 Kč, ostatní: 250 Kč. Přihlášky
u p. Šonky, tel.: 728 342 025.

20. 10. 2018

Strašidelný zámek – netradiční prohlídky zámku – od 18.00 do 22.00
hod., vstupné: dospělí 120 Kč, děti, studenti, senioři 100 Kč. Rezervace
nutná na tel. čísle: 327 531 329 nebo na e-mailu: infocentrum@mesto
-zruc.cz od pondělí 8. října 2018. Více infomací viz plakátek.

23. 10. 2018

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen ve Zruči, spolkový dům, I.
patro, klubovna svazu, od 14.30 hod., klubovna svazu.

25. 10. 2018

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

27. 10. 2018

Oslava 100 let výročí vzniku republiky ve Zruči nad Sázavou v zámku a na zámeckém nádvoří. Jarmareční písně, staročeské dílny – ražení
mincí, výrobu ručního papíru, výroba provazu, vystoupení pěveckého
sboru Diphtheria, speciální vydání novin, Švejk ve Zruči, staročeské
hry pro děti, dobové stánky, sázení pamětní lípy a výstava „Proč ženy
pláčou“. Více informací viz plakátek.

30. 10. 2018

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen ve Zruči, spolkový dům, I.
patro, klubovna svazu, od 14.30 hod., klubovna svazu.
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

pokračování článku
„Filmaři na letišti počtrnácté“ ze str. 1
prolínáním dvou poloh. Jedné, která se
odehrávala na zemi, s přirozeným přechodem do výšek, v nichž se v přesně
komponovaných záběrech objevovala
letadla v akrobatickém letu. Je až obdivuhodné, jak se podařilo naplnit záběry,
kdy prudké obraty letadel se dostávaly
do obrazového rámce, aniž by z něho jakýmkoliv způsobem unikaly. Jako první
se umístil film „Dva životy Luňáka“ Tomáše Junga z Kutné Hory. Jeho dokument vypráví o historické úloze letadla,
které po mnoha peripetiích zakotvilo
v Technickém muzeu. Jeho cesta je vyplněna vyprávěním zkušených pilotů,
kteří dovedli i neznalému divákovi přiblížit vše, co se týkalo zmíněného stroje.
Pokud jde o filmařinu, bylo to podáno tak, že se autorovi podařilo dostat
do jednotného seskupení jak obrazovou
skladbu, tak i zvukové složky.
Novinkou na soutěži bylo, že se roz-

bory filmů děly hned po promítnutí
jednotlivých bloků. Určitě je výhodou,
že si účastníci mohli vyslechnout názory
poroty v čerstvé paměti na promítané
snímky. Zajímavé bylo také zařazení
ceny diváka. Dostalo se jí právě tomu
prvnímu, Tomáši Jungovi za „Dva životy Luňáka“.
Hostem letošního festivalu byl pan
Radim Vojta, člen české společnosti
historických cvičných letadel, který je
jediným českým pilotem létajícím na legendárním stroji Spitfirem Mk. XVI.
Tentokrát představil dvoumístný
cvičný letoun Harvard Mk. IIa, který
se za války sloužil k výcviku stíhacích
pilotů. Jeho přednáška o létání s historickými letadly přímo na letištní ploše
vzbudila velkou pozornost. Závěrečná
letová ukázka tohoto stroje potěšila
nejen letecké fanoušky, ale i všechny
přítomné filmové amatéry.
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Zdravá škola
ve Zruči ZŠ
nad Sázavou

50 Miglia 2018
ve Zruči nad Sázavou

V

Petra Vaňková

D

ne 11. srpna se opět konalo setkání vozů italské značky
Alfa Romeo s názvem 50 Miglia. Jedná se automobilovou orientační soutěž pro příznivce této značky. Letos
se akce konala již po páté a každý rok se navštěvují nová
místa a města.
Všechna vozidla se nejdříve shromáždila na votickém náměstí, kam se jich sjelo téměř 70. Start závodu byl na tajném
místě, kterým pro tento rok byla Vlašim. Účastníci soutěže
na trase plnili různé úkoly.
Jedno z důležitých míst bylo informační centrum na zámku ve Zruči nad Sázavou, kde si účastníci vyzvedli dílek
skládačky a instrukce k dalším úkolům. Dva úkoly posádky
plnily hned v parku. Prvním úkolem bylo projít kolem jezírka směrem ke Kolowratské věži, poté najít sochu Vinaře
a opsat letopočet. Druhým úkolem bylo zjistit, z čeho jsou
vyrobené houpačky (kanoe u Vodáckého muzea). Další
úkol bylo objevit v tomto krásném městě knihobudku.
Dále posádky pokračovaly po trase, kde na účastníky
čekala tzv. setinová jízda, a v cíli závodu jízda zručnosti.
Ta letošní byla poměrně netradiční, její součástí byla i jízda na loďce, což účastníky soutěže překvapilo. Celý závod
skončil na krásném místě v konferenčním hotelu Luna,
který se nachází v blízkosti Ledče nad Sázavou.
Rádi bychom poděkovali našim partnerům akce, kteří
nám pomohli během její organizace: Movisio (movisio.
com), MKC Votice (mkcvotice.cz), FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR (fiat.cz), Vše pro školáka (vseproskolaka.
cz), D. D. Car (dd-car.cz), MÚ Vlašim (mesto-vlasim.cz),
Vodní dům (vodni-dum.cz), Zámek a infocentrum Zruč
nad Sázavou (mesto-zruc.cz), hotel Luna (hotelluna.cz),
fotograf Martin Schorný, dále děkujeme všem účastníkům
a přátelům, kteří nám pomáhali (Šimon, Monča, Michal,
Boomer, Míra, Terka a Pavli). Všem děkujeme.

radozámecká noc je každoroční akce pořádaná Národním památkovým ústavem ČR
jižod roku 2010 a představuje vyvrcholení návštěvnické sezóny na hradech či zámcích. Koná
se vždy poslední srpnový víkend, tedy v noci ze
soboty na neděli těsně před zahájením školního
roku. Jejím cílem je představit památky doslova
v jiném světle – v netradiční době a se speciálním
programem.
A tohoto hesla se drželi i organizátoři Hradozámecké noci ve Zruči – představit náš zámek
netradičně, zajímavě, zkrátka jinak – letos v pohádkovém duchu. Na nádvoří zámku se po páté
hodině odpolední soutěžilo ve všem možném
– děti si mohly vyzkoušet například hod míčkem na cíl, kuželky, skládání puzzle či kresbu
obrázku.
Při prohlídce zámku se návštěvníci vydali
po stopách známého loupežníka Lotranda. Cestou k němu je provázely princezny v krásných

Září v MŠ Na Pohoří

MŠ Na Pohoří
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Hradozámecká noc ve Zruči
„Po stopách loupežníka Lotranda“
Lucie Vadinská

okud by mohla budova spolkového domu
mluvit, řekla by, že první polovinu letních
prázdnin zažívala uvnitř sebe sama především
hemžení dětí, které si zde užívaly pobyt na příměstských táborech.
Ve druhé půli léta se v domě mísilo úmorné
vedro a prázdninový klid.
A je tu září!
S tímto měsícem mám podvědomě spojené dvě
kvality: pravidelnost a řád. Tak jako pro děti je
první den tohoto měsíce signálem pro zahájení
každoroční pravidelné a řádné školní docházky,
tak ve spolkovém domě přicházejí na řadu pravidelné aktivity.
Ráda bych vám zde v krátkosti tyto aktivity
připomněla.
Budova nese název „spolkový dům“ především
proto, že centralizovaně slouží jako zázemí pro
foto: Autorka
zde sídlící spolky města Zruče nad Sázavou.
Sídlí zde tyto spolky: Český rybářský svaz, plody z kinematografické tvorby. Ano, každý
Český svaz rybářů, z.s., Český svaz žen, Foto- měsíc „přijede kino“!
Zájemci o studium cizích jazyků jistě ocení
klub Zruč nad Sázavou, Klub filatelistů, Klub
panenky ČR, z.s., Spolek rodáků a přátel Zruče možnost pravidelné výuky angličtiny.
Akademie třetího věku přivítá na podzim stálé
a okolí, Rodinné centrum setkání, Spolek Zručská desítka, Svaz tělesně postižených civilizační- i nově příchozí studenty ve svém, již dvanáctém
mi chorobami, z.s., TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, vzdělávacím kurzu pro seniory.
z.s., TJ Jiskra – šachy, TJ Jiskra oddíl karambolu,
Pořad Křeslo pro hosta si získává u veřejnosti
Život Plus, z.ú., Nes.net, z.s.
stále větší oblibu a vězte, že se v budoucnu se
Členové spolků se scházejí na svých pravidel- máte „na koho a na co“ těšit!
ných schůzkách, pořádají aktivity v rámci svého
Zmíněné pravidelné aktivity doplní v celoročním programu přednášky, besedy, kurzy, zájezdy,
týmu a mnoho zajímavých akcí pro veřejnost.
Začnu nejvíce frekventovaným místem – mís- výstavy a koncerty.
tem, sloužícím pro sportovní aktivity, jímž je víAktuální informace o veškerém dění ve spolceúčelový sál. Právě zde má každý den v průběhu kovém domě naleznete na webových stránkách
školního roku svůj prostor a čas tým karate, teni- města Zruč nad Sázavou v záložce „Spolkový
su, stolního tenisu, házené, atletiky, jógy, kala- dům“. Vaši větší informovanost o současném
netiky, rekondičního cvičení, cvičení pro seniory dění též zcela jistě podpoří aktuální letáky,
a ZŠ Okružní Zruč nad Sázavou.
vyvěšené na všech vývěsních plochách města,
Městská knihovna je nedílnou součástí spolko- a v neposlední řadě hlášení místního rozhlasu.
vého domu a nabízí občanům své služby.
Ať už jste návštěvníky spolkového domu praviDalší pravidelná aktivita zapustila své kořín- delně, anebo příležitostně – jste vítáni!
ky v zasedací místnosti spolkového domu a již
Na shledanou ve Spolkovém domě ve Zruči nad
pátým rokem zprostředkovává pro své příznivce Sázavou!

Jolana Keharová

fota: Autorka
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Marcela Černá

P

Tomáš Rendla
průběhu letních měsíců byly v budovách základní školy, základní
umělecké školy a sportovní haly instalovány prvky chytrého řízení a sledování základních parametrů prostředí,
ve které se žáci učí a sportují. Stalo se tak
v rámci realizace prvního kroku spolupráce mezi městem Zruč nad Sázavou
a společností FLOWBOX. Instalováno
bylo měření teploty, vlhkosti a především CO2 (oxidu uhličitého) v každé
ze tříd. Cílem tohoto měření je získat
trvalý přehled a možnost optimalizace
těchto parametrů. Měření teploty bude
využito k řízení spotřeby tepla ve všech
objektech školy, které by mělo přinést
finanční úspory. Mnohem důležitější je
měření množství CO2 ve třídách. Úroveň CO2 má zásadní vliv na schopnost
dětí učit se a přijímat nové informace.
Zatímco v průběhu nočních hodin
se ve třídách udržují hodnoty CO 2
na úrovni přijatelných 500–600 ppm,
již s první vyučovací hodinou rostou
na úroveň 1000 ppm, což se u dětí projevuje únavou a nepozorností. Situace
se vždy zlepší v době přestávky, kdy se
intenzivně větrá.
Díky světelné signalizaci má učitel
během hodiny informaci o dosažení
hraničních hodnot a může tak přijmout
opatření, jež umožní třídu vyvětrat
a zlepšit tak pozornost žáků. Naším
cílem je v dalším kroku zavést systém
efektivního a automatického větrání.
Díky grafům, které systém z naměřených dat vytváří, jsme schopni prostředí
ve třídách nejen sledovat, ale především
vyhodnocovat a přijímat opatření, jež
povedou ke zlepšení studijních podmínek pro naše žáky.
Při instalaci byly dále instalovány
prvky pro měření spotřeb energií, takže průběžně víme, kolik elektřiny, vody
či tepla škola spotřebovává. Případné
anomálie jsou signálem poruchových
stavů, na které nás systém automaticky
upozorní. Na dálku též můžeme sledovat informace z bezpečnostních kamer,
ovládat osvětlení a vzduchotechniku
a ve sportovní hale opony mezi jednotlivými sportovišti

Začínáme po prázdninách!

šatech a na každém rohu natrefili na pohádkovou
bytost. Viděli jste někdy během chvilky pohromadě krále s královnou, Rumcajse, Křemílka
a Vochomůrku, Zlatovlásku nebo Bobíka, Fifinku, Myšpulína a Pinďu ze Čtyřlístku? To bylo
možné právě o Hradozámecké noci ve Zruči.
A nejen to. Pohádkové postavičky si pro naše
malé i velké návštěvníky připravily několik úkolů, které bylo třeba splnit, aby se dostali k Lotrandovi. Kdo rozpoznal stopy zvířat, složil obrázky
Cipíska a Manky, přiřadil hlášky k pohádkám,
ve kterých zazněly, nebo se dostal z bludiště, zasloužil si odměnu – loupežník se s ním podělil
o poklad, truhlu plnou mincí.
A ja k byl večer za končen? Ja k jina k než
po „zručsku“ – letním kinem, a to promítáním
animovaného filmu Coco.
Celá akce se vydařila, soutěží, prohlídek a letního kina se zúčastnilo přibližně 300 návštěvníků. Velké poděkování patří všem průvodkyním
a průvodcům, kteří s námi akci připravovali, a samozřejmě Vám všem, kteří jste se přišli podívat.
Již teď se těšíme na další ročník.

ěhem letních prázdnin se v naší mateřské škole
nezahálelo. Bylo vymalováno celé patro ve 2.
pavilonu a koncem srpna přibyl na zahradě nový
dřevěný domeček. O prázdninovém provozu děti
v horkých dnech hojně využívaly nové mlhoviště.
3. září jsme přivítali 29 nových dětí a po novém
roce ještě dalších 6 nastoupí. V pěti třídách tento
školní rok pracuje 10 učitelů a 4 asistentky.
Náš celoroční projekt nese název „Jak se chodí
do světa." K němu se bude vztahovat většina činností připravených pro děti.
Stejně jako v minulých letech i letos plánujeme
kurzy plavání, bruslení, logopedickou prevenci,
návštěvy v Centrinu. Dále výlety, divadelní představení a mnoho jiných aktivit.
Fotogalerie si opět budete moci prohlédnout
ve fotogalerii na našich webových stránkách.

fota: Archiv MŠ

aktuality kultura školství město sport
Rozhovor s paní učitelkou Ilonou Toumi
Blanka Olišarová

D

va měsíce prázdnin utekly jako
voda a se začátkem září na žáky
opět čekaly školní lavice. A také několik nových tváří, které rozšířily řady
pedagogického sboru na Základní škole Zruč nad Sázavou. Noví páni učitelé
a paní učitelky se postupně seznamovali se svými žáky, se kterými se budou
po dalších deset měsíců potkávat při
každodenní výuce. V rámci Zručských
novin vám, našim čtenářům, tyto nové
pedagogy představíme.
První z nich je Ilona Toumi, nová
učitelka angličtiny, která mimo jiné
vede také zájmový kroužek zaměřený
na výuku francouzského jazyka, což je
na základní škole novinka. Prozatím
školní třídy navštěvovala jako maminka svých dětí, které zde základní školu
navštěvovaly nebo navštěvují, a nyní
sama stojí na té druhé straně katedry.
Jak pohlíží na svou profesi a co je jejím
cílem v rámci vzdělávání žáků v oblasti
cizích jazyků, prozradila v následujícím
rozhovoru.
Na naši školu jste nastoupila jako
nová učitelka angličtiny a také učíte

francouzštinu v rámci kroužku pro
děti. Kde všude jste v rámci studia
sbírala své jazykové dovednosti a zkušenosti?
Nasbírala jsem je v západní Kanadě,
kde jsem vyrostla, vystudovala a pracovala.
Jaké výhody, ale i úskalí Vám přineslo studium v zahraničí?
Výhod bylo spoustu, hlavně přímý
kontakt s úžasnými lektory z celého
světa. Nevýhoda byla finanční stránka
studia a následně i závazky s tím spojené
na dalších pár let.
Co nejvíce oceňujete na Vaší práci
učitelky? Je naopak něco, co shledáváte v této profesi náročné?
Učit mě velmi baví, stejně tak jako
práce s dětmi. To, co je náročné je celodenní hluk a spolupráce s neukázněnými žáky, kteří výuku narušují.
Vraťme se ještě na chvíli k výuce.
Na co při ní kladete důraz? Je to
gramatika, mluvení (žáci se nebojí
„otevřít pusu“), překlady nebo něco
jiného?
Já kladu velký důraz na mluvení a psaní. Učím děti komunikovat stejně tak,
jak komunikují děti v zahraničí. Učím

je mluvit a správně vyslovovat a k tomu
patří i výrazy slušného chování. Se žáky
hodně pracuji na písemném projevu
a stejně tak se věnujeme gramatice a četbě krátkých textů.
Vnímáte nějaké nedostatky v rámci
vzdělávání v oboru angličtiny, na které byste se během svých hodin chtěla
zaměřit?
Ano vnímám. Myslím si, že všechny děti v ČR měly začít s angličtinou
v předškolním věku, tak jak je tomu
například ve Švédsku, aby mohli vyjadřovat své pocity a názory už jako malé.
Setkávám se často s dětmi na II. stupni,
kteří neumí anglicky ani pozdravit, ani
říct, že chtějí na záchod. Tohle musíme
všechno nějak dohnat.
Jaké vnímáte výhody při výuce angličtiny u malých dětí na I. stupni
a jaké naopak u dospívajících žáků
na II. stupni?
Malé děti můžete všechno naučit úplně od začátku hrou. Zvyknou si na hru
a jazyk si osvojí úplně bez problémů.
U starších žáků na II. stupni je výhodou
to, že už chápou své povinnosti ve škole,
a ti žáci, kteří své povinnosti berou vážně, jdou hodně kupředu a učitel je toho

ZŠ
Osmičky na Sněžce aneb
Projektový den osmých tříd „Naše hory“
pomocí fotodokumentace s popisem
určených zastávek u význačných míst
(vodní trkač, kaplička v Obřím dole
aj.). Nutností byla společná fotka tříd
8. A a 8. B na vrcholu Sněžky u České
poštovny.
Sestup dolů byl pro mnohé zkouškou
šikovnosti a pevných bot. Za poznámkou proti nám stoupajícího turisty
o tom, že vidí útrpný výraz v očích teen-
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ZŠ
může naučit mnohem více.
Co ze znalosti cizího jazyka je z Vašeho pohledu, kdy jste žila v cizojazyčném prostředí, nejdůležitější pro
další život?
Znalost dalších jazyků otevírá spousta
možností. Domnívám se, že pro mladistvé je to v dnešní době zcela nezbytné.
Ve škole jste se prozatím pohybovala
v pozici rodiče dětí, které naši školu
navštěvovaly či navštěvují. Jaké to je,
ocitnout se nyní na té druhé straně?
Je to zajímavé. Mám pocit jako bych
byla v zákulisí divadla. Jsem ráda, že se
mohu účastnit vzdělávání děti.
Částečně i ze své zkušenosti můžu
konstatovat, že i Vaše děti jsou jazykově velmi nadané. Snažíte se sama
doma o jejich rozvoj v rámci cizích
jazyků, nebo zkrátka podědili Váš
talent na jazyky a ty jim tak nějak samovolně „přecházejí do krve“?
Snažím se své děti motivovat, ale záleží
jen na nich. S angličtinou se nenarodily.
Medailonek:
Ilona Toumi, 38 let
Aprobace: angličtina, francouzština
(zájmový kroužek)

Vystudovala University of Alberta,
Edmonton v Kanadě, kde získala titul
Bachelor of Arts Degree. Mnoho let
žila v cizojazyčném prostředí, což ji
podle školského zákona opravňuje
k výkonu učitelského povolání v oblasti cizího jazyka. Vzdělává žáky I. i II.
stupně. Při výuce klade důraz především na komunikaci a využití cizího jazyka v praktickém životě. Výuka francouzského jazyka v rámci zájmového
kroužku je na škole novinkou.

Nový školní rok
v MŠ Malostranská

MŠ Malostranská

agerů, následoval i jeho dotaz, zda jsme
to celé šli nahoru i dolů. Náš tříčlenný
pedagogický dohled odvětil, že nahoru
jsme stoupali pouze od Růžové hory,
tedy asi 2,5 km, a že to tedy nutně nemusí být útrpný výraz v očích školáků,
ale spíše písek v očích ze silného větru.
S jedním malým zraněním jsme slezli
náročný horský terén a v autobuse si pak
bujaře vykládali zážitky z cest.

foto: Archiv MŠ

Hana Sochůrková
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Eva Mirošovská

S

tředa 12. září měla být po delší době
nejteplejším dnem, čekalo nás až
30 stupňů. Přestože na vrcholu Sněžky bylo v poledne 13 stupňů a celkem
větrno – kolem 70 km/h (někteří byli
dokonce vybaveni čepicemi a bundami), při výstupu i náročnějším sestupu
jsme se všichni pěkně zapotili. Úkolem účastníků bylo zmapování terénu

fotA: Archiv ZŠ

pondělí 3. září se po prázdninách
opět otevřela vrátka naší školky.
Přišly děti, které už školku navštěvovaly, a také dvacet úplných nováčků.
Zaměstnanci i děti se do školky
po prázdninách moc těšili, přesto jsme
ráno v šatnách kromě nadšených, veselých hlásků slyšeli i dětský pláč. Je to
velká změna po dlouhých prázdninách.
Ve školce máme dvě třídy:
Třídu malých „Hvězdiček “ (děti
ve věku 2–4 let), o které pečují paní
ředitelka, paní učitelka a chůva a třídu

„Sluníček“ (4–6 let), o které se stará
paní učitelka a asistentka pedagoga.
Starší děti se opět po prázdninách
setkaly se svými kamarády. Malé děti
se snaží zvládnout první odloučením
od maminek, někdy s pláčem.
Na plná bříška dětí dbá paní kuchařka a spolu s paní hospodářkou pečlivě
sestavují jídelníček a myslí na zdravou,
chutnou a vyváženou stravu.
Voňavé třídy, čistotu a pořádek
ve školce a na zahradě udržuje paní
školnice.
Přejeme všem dětem a rodičům, aby
se jim ve školičce líbilo a všichni byli
spokojeni.

Ohlédnutí za „Hradeckým Guitarreandem 2018“
Jiří Freml

Z

ZUŠ

ručská mezinárodní kytarová soutěž v předprázdninovém čísle ZN
ovládla prostor zpráv ze základní umělecké školy, a tak až nyní dodatečně zveřejňujeme zprávu o úspěchu našich žáků
v soutěži v Hradci Králové.
Na 18‒19. května 2018 Základní
umělecká škola „Střezina“ vyhlásila 17.
ročník Hradeckého Guitarreanda – soutěže v komorní hře na kytaru. Naše ZUŠ
vyslala do I. kategorie“ kytarové trio
1“, které tvoří Ondřej Pekárek, Cecílie
Dřevikovská, Dominik Bláha a do II.
kategorie „kytarové trio 2“ ve složení
Anežka Pažoutová, Tadeáš Chlubna,
Matěj Šimek. „Kytarové trio 1“ získalo
čestné uznání a „kytarové trio 2“ bylo
odměněno za svůj umělecký výkon 3.
cenou. Tito skvělí žáci pracovali pod

vedením Jiřího Fremla. Naši žáci jako
jediní v soutěži zastupovali kytaristy ze
Středočeského kraje. Hradeckého Guitarreanda se letos zúčastnilo celkem 24
souborů, 77 soutěžících a 20 vedoucích
z celé České republiky. V tomto ročníku soutěžily komorní kytarové soubory.
Výkony soutěžících hodnotila odborná
porota ve složení: předseda poroty Václav Kučera (Konzervatoř Praha, Gymnázium J. Nerudy Praha), Ondřej Gilig
(Janáčkova konzervatoř Ostrava, ZUŠ
Ostrava – Poruba), Petr Vít (Konzervatoř Brno), Ozren Mutak (Konzervatoř
Plzeň, ZUŠ Kladno) a Petr Saidl (Konzervatoř Pardubice, HAMU Praha).
Vítězné střezinské kytarové kvarteto
ve složení Markéta Mourková, Tereza Vlčková, Tomáš Jedlička a Tomáš
Kinský, které hraje pod vedením Ros-

tislava Coufala, získalo jednak 1. místo
ve druhé kategorii, ale hlavně se stalo
absolutním vítězem a laureátem soutěže. Odměnou pro vítěze byla kytara
v hodnotě 40 tisíc korun z dílny mistra
kytaráře Martina Šuka.
„Bylo mi potěšením vidět a slyšet výkony soutěžících. Díky soutěži se děti
naučí respektovat své kolegy, naučí se
pokoře, ale i prosadit se. Jsem moc rád,
že se tento projekt těší přízni,“ zhodnotil klání předseda poroty Václav Kučera.
„Není to jen o tom přijet vyhrát. Je důležité se potkávat, předávat si zkušenosti a zkrátka si zahrát. Nicméně fakt, že
titul Absolutního vítěze zůstal po letech
na Střezině, mě moc těší. Dík patří žákům a především jejich učiteli Rostislavu Coufalovi,“ dodal Karel Šust, ředitel
ZUŠ Střezina, která soutěž pořádala.

fota: Archiv zuŠ
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ZáŘí
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RC SETKÁNÍ

Hudební kroužek pro děti
v Rodinném centru Setkání ve Zruči nad Sázavou
každou středu v 15.00 od 26. 9. 2018

PÍSNIČKA
PRO NEJMENŠÍ

Vede Kateřina Kmínková
Určeno pro děti školkového věku a jejich rodiče
Cena 30 Kč za lekci, první lekce zdarma
Přihlášky: 721 971 323 nebo katkakminkova@gmail.com
www.rc-setkani.cz
INSTALACE
POJĎTE
ZA
LEPŠÍ PRACÍ
ZDARMA

INTERNET
za

až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM

až 45.000 Kč
měsíčně
» profesionální zaškolení
» flexibilní pracovní doba

HLEDÁME NOVÉ
KOLEGY NA POZICI:

TECHNIK
PRO INSTALACE
INTERNETOVÝCH
PŘÍPOJEK
www.starnet.cz/kariera
kariera@starnet.cz

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
má pro tento školní rok ještě
volná místa pro žáky v oddělení

ZUŠÁČKOVY ZPÍVÁNKY
HUDEBNĚ-POHYBOVÁ VÝCHOVA
PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI VE VĚKU 5 LET

Každé úterý od 12.30 do13.15 hodin v tanečním sále v ZuŠ.
S sebou děti potřebují pohodlné oblečení,
ve kterém se mohou pohodlně pohybovat.
kontakt: patera@zus-zruc.cz, 604 120 067
Přihlášení je třeba provést co nejdříve v kanceláři ZuŠ.

ZáŘí
prostor pro strany a hnutí kandidující ve volbách do zastupitelstev obcí, konaných 5. a 6. října 2018 2018
roZHovor s iNG. lEošEm Fialou, líDrEm kaNDiDÁtky Za ZruČ vEsElEJší

HoDiNy Na poště stÁlE NEJDou
Pro druhé volební období je
lídrem kandidátky SNK Za Zruč
veselejší pětapadesátiletý sportovně-technický ředitel Českého tenisového svazu
Ing. Leoš Fiala. Před blížícími se volbami jsme
zastupiteli, který jako jediný nevynechal ani jedno jednání zastupitelstva, položili několik otázek
týkajících se nejenom voleb, ale i života ve městě.
Jak hodnotíte končící volební období?
Z barevných materiálů ve Zruči již 16 let vládnoucího uskupení Nezávislých, kteří se rekrutovali
z ODS, se můžete dočíst, jak úspěšně plní svůj
program a co vše se za uplynulé čtyři roky (a nejenom je) podařilo. Ano, máme opravené mosty,
cyklostezku, několik nových parkovacích míst,
stovky metrů nových chodníků a kanalizace. Tyto,
byť záslužné činnosti, nepovažuji za plnění volebních programů, ale za běžnou činnost, kterou má
a ve valné většině vykonává každé město i každá
víska. Na chodníku, ani v kanále se nikdo plavat
ani bruslit nenaučí, dokonce se v nich ani v létě
nevykoupe. Takže z hlediska občana, já osobně
příliš spokojen nejsem.
Jak se Vám v zastupitelstvu dařilo prosazovat program ZZV?
Se dvěma mandáty, kterých jsme dosáhli v minulých volbách moc muziky snad ani udělat nejde.
Hned při prvním hlasování o složení rady města
nám vládnoucí koalice Nezávislých s KDu-ČSL
s povýšeným úsměvem několika zastupitelů jasně
ukázala, kde je naše místo. Takže jsme se zaměřili
spíše na monitorování situace a získávání komunálních zkušeností. Návrhy na snížení cen odpadů,
odkup části Hotelu neprošly, ani stav ve zdravotnictví se nezlepšil. Situace je optimistická pouze
s vlakovou zastávkou, která je městu nabídnuta
ke koupi. O tom však bude rozhodovat až nově
zvolené zastupitelstvo. S úsměvem říkám, že z našich návrhů prošel za čtyři roky jeden – udělení

Jsme sdružení občanů, jimž je vlastní poctivost, slušnost, otevřenost, férovost a komunikativnost. Hlavními pilíři našeho zájmu je
úsilí o efektivní správu a hospodaření města,
o všestranný rozvoj města jako místa pro život, o podporu podnikání, zdravotnictví a sociálních služeb, kultury, vzdělanosti, sportu
a turistického ruchu. Myslíme i na ochranu
životního prostředí. Na tuto problematiku nehledíme optikou jednoho volebního období,
pracujeme na dlouhodobé koncepci rozvoje
města. Důraz neklademe jen na stavební a investiční projekty ve smyslu „dát Zruči nový kabát,“ priority vidíme jinde, zejména ve zkvalitnění života našich občanů, posílení pocitu
jejich sounáležitosti a pospolitosti v městě,
jehož prestiž a význam hodlá rozvíjet.
Zručská free WiFi
obnova zručských náměstí
podpora vzájemné pomoci
středisko volného času
revitalizace břehů řeky sázavy
multifunkční kulturní objekt
odpady jinak
„5“ pro zručské zdravotnictví
Nájemní bydlení pro mladé
veřejné kluziště a koupání
partnerské město
Zručská akademie
Zručský Ámos
a mnoho dalších projektů!
kandidátní listina
1. mgr. martin Hujer, 49 let
2. ing. Jiří Říha, 52 let
3. phDr. Josef Förster, ph.D., 47 let
4. ing. pavel Novotný, 43 let
5. Zdeněk voslář, 44 let
6. Zdeněk richter, 44 let
7. ing. Jaroslav Bělina, 55 let
8. ing. roman výborný, 52 let
9. ing. ivo šimek, Csc., 54 let
10. mgr. Jitka trojanová, 39 let
11. JuDr. alena Hajská, 66 let
12. Bc. pavel vrzáček, 48 let
13. mgr. Bc. ivana stará, 48 let
14. mgr. Jan klčo, 37 let
15. Bc. Jiří moravec, 39 let

Ceny za sportovní výkon mariášníkům a mölkkařům. To je trochu málo...
Co město Zruč?
Město Zruč je řízeno standardně dobře, ale jak já
s oblibou říkám – dobře je za tři. Aparát nám opět
o několik osob zbytněl, jestli se zlepšují služby
občanům, nevím. Došlo k několika personálním
a organizačním změnám, v některých případech
jsem zaregistroval, že je spoluobčané nevítali úplně s nadšením. S výměnou řidičáku se stále musí
2x do Kutné Hory. Také nevím, proč mají občané
Zruče platit nejvyšší poplatky za vodu a odpad
v širokém okolí. u velké většiny veřejných zakázek
dochází nejenom k nedodržení termínů dokončení, ale i k velkým vícenákladům. Za všechny mohu
jmenovat most přes Ostrovský potok, školku v Malostranské ulici. Přesto zakázky dostávají stále stejné firmy. Technické služby mají vybavení na úrovni
dvacetisícového města. Ano, pracují dobře, ale
maličkost – vloni v létě (ne letos) polil někdo sklo
autobusové zastávky u pošty marmeládou. Je tam
do dnes. Nová sekačka na trávu za půl milionu
ještě Dvouletky nenavštívila, vadí mi i nevysypané
koše v parku po sobotní akci ještě v pondělí večer...
Ano, jsou to maličkosti, ale i o těch je dnešní život.
Co říkáte skutečnosti, že letos kandidují
pouze dva subjekty?
určitě to není dobrá situace a poukazuje na určitý
nezájem lidí o komunální problémy. Rovněž to
ukazuje i na vnitřní problémy politických stran.
Odpovím navíc otázkou. Jak by vypadaly volby
ve Zruči, kdybychom nesestavili kandidátku ani
my? Jinak se totiž sestavuje kandidátka ze zaměstnanců města, ředitelů městských institucí a škol
a jinak z ostatních občanů. Řada lidí nám vstup
na kandidátku odmítla, poněvadž se nechtějí nijak
veřejně vymezovat proti stávajícímu vedení města, někteří měli dokonce strach. Podporu nám ale
přislíbili.
S jakými vyhlídkami jdete do letošních
voleb?
Za 16 let vlády Nezávislých se ve městě vytvořily

pevné společensko-ekonomické vztahy, řada
spoluobčanů i firem je na městu Zruč přímo
ekonomicky závislá. Odhaduji to na více než 500
osob – tedy 500 hlasů. Ve Zruči je necelých 4 000
voličů, k volbám přijde polovina. Když odečteme 500– 600 téměř „povinných“ hlasů pro naše
konkurenty, zbývá nějakých 1400 hlasů. Z těch
když získáme polovinu, budu spokojen. Chceme
hlavně vylepšit náš výsledek z minula, který byl
15%. Odhaduji to na zisk 4 mandátů, což by naši
pozici sice vylepšilo, ale v podstatě nezměnilo.
Každé volby jsou tak trošku sport, třeba letos
nezvítězí jasný favorit...
Jakou chystáte předvolební kampaň?
Skromnou. Sázíme na zdravý úsudek spoluobčanů, zda chtějí nebo nechtějí chod města zlepšit.
Naši soupeři jsou ve velké výhodě. Ve Zručských
novinách sami sebe nepřestávají oslavovat, všude si můžeme přečíst, že pracují jenom oni. Nám
nebyla ani poskytnuta možnost přikoupit si polovinu strany a lépe čtenáře seznámit s našimi
kandidáty a programem. Další perlička – pravidelné setkání seniorů se v posledních letech
vždy konalo ve druhé polovině října. Letos jako
náhodou vyšlo na zářijovou sobotu před volbami... Podmínky pro volební kampaň jsou opravdu nerovné, ale budeme bojovat.
Co vzkážete občanům města závěrem?
určitě přijďte k volbám. Svým hlasem rozhodnete o dalším směřování města. Ti, kteří jsou
se stávajícím stavem spokojeni, mohou volit
dvojku. Ti, kteří se domnívají, že jde mnohé vylepšit, ať volí naše číslo 1 – Za Zruč veselejší. Já
za sebe minimálně slibuji, pokud budu zvolen,
že veškerá odměna, která je s funkcí zastupitele
spojena, půjde na úhradu elektrické energie,
která údajně chybí k provozu velkých hodin
na budově pošty. Považuji za velkou ostudu, že
stále nejdou.
Ptal se Libor Němec.
Nezkrácenou verzi rozhovoru a programu naleznete na www.zazrucveselejsi.cz
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Zkrácená verze volebního programu Za Zruč veselejší
Zdraví
Prosazovat zajištění stálé služby odborných
i praktických lékařů. Vytvořit jim zázemí
a podmínky pro zajištění odborné lékařské
péče s důrazem na stomatologa a ORL.
Město
Kontrola výdajů města nejen na investice, ale
i provoz, jejich účelovost a efektivnost včetně
dotačních účelů a jejich přínos pro širší veřejnost.
Transparentní výběr dodavatelů investičních
akcí, oslovovat jiné dodavatelské firmy a zajistit kvalitní veřejnou soutěž o zakázky vypisované městem.
Změnit koncepci odpadového hospodářství,

která by dosáhla snížení poplatků, za svoz
komunálního odpadu, pro zodpovědné občany třídící odpad. (minimálně o 200–300,- Kč
na poplatníka).
Vzdělání a volný čas
Řádné spravování a rozvoj příspěvkových organizací (ZŠ, Školní jídelna, ZuŠ, MŠ). Důsledně kontrolovat činnost a rozvoj organizací,
pro spokojenost žáků a jejich rodičů.
Mimoškolní vzdělávání rozšířit o nabídku
volnočasových aktivit, které budou dostupné
rodinám s dětmi a seniorům.
Veřejné koupaliště pro občany, jako jedna
z možností se nabízí rekonstrukce požární nádrže v obci Dubina s letním dohledem.
Ostatní
Podpořit místní obchodníky (např. slevou
na nájmech nebytových prostor patřících
městu).
Zjednodušení, zpřehlednění, zatraktivnění
web ových stránek města.
Podpořit grantová a dotační řízení pro kulturní a společenské akce.

Kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů ZA ZRUČ VESELEJŠÍ
1. Ing. Leoš FIALA, 55 let, sportovně – technický ředitel Českého tenisového svazu
2. Pavel ZIECINA, 37 let, soukromý podnikatel
3. Stanislav ŠVÁBENICKÝ, 44 let, obchodní manažer
4. Ing. Michaela NÁHLOVSKÁ, 27 let, hlavní účetní ČKD Kutná Hora
5. Bc. Andrea PACALOVÁ, 48 let, administrativní pracovnice
6. Martin KUTHAN, 45 let, stavební technik
7. Lukáš VAVŘINA, 31 let, soukromý podnikatel
8. Mgr. Iva POTŮČKOVÁ, 63 let, učitelka v důchodu
9. Miroslav HYHLÍK, 59 let, dispečer ČEZ a. s.
10. Ing. František HEROUT, 28 let, vedoucí maloobchodního prodeje RABBIT a. s.
11. Pavel TKADLEC, 50 let, energodispečer DP hl. m. Prahy, a. s.
12. Tereza KRUTILOVÁ, DiS, 33 let, učitelka základní umělecké školy
13. Pavel BENČAT, 36 let, zaměstnanec Želivská provozní a. s.
14. Jiří PŘENOSIL, 60 let, soukromý podnikatel
15. František MATĚJKA, 71 let, důchodce

udělejte něco
pro sebe —
přijďte k volbám
podpořit
naše úsilí.
děkujeme!

pŘEDstavuJEmE vÁm koNCEpČNí ZÁsaDy, Na ktErÝCH stavímE NÁš proGram pro roZvoJ ZruČE. CElÉ JEHo ZNěNí,
vČEtNě DlouHoDoBÉ stratEGiE ZruČ 2040 NalEZNEtE Na NašiCH strÁNkÁCH WWW.NEZavisli-ZruC.CZ.
městský úřad a jeho priority
Děti a mládež jsou budoucností města. Jejich
vzdělání a rozvoj jsou jasnými prioritami města.
Děti musí být v centru všeho městského dění, jejich vzdělávání musí být vše podřízeno.
Teplo, energie, lesy a voda jsou základnou pro
udržitelný rozvoj města a omezení
závislosti města na státu. Dávejme
v našem městě zelenou podnikavosti, udržitelnosti a efektivnosti.
Moderní město se bez nových
technologií neobejde. Digitalizace a informační
technologie včetně „chytrých“ aplikací se proto
musí stát již dnes realitou. Budou z toho profitovat
všichni občané.
rozvoj města
Největší dnešní výzvou, před kterou naše město stojí, je nepříznivý demografický vývoj – Zruč

starosta
investiční projektant
vědecký pracovník, vysokoškolský učitel
finanční ředitel
podnikatel
ředitel společnosti
agronom
ředitel akciové společnosti
ředitel zahraniční společnosti
projektový manažer
advokátka
ředitel odbytu
ředitelka ZŠ
ředitel dětského domova
vedoucí nákupu

ve velkém opouštějí junioři, kteří zde nemají
středoškolskou alternativu, odjíždějí za studiem
a do svého rodiště se po dokončení studia již nevracejí. A město „stárne“. Je potřeba na tento nepříznivý trend reagovat a Zruč „zatraktivnit“
hlavně pro mladé –
nabídnout

jim takové podmínky, které je přesvědčí, že založit
rodinu a žít ve Zruči je výhodné.
Zdravotnictví a sociální služby
Budeme nadále rozvíjet zdravotní péči a sociální
služby. Potenciálním lékařům nabídneme městský
byt, vybavíme pro ně ordinaci a budeme je aktivně
vyhledávat tak, abychom přinejmenším zachovali
počet praktických lékařů a lékařů – specialistů
ve městě. Do Zruče přivedeme stomatologa, jehož
potřebnost se ukazuje být tou nejvyšší prioritou.
Seniorům poskytneme novinku – tzv. hodinového pomocníka, který bude zajišťovat drobné opravy v domácnostech. Službu bude možné objednat
po telefonu a větší část nákladů ponese město.
kultura
Společně s dalšími občany pociťujeme potřebu
kvalitnějšího kulturního života ve městě. Věříme,
že díky aktivním občanům a místním spolkům
vzniká ve Zruči kultura, která bezpochyby obstojí
v rámci regionu. Zároveň ale cítíme i poptávku občanů po kvalitním kulturním programu. Na těchto
základech budeme stavět a v následujících letech
podporovat rozvoj lokální kultury a kulturní akce,
které budou mít vysokou úroveň.

Naším cílem je vybudování samostatného kulturně‐společenského centra, které bude splňovat
všechny podmínky pro pořádání rozmanitých
akcí, nabídne moderní zázemí hudební, dramatické, taneční i výtvarné tvorbě. V příštích letech napřeme
své úsilí k vyhledání dotačních programů, které nám
jeho vybudování umožní.
vzdělanost
Pro všechny zájemce o humanitní vědy připravíme koncept Zručské akademie volného času, na níž budou
odborníci zprostředkovávat vědecké poznatky
a aktuální směry v bádání. Pro všechny generace
rozšíříme stávající paletu vzdělávacích programů,
pro děti a mládež pak o dramatická a hudební
pásma, autogramiády, výlety do přírody, poznávací exkurze aj. Nalákat je chceme i na současné
dětské vzory – youtubery, vývojáře počítačových
her, představit by se jim měli i jejich vrstevníci –
dětští herci, sportovci, hudebníci apod. Ideální by
bylo iniciovat ve Zruči založení skautského oddílu.
školství
Ve Zruči se nepodařilo udržet střední školu, což
je jedním z hlavních důvodů jejího nepříznivého
demografického vývoje. Budeme usilovně hledat
cesty jak tento typ školy do města vrátit. Domníváme se, že zřízení střední školy ve Zruči je téma
navýsost aktuální. Jako jedno z městských center
vzdělanosti by byla základem zdravého rozvoje
města, jeho kulturního a společenského života.
Vyšší typ školství vnese do života města zcela
nového ducha. Jsme přesvědčeni, že spolupráce
města s mladými lidmi by byla nejen užitečná, ale
přinesla by i nečekané zisky a milá překvapení.

sport
Zruč se pyšní pestrou skladbou sportovišť, sportovní oddíly i všichni Zručané mohou využít zázemí
sportovní haly, prostředky z městských grantů plynou na podporu oddílů dětí i dospělých. A přesto
tu ještě něco chybí – dojíždíme za bruslením.
Nechceme však stavět zimní stadion! Optimálním
řešením by byla výstavba levného štětového hřiště, které se dá v zimě jednoduše zalednit. Nástrahy
počasí je možné obejít a zvážit možnost celosezónního kluziště, ve které se může proměnit například
hokejbalové hřiště v areálu za sportovní halou.
Životní prostředí
Chceme komplexně změnit přístup k péči o životní prostředí tak, aby Zruč zůstala zelenou a čistou,
zkrátka aby byla radost se po ní projít a pro Zručany
byla příjemným domovem. Jako základní témata
v této oblasti vidíme kromě udržování a rozvoje
zeleně, i péči o přírodní zdroje, prohloubení vztahu
města a řeky Sázavy, zkrášlování města a zároveň
posilování ekologického ducha Zručanů.
Cestovní ruch
Z hlediska cestovního ruchu byla Zruč vždy vyhlášeným cílem. Naše snažení v oblasti nových
turistických cílů bude korespondovat se současnými trendy, zejména s podporou aktivní turistiky.
Do Zruče chceme přilákat turisty, kteří se v našem
městě dobře najedí, pobaví i ubytují, ale především ty, kteří se k nám vrátí. Za klíčové považujeme
prohloubení spolupráce a partnerství mezi orgány
veřejné správy a soukromými subjekty, progresivnější způsob prezentace stávajících turistických
cílů a zřízení nových.
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Zprávy z radnice
usnesení Zastupitelstva a rady města
Zastupitelstvo města na svém 32. zasedání, konaném 27. 8. 2018
schvaluje
• prodej pozemku p. č. 2626/24 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví:
Ivana Finstrlová, za kupní cenu 650,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené
s převodem pozemku bude hradit kupující;
• prodej pozemku p. č. 2538/6 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví: Radoslava Koumarová, Slunný Vrch 780, 285 22 Zruč nad Sázavou
za kupní cenu 750,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku
bude hradit kupující;
• schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Regenerace veřejného
prostranství sídliště Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou“ do Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích v roce 2018;
• schvaluje projekt „Regenerace veřejného prostranství sídliště Na Pohoří
ve Zruči nad Sázavou“, vypracovaný v souladu s podmínkami Nařízení
vlády č. 390 /2017 Sb., a souhlasí s vyčleněním vlastních zdrojů na dofinancování projektu;
• schvaluje 5. úpravu rozpočtu města na rok 2018 navýšením příjmů
a výdajů o 2 758 010,- Kč;
• schvaluje přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce
a sociálních věcí pro výkon sociální práce ve výši 340 610,- Kč;
bere na vědomí
• zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25. 6. 2018.
Rada města na svém 99. zasedání, konaném 6. 9. 2018
schvaluje
• výpůjčku venkovních prostor u objektu školní jídelny a WC v budově
školní jídelny dne 15. 9. 2018 za účelem konání posvícenské výstavy;
• aktualizaci návštěvního řádu a ceníku pronájmu sportovní haly a posilovny ve sportovní hale a pověřuje zveřejnit nový provozní řád a ceník
pronájmu;
• prodejní cenu knihy Zruče nad Sázavou autorky Jany Vaněčkové
a kolektivu ve výši 580 Kč. Ceny jsou včetně DPH;
• opravit předpisy pronájmů za pozemky z důvodů neprokázání oprávněného vystavení těchto předpisů;
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Sociální zázemí
pro turisty ve Zruči nad Sázavou – II. etapa“ jako nejvýhodnější pro
město nabídku firmy Archatt Památky spol. s r. o;
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Sociální zázemí
pro turisty ve Zruči nad Sázavou – II. etapa – dodávka mobilní toalety“
jako nejvýhodnější pro město nabídku firmy TOILETDESIGN s. r. o.;
• vyhlásit výběrové řízení na akci „Stavební úpravy č. p. 43 v Želivci
– II. etapa“;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 738 o výměře
1 320 m2 s firmou N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice,
s. r. o.;
• dovybavení posilovny dle nabídkového listu;
• objednat rekonstrukci hlavního rozvaděče na zámku od firmy Poneco
Poděbrady, s. r. o.
• uzavření smluv o dílo na dodání podkladů pro knihu o historii Zruče
nad Sázavou: s Fotoklubem Zruč nad Sázavou, z. s., Jaroslavem Boumou. RMě schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování a sepsání
kapitoly: Stavební vývoj zručského zámku – architektonického klenotu
pozdního romantismu, a vyhotovení perspektivního modelu zámku
v historických obměnách s Ing. arch. Petrem Řehořkou;
• uzavření smlouvy o dílo na opravu střechy nad Country barem s panem Pavlem Bohabojem;
• uzavření kvalifikační dohody s paní Inkou Blehovou;
• objednat instalaci výsledkové tabule do sportovní haly od firmy
N&N spol. s r. o., Horka II 72, 285 22 Zruč nad Sázavou;
souhlasí
• se změnou termínu akce Čerti na zámku na 8. 12. 2018;
• s nákupem dvou kusů ukazatelů rychlosti od firmy Gemos dopravní
systémy a. s., Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 – Satalice, dle předložené
cenové nabídky č. GDS/ZE 1800015/N 186;
ukládá
• zveřejnit záměr města na prodej pozemku p. č. 2538/52 v k. ú. Zruč
nad Sázavou a následně předložit do jednání ZMě;
• předložit do jednání ZMě uzavření kupní smlouvy s panem Antonínem Procházkou na odkup pozemků p. č. 2642/143 o výměře 123 m2,
p. č. 697/14 o výměře 112 m2, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• předložit do jednání ZMě návrh na pokračování programu „4 pro
děti“;
• předložit do jednání ZMě návrh na 6. úpravu rozpočtu města pro
rok 2018;
• předložit do jednání ZMě návrh na uzavření darovací smlouvy s TJ
Jiskra Zruč nad Sázavou na vybudování tenisové haly.
Zastupitelstvo města na svém 33. zasedání, konaném 17. 9. 2018
schvaluje
• „Dohodu o změně hranic města Zruč nad Sázavou s obcí Zbraslavice
z důvodu realizace Komplexní pozemkové úpravy Lipina. Ke změně
katastrální hranice dojde mezi k. ú. Želivec a k. ú. Lipina u Zruče nad

Martin Hujer
starosta

Z radnice aktuálně slovem i obrazem

Parkoviště Na Pohoří
Firma Silmex dokončila nové parkoviště Na Pohoří. Obyvatelé panelových
domů již používají 36 parkovacích
míst.
Ulice Na Úvoze
Na konci září by měly být dokončeny stavební práce v ulici Na Úvoze.
V části ulice se postavila nová dešťová
kanalizace. Dále má ulice nový asfaltový povrch včetně podkladních vrstev.
Bylo vybudováno nové parkoviště pro
11 aut přiléhající ke spodní části starého hřbitova. Před areálem Technických služeb a správy majetku vyrostlo
parkování pro 14 vozidel.
Spotřeby energií, dohled a řízení
technologií v ZŠ, ZUŠ a sportovní
hale
V základní škole, základní umělecké
škole a sportovní hale proběhla instalace senzorů na měření CO2, vlhkosti,
teploty. Dále se namontovala teplotní
čidla, která umožní ovládat vytápění
obou škol po jednotlivých patrech
a povedou k úspoře nákladů na vytápění. Současné termostatické hlavice
u radiátorů zůstávají beze změny. Dále
jsou osazeny měřením elektroměry,
vodoměry a měří se i spotřeba tepla.
Správce budov on-line tedy uvidí aktuální spotřeby elektřiny, vody a topení.
Stav CO2 je monitorován, a pokud je
vydýcháno, učitelé jsou upozorněni
a vyvětrá se. Další funkcí celého projektu je řízení vzduchotechniky, stažení opon, košů a rozsvícení osvětlení
ve sportovní hale.

Dokončené parkoviště Na Pohoří

Vyasfaltovaná ulice Na Úvoze

Nové osvětlení ve sportovní hale

Nové posezení ve sportovní hale

Pokládka elektrických kabelů
do země pod zámkem

Zateplování městských bytů

Dokončená hasičská zbrojnice

oZNÁmENí o DoBě a místě koNÁNí volEB

Městský úřad Zruč nad Sázavou,
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou,
tel. č.: 327 532 815
e-mail: malinova@mesto-zruc.cz,
www.mesto-zruc.cz

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva města Zruče nad Sázavou se uskuteční:
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb:
Okrsek č. 1: Nesměřice čp. 59 – kulturní místnost – pro voliče z Nesměřic
Okrsek č. 2: Dubina čp. 42 – kulturní místnost – pro voliče z Dubiny
Okrsek č. 3: Želivec čp. 43 – bývalá škola – pro voliče ze Želivce
Okrsek č. 4: Zruč n. S. – Zámek 1 – Bývalá knihovna – pro voliče z Domahoře a ze Zruče n. S. , z ulic:
V Maloninách, Ke Ctiborkám, Pod Březíčkem, Fibichova, Smetanova, Dvořákova, Luční, Ke Stadionu, Říční, Vlašimská, u Koupadla,
nám. Malostranské, Průmyslová, Nádražní, Přímá, Na Kopečku, V Paloukách, Ke Brodu, Kutnohorská, Lomená, Jabloňová,
Pohleďská, Malostranská, Na Stráni, Na Mokřině, Slepá, Nademlejnkem, nám. MuDr. J. Svobody, Nábřežní, Pod Baštou, Strmá,
1. máje, Na Úvoze, Zahradní, M. J. Husi, Dubinská, Lesní, Pod Farou, Ke Kostelu, Na Barborce, Zručský dvůr, Zámek, Pod Vysílačem
Okrsek č. 5: Zruč n. S. – Na Pohoří 575 – Základní škola pro voliče ze Zruče n. S., z ulic:
Nová, Příčná, Družební, Budovatelů, K Bažantnici, Horní, Zámecká, Prostřední, Jiřická, Na Farském, Nad Městem, Severní, Hlohová,
Vyhlídková, Pardidubská, Na Pohoří, Slunný Vrch 778, 779, 780, 781, 784, 5. května 401, 411, 437, 448, Okružní 153, 405, 406,
423, 425, 442, 443, 461, 462, 463, 460, Ve Smrčkách, Nad Ovčínem, Holšická, Řendějovská, Čestínská, Samechovská, Hodkovská,
Lipinská, Želivecká
Okrsek č. 6: Zruč n. S. čp. 510 – Spolkový dům – pro voliče ze Zruče n. S. z ulic:
Polní, Topolová, Krátká, Školní, Mládeže, Lipová, nám. Míru, Poštovní, Sad Míru, Tomáše Bati, 5. května 487, 510, 526, Okružní 480,
481, 498-501, 513-516, 536–573, 577–585, 598, 602–627, 641, 699–705,
Okrsek č. 7: Zruč n.S. čp. 510 – Spolkový dům – pro voliče ze Zruče n. S. z ulic:
Revoluční, Dvouletky, Na Výsluní, Spojovací, Průběžná, Družstevní, Chabeřická, Slunný Vrch 782, Slunný Vrch 783, Okružní 628–639,
643–654, 677–682, 717, 718, 1024, Na Vekendech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Ve Zruči nad Sázavou dne 09. 09. 2018

Mgr. Martin Hujer, starosta města
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme MÚ za blahopřání
k 80. narozeninám našeho tatínka,
pana Josefa Vosyky
a zároveň Ti, milý tatínku, děkujeme
za Tvoji péči a obětavost,
kterou nám celý svůj život dáváš.
Ještě jednou děkuje
manželka, rodina Březinova a Janatova.

Děkuji zástupcům Městského úřadu ve Zruči
nad Sázavou za gratulaci a dárky
k mým 90. narozeninám.
Hlavně děkuji panu starostovi Hujerovi,
paní Heroutové, paní Wagenknechtové
a panu Hromadníkovi.
Marie Maxová

Vážený Městský úřade ve Zruči nad Sázavou,
vážený Sbore pro občanské záležitosti.
Velmi ráda bych Vám touto cestou poděkovala
za milé dárky a blahopřání
k mým 91. narozeninám.
Děkuji.
Dagmar Koluchová

GRATULACE
Dne 17. 10. 2018 se dožívají 65 let společného
života manželé Lebedovi – Slunný vrch 783.
Hodně zdraví a pohody přeje rodina.

ZáŘí
2018

VZPOMÍNKA

24. 9. 2018 uplynul rok,
co nám odešel
táta, manžel a děda
pan Josef Fajman.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

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

Sázavou dle předloženého situačního nákresu;
• prodej vyznačené části pozemku p. č. 129/24 v k. ú. Zruč nad
Sázavou, vzniklé GP č. 1890/139/2015 z pozemků p. č. 129/1
a p. č. 125/1, do vlastnictví: Josef Škramovský za kupní cenu
550,- Kč/m2. ZMě schvaluje prodej vyznačené části pozemku p. č.
129/24 v k. ú. Zruč nad Sázavou, vzniklé GP č. 1890/139/2015
z pozemků p. č. 129/1 a p. č. 125/1, do vlastnictví: Radek Sochůrek, za kupní cenu 550,- Kč/m2;
• prodej části pozemku p. č. 125/1 a části pozemku p. č. 125/2,
vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, do vlastnictví: Stanislav Koudela,
za kupní cenu 150,- Kč/m2;
• prodej části pozemku p. č. 1663/1 a celého pozemku p. č.
1664/1, vše v k. ú. Nesměřice, do vlastnictví: Martin Hejl, za kupní cenu 150,- Kč/m2;
• uzavření kupní smlouvy s panem Antonínem Procházkou,
trvale bytem Vysočanská 232/91, Střížkov, 190 00 Praha 9, na odkup pozemků p. č. 2642/143 o výměře 123 m2 (orná půda) a p. č.
697/14 o výměře 112 m 2 (ostatní plocha), vše v k. ú. Zruč nad
Sázavou, za smluvní cenu 50,- Kč/m2;
• 6. úpravu rozpočtu města na rok 2018 úpravou položek
na straně výdajů dle rozpisu;
• vyhlášení programu poskytujícího dotace z rozpočtu města
Zruč nad Sázavou pro rok 2019 „Program „4 pro děti“ na činnost
s dětmi a pro děti“;
• přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech, v rámci podprogramu „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ na akci „Sociální zázemí pro turisty ve Zruči nad
Sázavou – II. etapa“ ve výši 1 640 681,- Kč;
• uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, z. s., IČ14803348, o individuální dotaci z rozpočtu města
Zruč nad Sázavou na akci „Výstavba tenisové haly“ v celkové výši
3 132 734,- Kč.

◆ Prodám byt 3+1 ve Zruči nad Sázavou.
Tel.: 604 955 542.

Kniha o Zruči
se bude prodávat
v infocentru
a v městské knihovně
od 27. září 2018.
Cena: 580,– Kč
oznámení

U příležitosti konání voleb do zastupitelstev obcí
ve dnech 5. a 6. října 2018 oznamujeme,
že kdo bude mít zájem volit do přenosné volební
urny ve Zruči nad Sázavou, ať se nahlásí na MěÚ
na tel: 327 532 815 do čtvrtka 4. 10. 2018.
MěÚ Zruč nad Sázavou, Štěpánka Malinová
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Události řešené městskou policií
v srpnu 2018

Zastupitelé za období 2014–2018

Ludmila Vlková

V

pondělí 17. 9. se konalo poslední jednání zastupitelstva,
kterým bylo zakončeno volební období let 2014–2018
(na fotce chybí Ing. Ivo Šimek, CSc.). Zastupitelé se sešli
za toto období 33x, přijali celkem 357 usnesení. Pan starosta

poděkoval za spolupráci všem zastupitelům a kandidujícím
v říjnových volbách popřál mnoho úspěchů. Zastupitelům
daroval jako vyjádření poděkování novou knihu o Zruči.
Všechny přítomné pozval na autogramiádu knihy, které se
uskuteční ve středu 26. 9. 2018 od 18.00 hodin ve spolkovém
domě.
FOTO: ARCHIV MĚSTA

• 4. 8. 2018 – Ve večerních hodinách se na hlídku MěP s žádostí o pomoc obrátili pořadatelé historických slavností. V místě jejich konání se
nacházel muž, který zde tropil výtržnosti. Vzhledem k tomu, že uvedený
nedokázal prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii. Následně
bylo jednání devětadvacetiletého muže z Benešovska projednáno jako
přestupek uložením blokové pokuty.
• 7. 8. 2018 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP upozorněna
občany na otevřené vchodové dveře objektu, v němž se nachází obchod
s elektromateriálem. Strážníci provedli kontrolu, ale násilné vniknutí
do obchodu se nepotvrdilo. Na místě se nacházel majitel provozovny,
který se zde ochlazoval po velice parném letním dni.
• 13. 8. 2018 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána občany o výjezd do prostor náměstí Míru, kde se měli pohybovat dva podnapilí
muži, kteří obtěžovali okolí. Na místě strážníci zjistili, že se jedná o dva
místní výtečníky, kteří již pospávali na chodníku u hotelu Zruč. Hlídka
MěP je probudila a vykázala z uvedených prostor.
• 21. 8. 2018 – V nočních hodinách se s žádostí o pomoc na hlídku
MěP obrátila majitelka bytu v ulici Poštovní. Té protékala na záchodě ze
sousedního bytu stropem voda. Hlídka MěP zjistila jméno majitele bytu,
ten se však doma nenacházel a na telefonické volání nereagoval. Strážníci
vnikli do uvedeného bytu přes balkónové dveře od sousedů, kdy byl poté
v bytě uzavřen hlavní přívod vody. Následně byl na skutečnost a všechny
provedené úkony upozorněn majitel uvedeného bytu.
• 23. 8. 2018 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
občanů, že v ulici Okružní se bez dozoru pohybuje malá holčička. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o dítě ve věku 2–3 roky, které si to samo
pochodovalo po pozemní komunikaci. V případu byla dále požádána
o spolupráci hlídka Policie ČR, která holčičku převezla na místní oddělení
PČR k učinění dalších opatření. Šetřením v místě byla následně zjištěna
matka děcka, které holčička v nestřeženém okamžiku odešla z bytu. Matka
si poté převzala dítě na místním oddělení PČR.
• 25. 8. 2018 – V nočních hodinách přijala hlídka MěP stížnost občanů
na rušení nočního klidu v ulici Na Pohoří. Zde se měl ozývat značný hluk
z bytu v panelovém domě. Strážníci provedli kontrolu lokality a v nižším
podlaží panelového domu shledali hlasitější projevy několika osob a reprodukovanou hudbu. Majitel bytu byl upozorněn na rušení nočního
klidu a vyzván k utišení projevů a utlumení reprodukované hudby. Dále
byl již v místě konání narozeninové párty klid.

Vyjádření rady města
k článku Zdeňky Kuželkové
v minulém vydání Zručských novin
Rada města Zruče nad Sázavou

P

ráce ředitelky mateřské školy nespočívá pouze v kladném vztahu
k dětem po dobu 30 let, který má
paní Kuželková příkladný a který byl
a bude jistě i nadále oceňován při jejím dalším působení ve školce. Výkon
funkce ředitelky zahrnuje rovněž řadu
dalších důležitých činností, jakými
jsou např. manažerské vedení, jasná

• 3. 8. 2018 – Krajské operační a informační středisko vyslalo jednotku
na pomoc osádce ZZS s transportem pacienta po úrazu kolene. Po příjezdu na místo byl pacient uložen do vakuových nosítek a poté transportován
do vozidla ZZS. Po snesení pacienta a naložení do sanity se jednotka
vrátila na základnu.
• 21. 8. 2018 – Jednotka byla povolána k likvidaci obtížného hmyzu
na budově mateřské školky ve Zruči nad Sázavou. Po průzkumu bylo
zjištěno, že se jedná o vosí hnízda ve střeše mezi podbitím a střešní krytinou. Podbití bylo rozebráno a provedena likvidace obtížného hmyzu.
Ke zranění dětí nedošlo.
• 23. 8. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku k požáru strniště u obce Čížov,
kam jednotka přejížděla ze zásahu u dopravní nehody. Požár zachvátil
strniště zhruba na ploše 400x100 m. Na místě zasahovala také jednotka
SDH Holšice s lopatami. Na západní straně hrozilo nebezpečí rozšíření
požáru do lesa, čemuž bylo zabráněno dvěma proudy C. Na místo požáru
postupně přijížděly jednotky SDH Zruč nad Sázavou, Kácov a Čestín
a dostavila se i Policie ČR. Společně byla provedena lokalizace pomocí
lafet a otočné proudnice. Poté se požár podařilo uhasit. Po závěrečném
průzkumu bylo místo požáru předáno zástupci majitele.
• 26. 8. 2018 – Jednotka byla vyslána k nehodě na železniční na trati
Zruč n. S. - Kutná Hora u zastávky Želivec. Na místě nehody zjištěno, že
došlo k nárazu osobního vlaku do nakloněného stromu nad kolejištěm.
Ke zranění strojvedoucího ani cestujících nedošlo. Pomocí motorové řetězové pily byl strom rozřezán a odklizen mimo kolejiště.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

O jmenování nové ředitelky mateřské
školy rada města informovala městské
zastupitelstvo, které toto rozhodnutí
akceptovalo bez připomínek.
Osoba nové ředitelky MŠ Malostranská dává radě města reálné předpoklady nového moderního vedení školky
na základech transparentnosti, odpovědnosti a férovosti, se zabezpečením
celého komplexu činností vedoucích
především ke spokojenosti dětí a jejich rodičů.

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY
Projekt města Zruč nad Sázavou a základní umělecké školy
určený pro seniory v oblasti uměleckého vzdělávání.

Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v srpnu 2018

personální politika, vztah k rodičům
dětí, transparentní hospodaření, účelné vynakládání finančních prostředků,
práce s hotovostí (např. dobrovolné
příspěvky rodičů) či dnes tolik akcentovaná ochrana osobních údajů.
Zejména v těchto záležitostech však
již práce paní Kuželkové příkladná
nebyla a některé z nich je nutno podrobit další důkladné analýze. Z těchto
důvodů se rada města jednoznačně
rozhodla angažovat ředitelku novou.

V říjnu 2018 zahájí ZUŠ Zruč nad Sázavou za finanční podpory města
další semestr Akademie umění a kultury.
Hlavním mottem akademie je stát se místem, které seniorům pomůže splnit nejen jejich
dávný sen věnovat se umění, ale zároveň zprostředkuje možnost naučit se něčemu novému,
jinému nebo navázat nové přátelství.

Pro koho je akademie určena?

Pro všechny seniory – občany města Zruč nad Sázavou a spádových obcí (Želivec, Nesměřice,
Dubina), kteří mají zájem o studium a dosahují věku 55+ .

Co Akademie umění svým studentům nabízí?

Odborné vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech:
• hudební obor • výtvarný obor • taneční obor • literárně dramatický obor

Jak výuka bude probíhat?

Vzdělávání v uměleckých oborech bude personálně zabezpečeno kvalifikovanými pedagogy
z řad učitelů Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou. Bude probíhat formou didakticky
přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk. Výuka se bude konat v dopoledních
hodinách, případně po skončení výuky žáků. V průběhu vzdělávání nebudou studenti hodnoceni a pololetí nebudou zakončeny zkouškou. Vzdělávání se bude realizovat jedenkrát týdně
či jednou za čtrnáct dní. Typ studia zvolí každý student podle svých psychických a fyzických
schopností. Zároveň se společně s rektorem stanoví tempo, obtížnost a svůj cíl, ke kterému
bude studium směřovat. Zájemci se tedy nemusí obávat, že studium nezvládnou.
Účastník studia, který splní po dvou letech stanovené podmínky, se stane absolventem
a bude mu vydán certifikát na slavnostním setkání za účasti zástupců města Zruč nad Sázavou, garantů projektu.

Kolik výuka stojí?

Díky představitelům našeho města je vzdělávání pro účastníky pouze za úplatu 300 Kč
za semestr (600 Kč za rok). Zbylé náklady uhradí město Zruč nad Sázavou.

Jak se přihlásit?

Přihláška bude ke stažení na webových stránkách ZUŠ www.zus.-zruc.cz nebo k dispozici
v kanceláři ZUŠ. Vyplněnou přihlášku můžete podat v kanceláři ZUŠ, nebo poslat elektronicky.
Jiří Freml, ředitel ZUŠ Zruč nad Sázavou
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Po čtyřech kolech má Jiskra na kontě sedm bodů

Gólman Cudlín vychytal třikrát nulu
Rozhodčí: Miroslav Šafránek. ŽK: 36.
Jouza, 73. Z. Louda, 63. Petrů, 27. Janda – 57. Ryšánek, 85. Baran, 34. Petráň.
Diváků: 100. Poločas: 0:0.
Penalty TJ: Zeman – ne, L. Jelínek –
ano, Arnolt – ano, Petrů – ano, pátá se
již nekopala, bylo rozhodnuto
Kamil Petrů (vpravo) při průni- Tomáš Martinák při ukázkové „zadovce“ na číhajícího Jáchy- Zruč n. Sáz.: Cudlín – Z. Louda, Musil,
všechna fota: J. tůma Jouza, L. Jelínek – Arnolt, L. Martiňák,
ku obranou Pátku
ma Zemana
T. Martiňák (46. Viktora), Janda (76. Havel), Petrů – Zeman.
Josef Tůma
Fotbal A – Áčko Jiskry odehrálo první kolo I. B třídy PRODIET
na půdě soupeře, zajíždělo do Sadské k utkání s místním AFK.

Ve 3. kole zajížděla Jiskra do Hlízova k utkání z místním celkem
Fotbal.

AFK Sadská – Jiskra Zruč nad Sázavou A 0:2 (0:0)

Fotbal Hlízov – Jiskra Zruč nad Sázavou 1:0 (0:0)

Branky: 57. Petrů, 88. Zeman. Rozhodčí: Michal Chládek. ŽK:
33. Čábelka, 87. Dudla – 87. Jouza, 45. L. Jelínek, 32. Hájek, 82.
Petrů, 35. Z. Louda, 84. Viktora. Diváků: 100. Poločas: 0:0.

Branka: 78. Navrátil. Rozhodčí: Hanák. ŽK: Linhart, M. Frejlach,
Maxa, M. Výborný – L. Jelínek, Musil, Petrů, Zeman. ČK: 68.
Musil. Diváků: 120. Poločas: 0:0.

Zruč n. S.: Cudlín – Louda, Jouza, Hájek, L. Jelínek – Arnold
(90. Kotek), L. Martinák, Janda (65. Viktora), Petrů, P. Jelínek –
Zeman. Trenér: Michal Váňa.
V domácím prostředí odehrálo áčko 2. kolo, přivítalo na fotbalovém stadionu družstvo Pátku.
Jiskra Zruč nad Sázavou – TJ Pátek 0:1 PP (0:0), PK 3:5

Zruč n. S.: Cudlín – Z. Louda, Musil, Hájek, L. Jelínek (46. Viktora) – L. Martinák, T. Martinák, Petrů, P. Jelínek, Zeman (77.
Kovář) – Arnolt.
Čtvrté kolo I. B třídy, skupina C, nabídlo další z „derby“ zápasů,
na hřiště zručské Jiskry dorazil nováček ze Slavoje Vrdy.

Premiéra se po roční odmlce vydařila

Béčko vyhrálo brankou Závorky

Josef Tůma

Fotbal B – Béčko Jiskry Zruč nad Sázavou odehrálo 2. kolo IV. třídy v domácím prostředí, hostilo celek Kačiny.
Jiskra Zruč nad Sázavou B – Sokol Kačina 1:0 (1:0)
Branka Jiskry: 39. Závorka. Rozhodčí: Josef Šanda. ŽK: 1/0. Diváků: 50. Poločas: 1:0.
Zruč nad Sázavou B: Daněk – Bareš, Brabec, Krištóf (46. Červinka), Hirnyk – J. Váňa (67. Hluchý), Koudela, Šindelář,
Havel (65. Hájek) – Zelenka (46. Vinc), Závorka (60. Felis).

Jiskra Zruč nad Sázavou – Slavoj Vrdy 2:0 (1:0)
Branky: 9. Jouza, 58. Petrů. Rozhodčí: Tichý. Bez karet. Diváků:
90. Poločas: 1:0
Zruč n. S.: Cudlín – Z. Louda, Jouza, L. Martinák, Hájek – Arnolt
(79. Závorka), T. Martinák, Janda, Petrů, P. Jelínek – Zeman (69.
Kovář).

Jaroslav Arnolt (vpravo) uniká obránci hostujícího Pátku.

Házenkářského turnaje se zúčastnilo pět družstev

Nově se tvořící tým Jiskry
sbíral první zkušenosti
Josef Tůma
Házená starší žáci – Ve Sportovní
hale v Havlíčkově Brodě se uskutečnil
turnaj starších žáků. Zúčastnilo se ho
pět družstev – Jiskra Havlíčkův Brod,
Jiskra Zruč nad Sázavou, Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, SK Házená Kuřim
a HBC Ronal Jičín. Hrálo se systémem
každý s každým, zápas trval 2x15 minut.
Výsledky Jiskry:
Jiskra Zruč nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou 13:11 (8:7)
branky: Tůma 3, Mikšík 3, Karban 3,
Petrík 2, Vilimovský 1, Ruth 1

Jan Tůma si „vykoledoval“ po faulu na
brankovišti Ledče nad Sázavou sedmimetrový hod.

Jiskra Zruč nad Sázavou – Kuřim 14:20
(8:10)
branky: Mikšík 5, Tůma 4, Karban 3,
Vilimovský 1, Ruth 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – Havlíčkův Brod
13:20 (7:11)
branky: Mikšík 6, Karban 3, Šveněk
2, Tůma 1, Jelínek 1
David Vinc (vlevo) nastoupil do utkání s Kačinou ve 46. minutě a obráncům hostů „dělal problémy“.

Sportovní akce
6. 10. 2018

Volejbal

muži – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Dobřichovice B, od 10.00 a od 13.00 hod., SH.

6. 10. 2018

Házená

muži – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – HC Kolín, 11.00 hod., hřiště házené TJ Jiskra Zruč nad Sázavou.

6. 10. 2018

Házená

starší žáci – TJ Jiskra Zruč nad Sáz. – HC Kolín, 13.00 hod., hřiště házené TJ Jiskra Zruč nad Sázavou.

6. 10. 2018

Házená

mladší dorost – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Spartak Příbram, 15.00 hod., hřiště házené TJ Jiskra
Zruč nad Sázavou.

13. 10. 2018

Volejbal

Zručská amatérská volejbalová liga – 8.00 hod., sportovní hala.

13. 10. 2018

Stolní tenis A

SKC Zruč nad Sázavou TENISLINNE – Sokol PP Hradec Králové C, 14.00 hod., spolkový dům.

13. 10. 2018

Fotbal A

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – FC Bílé Podolí, 16.00, fotbalový stadion.

14. 10. 2018

Házená

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – turnaj – ml. žáci, 9.00 hod., sportovní hala.

14. 10. 2018

Fotbal B

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Kaňk B, 13.00 hod., fotbalový stadion.

20. 10. 2018

Volejbal

ženy – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Benešov, 10.00 a 13.00 hod., sportovní hala.

20. 10. 2018

Volejbal

muži – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Slavoj Český Brod, 11.00 a 15.00 hod., sportovní hala.

20. 10. 2018

Volejbal

ženy – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Benešov, 10.00 a 13.00 hod., sportovní hala.

21. 10. 2018

Házená

muži – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Bělá, 11.00 hod., sportovní hala.

21. 10. 2018

Házená

starší žáci – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Dvůr Králové, 13.00 hod., sportovní hala.

21. 10. 2018

Házená

dorost – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Kutná Hora, 15.00 hod., sportovní hala.

Jiskra Zruč nad Sázavou – Jičín 18:30
(11:14)
branky: Ruth 5, Mikšík 4, Karban 4,
Tůma 2, Šveněk 2, Vilimovský 1
Pořadí: 1. Kuřim 8 bodů, 2. Jičín 6
bodů, 3. Havlíčkův Brod 4 body, 4.
Jiskra Zruč nad Sázavou 2 body, 5.
Ledeč nad Sázavou 0 bodů

Štěpán Mikšík (vpravo) se snaží prosadit přes tvrdě bránícího hráče Ledče
nad Sázavou.
Sestava Jiskry Zruč nad Sázavou:
Rozehnal – Mikšík, Tůma, Ruth,
Karban, Jelínek, Vilimovský, Petrík,
Šveněk, Procházka, Klouda. Trenér:
Václav Starý.

Adam Petrík se dostal do sevření bránícího tria hráčů Kuřimi.
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VII. otevřené mistrovství ČR v mölkkách ve Zruči nad Sázavou

Deset družstev bojovalo o prvenství v 5. ročníku

Vyhráli zručští Finové, W.W.W. čtvrtí
poradili s favorizovaným Albi mölkky
teamem a W.W.W.1 stejným poměrem 3:2 zaskočilo Dynamo. V prvním
semifinále porazil Semtamťuk hladce
Albi Pražáky, druhé svedlo dohromady oba zručské týmy. Po vyrovnaném
průběhu se z postupu do finále radovali
„seveřani“. Ti svůj ledový klid přenesli
i do finálového klání s favorizovaným
Semtamťukem z Jablonce nad Jizerou.
Před zraky asi stovky hlasitě povzbuzujících diváků je nevyvedlo z klidu ani
zaváhání Pepy Černého v úvodu 3.
sady. Za velkého jásotu domácího obecenstva zvítězili závěrečným přesným
hodem Martina Havlíčka nejtěsnějším
poměrem 3:2. Tento obrovský úspěch,
podepřený i výkony a umístěními dalších domácích družstev zručské mölkkaře definitivně zařadil mezi absolutní
domácí špičku.

Celkové pořadí: 1. Finové, 2. Semtamťuk, 3. Albi Pražáci, 4. W.W.W.
1, 5. Hej, Sej Mölkk (Německo), 6.
Albi Mölkky Team, 7. Tomira Bílovec, 8. Dynamo, 9. Třináctá mölkka
Brno, 10. SKM Zruč, 11. Kotrmelky Bílovec, 12. My to vypijem (J.
Doubrava, L. Kružík, I. Doubrava),
13. SKM D Zruč, 14. Fraenkenmölkker (Německo), 15. Promölkky
(Slovensko), 16. Jitovl Pustějov, 17.
Proradost Stranný, 18. W.W.W. 2,
19. Lobe Star, 20. Apači (V. Kadlec, M. Náhlovská, K. Pěnkavová,
E. Kadlecová),...28. Ruměnky (L.
Kruntorádová, L. Jelínková, M.
Huptychová), 29. Nevíc Nejdál (R.
Náhlovský, I. Krejčová, M. Krejča),
32. Hejlíci (J. Hejl, P. Felis, P. Zubec), 33. Jsme tu omylem (D. Hornát, N. Andrlová, Z. Kafková).

Vítek Stejskal při hodu...

Leoš Fiala
Mölkky – Na VII. otevřeném mistrovství ČR ve hře mölkky, které sobotu 8. 9. pořádal SKM Zruč, startovalo 36 týmů ze tří zemí. Při účasti
nejlepších českých družstev, dvou
německých a tří slovenských týmů
se dařilo zručským týmům. Mistrem
České republiky pro rok 2018 se stal
tým Vítka Stejskala s názvem Finové.
Po 20. místu na červencových Euromölkkách se Josef Černý, Martin
Havlíček, Petr Vach a Vítek Stejskal
dali do tréninku a pronikavý úspěch

Vítězství získaly Všechlapy
před týmem Malec

Josef Tůma

Nohejbal – Ve Sportovním areálu
Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou se
uskutečnil amatérský nohejbalový
turnaj SASH 2018 – 5. ročník. Hrálo se ve dvou pětičlenných skupinách
systémem každý s každým na dvou
hřištích s umělým povrchem, poté
se hrálo malé semifinále (3.–4. tým
skupiny), velké semifinále (1.–2. celek ve skupině) o 9.–10. místo (pátá
družstva ve skupině).
Pořadatelé SASH: Petr Škramovský,
Vít Stejskal
Skupina A: Všechlapy, Koněprusy, Malec,
Koubina, Kšiltovka
Výsledky A: Všechlapy–Koubina 2:0,
Všechlapy–Malec 2:1, Všechlapy–Koněprusy
2:0, Všechlapy–Kšiltovka 2:0, Koubina–Malec 0:2, Koubina–Koněprusy 0:2, Koubina–
Kšiltovka 1:2, Malec–Koněprusy 2:0, Malec–
Kšiltovka 2:0, Koněprusy–Kšiltovka 2:0.
Tabulka A: 1. Všechlapy 11 bodů, 2. Malec
10 bodů, 3. Koněprusy 6 bodů, 4. Kšiltovka 2
body, 5. Koubina 1 bod.
Skupina B: Králíci, Střídači, Kalmáni, Dutinky, Draci

Společný tým W.W.W. 1 (4. místo) a W.W.W 2 (18. místo) – P. Mácha, M. Toman,
P. Benčát, J. Šebek, K. Měšťánková a Š. Menšíková

Výsledky B: Králíci–Kalmáni 0:2, Králíci–
Dutinky 1:2, Králíci–Střídači 1:2, Králíci–Draci
0:2, Kalmáni–Dutinky 2:0, Kalmáni–Střídači
2:0, Kalmáni–Draci 2:0, Dutinky–Střídači 1:2,
Dutinky–Draci 1:2, Střídači–Draci 0:2.
Tabulka B: 1. Kalmáni 12 bodů, 2. Draci 8
bodů, 3. Dutinky 4 body (83 bodů), 4. Střídači
4 body (79 bodů), 5. Králíci 2 body.

Skupina o 1.–4. místo:
Kalmáni – Malec 1:2,
Všechlapy – Draci 2:0
Zápas o 3.–4. místo:
Kalmáni – Draci 2:0
Finále:
Všechlapy – Malec 2:1
Skupina o 5.–8. místo:
Dutinky – Kšiltovka 2:0,
Střídači – Koněprusy 2:0
Zápas o 5.–6. místo:
Dutinky – Střídači 0:2
Zápas o 7.–8. místo:
Kšiltovka – Koněprusy 0:2
Zápas o 9.–10. místo:
Králíci – Koubina 2:0
Celkové pořadí 2018:
1. Všechlapy – Studnička, Říha, Mikoláš
2. Malec – Malec, Arnolt st., Málek
3. Kalmáni – M. Řimnáč, J. Řimnáč, Švarc
4. Draci – Nulíček, Malík, Krupička
5. Střídači – Kadlec, Zeman, Uttl
6. Dutinky – Tvrdík, Trojan, Vaněček
7. Koněprusy – Arnolt ml., Gabko, Raška
8. Kšiltovka – Potůček, Holešovský, Ďuriš
9. Králíci – Starý, Krištóf, Förtö
10. Koubina – Koudela, Zelenka, Král
Petr Škramovský, jeden z pořadatelů: „Turnaj se odehrál na dvou hřištích
s umělým povrchem, hrálo se ve dvou
pětičlenných skupinách systémem každý
s každým, poté vyřazovacím pavoukem
a zápasy o umístění. Ceny do turnaje věnovalo město Zruč nad Sázavou
a Krauer Tip.“

Finále Finové–Semtamťuk 3:2
fota: J. tůma a L. Fiala

Jiří Moravec odehrál turnaj
za domácí SKM ZZV Zruč nad Sázavou
se dostavil nečekaně brzy. V první
desítce se nakonec umístily hned
čtyři zručské týmy.
Ze šesti šestičlenných skupin postupovali nejlepší tři družstva do semifinálových skupin. Mezi postupujícími
nechyběly oba domácí týmy SKM
Zruč (M. Kadlec, J. Moravec, M. Fialová a Z. Sečka, K. Čapek, F. Matějka), Dynamo (T. Lohynský, D. Dragoun, L. Kvapil), oba celky W.W.W.
(P. Mácha, M. Toman, P. Benčat a J.
Šebek, O. Doubrava, K. Měšťánková)
a Lobe Star (M. a. P. Loudovi, L. a J.
Rambouskovi). Nepostupující týmy se
utkaly o další umístění v turnaji Poslední šance.
V semifinále si vedli velmi dobře Finové
a Dynamo, kterým se podařilo vyhrát
své skupiny, do play off proklouzl i tým
W.W.W.1, který rovněž prokázal od Euromölekk, kde skončil 23., výrazné
zlepšení. Ve čtvrtfinále si Finové těsně

Jaroslav Studnička z vítězného
týmu Všechlap při smeči
Jiří Trojan, Martin Vaněček a Petr Tvrdík z týmu Dutinek obsadili šesté
fota: J. tůma
místo a hlavně jim chutnalo.
		

Stupně vítězů

