Městský ples
ve znamení
zelené barvy
a pestrých
ponožek.
O nové koncepci
více na straně 11.

A svůj ples
mají i děti!
Rodinné centrum
pořádá 9. února
dětský karneval.
Další informace
na str. 3 a 6.

Jarní příměstský
tábor, který
proběhne ve dnech
4. až 8. března, má
ještě několik málo
volných míst.
Více na str. 3.

Výroční zpráva starosty města za rok 2018
Mgr. Martin Hujer
starosta města
Zruče nad Sázavou
Vážení spoluobčané,
dávám na stůl výsledky práce za rok 2018.
Rok investic z evropských fondů a výstavby
parkovacích míst.
V loňském roce se dokončily velké projekty
– Rekonstrukce hasičské zbrojnice a druhá
etapa Zručské cyklostezky. Nová parkovací místa máme například v Poštovní ulici,
Na Pohoří a u starého hřbitova. Započaly
tyto akce: Zateplení městských bytů a rekonstrukce toalet na zámku. Proběhla první
etapa oprav bývalé školy v Želivci na kulturní

dům. Město pokračovalo v realizaci projektu
Senior-taxi.
Podařilo se získat kladné rozhodnutí na granty
v celkové výši 12 mil. korun (část bude město
čerpat v roce 2019). Byla nám proplacena většina grantů získaných v roce 2017.
Seznámím Vás stručně s jednotlivými projekty:
Infrastruktura a zeleň
Město provedlo po 10 letech provozu údržbu
lávky u stadionu. Povrch byl očištěn, potřebná
místa zatmelena a proveden vrchní nátěr celé
lávky včetně zábradlí. Pochozí část chrání nová
izolace. Do zábradlí byla namontována nová ledková svítidla. Celkové náklady dosáhly 1, 7 mil.
korun. Na údržbě se podílely firmy Farmet,
Statika a sanace, Variel a naše technické služby.
V části ulice Na Úvoze se postavila nová deš-

ťová kanalizace. Povrch ulice má nový asfaltový
koberec včetně podkladních vrstev. Bylo vybudováno nové parkoviště pro jedenáct aut přiléhající ke spodní části starého hřbitova. Před areálem Technických služeb a správy majetku bylo
vybudováno parkování pro 14 vozidel. Nový
asfaltový povrch zdobí ulici Luční, Na Skalách
a v Želivci u rybníku. Nová parkovací místa,
v celkovém počtu 62, mohou využívat občané
v Poštovní ulici a Na Pohoří. Kapacita parkovišť,
jak u nového hřbitova, tak u domu s pečovatelskou službou byla navýšena. U hřbitova se po rekonstrukci může otočit autobus. V Dubinské
ulici byl zhotoven a zkolaudován nový chodník
na levé straně. Realizace provedly firmy Silmex
a Colas. Celkové investice do chodníků, komunikací a parkovacích míst dosáhly 10 mil. korun.
V rámci projektu Obnova zeleně ve Zruči nad
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Na výletě… v okolních minipivovarech

text Josef Förster
fota Jarda Bouma

tzv. speciály, vymýšlejí jim nejrůznější
příchutě a barevné odstíny a pojmenování. O jejich pestrou škálu piv je
dnes velký zájem, navíc mohou být
cílem zajímavých výletů. Tentokrát
vás pozveme do dvou nejbližších minipivovarů v okolí Zruče, kam můžete vyrazit na exkurzi třeba na kole
a poučit se o technologii výroby piva
takříkajíc přímo u zdroje. V obou
případech se rekonstrukce pivovaru
váže na blízkou historickou památku,
zámek nebo tvrz, a tak původně plánovaná degustační návštěva může dostat
i nečekaný kulturně historický přesah.

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…

J

sou jich stovky a v průměru každý
týden vzniká další. Řeč je o minipivovarech, provozovnách produkujících
méně než 10 000 hektolitrů piva za rok.
Je skvělé, že se daří obnovovat dávné tradice pivovarnictví v Čechách, sahající
někdy až do dávného středověku, navíc
v původních, historických prostorech.
V těsném sousedství pivovarů často
vznikají i pivnice, kvalitní restaurace
nebo i penziony. Některé minipivovary
si zakládají spíše na domácí, české tradici a dělají poctivá deseti a dvanáctistupňová piva, jiné zase piva silnější,

Před Hubertem klobouk dolů!
Důležitý je vřelý vztah k místu, kde
člověk žije. Když se k tomu přidá zdravý
podnikatelský duch, zájem o obnovu
kulturních památek, dobře zformulovaný dotační záměr, tak je dobré dílo
na světě. Vítejte ve skvěle rekonstruovaném Zámeckém pivovaru Zbraslavice,
který provozuje společnost vedená panem Ing. Michalem Holíkem.

Původně románský kostel v sousedství, renesančně přestavěná tvrz a zámek dávají tušit dávnou a bohatou
historii Zbraslavic s řadou zajímavých
postav, mezi něž patří i jeden z nejhorlivějších táborských kněží, husitský kněz Markold, který padl po boku
Prokopa Holého v bitvě u Lipan. Zámek vznikl až v 16. století jako poplužní dvůr u tvrze, který postupně převzal
její funkci. A z této doby, za Malovců
z Malovic také pocházejí první zmínky o pivovaru ve Zbraslavicích. Pro
Zručany jistě nebude od věci připomenout, že roku 1885 koupil statky
Zbraslavice a Hodkov nám dobře známý podnikatel v oboru železničních
staveb Jan Šebek, jehož rodině zůstaly
až do roku 1948. Objekty však chátraly již od roku 1904, kdy byl pivovar
zrušen, a zejména pak za komunistické éry, kdy sloužily JZD a ve sklepích
byly uskladněny brambory. Až otec
nynějšího majitele roku 1998 celý
areál včetně tvrze a lihovaru odkoupil
od restituentů, kteří žili v emigraci.

Pivovar Zbraslavice spol. s r. o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice
www.pivovarzbraslavice.cz
info@pivovarzbraslavice.cz
tel. 724 999 333
termíny nejbližších prohlídek:
1. 2. 2019 od 16 hod.
16. 2. 2019 od 14 hod.
8. 3. 2019 od 16 hod.
23. 3. 2019 od 16 hod.
nebo po telefonické domluvě
Přátelský pivovar Malešov, a. s.
285 41 Malešov 56
www.pivovarmalesov.cz
pivovar@pivovarmalesov.cz
tel.: 723 327 329
Po předchozím objednání
telefonicky možná exkurze
po pivovaru s ochutnávkou přímo z tanku. V lednu a v únoru
2019 je výčep zavřený.

„Že tu kdysi pivovar byl, bylo znát ze
sklepení a z dokumentů. Sklepy jsme
vyčistili, ale peníze na tento záměr
nebyly. Využili jsme možnosti dotací
na pivovarskou technologii pro obce
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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kreslo
pro hosta:

Jaroslava
Obermaierová

~ česká herečka

18.00

Spolkový dům Zruč nad Sázavou

Oblíbená televizní a ﬁlmová herečka a dabérka,
jež hrála v desítkách ﬁlmů a seriálů.
Od r. 1970 byla v angažmá v Divadle E. F. Buriana
a hostovala v Divadle Pod Palmovkou.
Hrála v oceňovaných ﬁlmech – v Kladivu na čarodějnice,
Ditě Saxové nebo v Žertu...
Je také známá seriálovou rolí manželky majora Zemana.
V seriálu Ulice hraje Vilmu Nyklovou...

2 leden
2019
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Společenská kronika
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci lednu oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Jiřině Chaloupkové,
Stanislavě Šlechtické, Marii Ryšavé,
Josefu Jelínkovi, Jiřině Rozkošné,
Heleně Šramotové, Josefu Zelingerovi, Jarmile Trojanové, Anně
Novotkové, Jaroslavě Hamajdové,
Zdence Lorencové, Marii Chuchlové, Miladě Brtníkové, Růženě Daňkové, Jiřímu Frankovi, Miloslavu
Váňovi, Josefu Duchalíkovi
a Marii Bechyňové.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

Za větru a děště
František Hromadník
…chtěly zpívat ještě. Psa by do takové
sloty nevyhnal. Ale Baťov si koledoval
s chutí a nadšením. Představili se pastýři z dětského domova, odvážné malé
zpěvačky Michalka a Barborka a s nimi
zahrál ponocný Václav.
Scénka z domácnosti připomínající
vánoční tradice v podání Šárky a Pepy
s pomocnicí Lenkou diváky alespoň
trochu zahřála a hlavně hodně rozesmála. Nakonec si všichni pochutnali
na obří vánočce od kuchařek z Centrinu. A vůbec nevadilo, že byla řádně
zalitá deštěm.
Nebyl to zrovna příjemný zážitek – to
počasí! Ale zazpívat si v osmnáctičlenném kolektivu zručských žen dvoj- a trojhlasé
lidové koledy, to zahřeje u srdce. Tak nás ocenili
s námi zpívající naši věrní diváci.
Sešlo se jich opravdu hodně, od devítiměsíční Emičky až po devadesátiletou Dádu. To
chce smeknout mokrý klobouk!

7. ledna 2019, pondělí, 9:55

Vše zajišťovala teplým čajem a zázemím lékárna
Primavera. Dík patří také technickým službám
města.
Tak zase za rok u koled. A možná že dříve při
oslavách založení Baťova se zpívajícími zručskými
ženami.
P.S.: Zpíváte-li rády, ozvěte se.

Tvoření pro radost

Hedvika Smítková

K

aždé druhé úterý v měsíci pořádá Český svaz
žen ve spolkovém domě „Tvoření pro radost“.
Tentokrát jsme se pod vedení paní Fišerové učily
techniku tenerife, příště nás čeká netradiční zdobení vajíček. Budete-li se chtít k tvoření připojit,
nebo dokonce máte-li zajímavý nápad a ochotu
stát se na některé naše tvoření lektorkou, najdete
nás v úterý odpoledne v klubovně ČSŽ v prvním
patře Spolkového domu ve Zruči nad Sázavou.

Otužilci na tradičním silvestrovském posezení u ohně

Jaroslav Anděl

dostali dovolenou. I přesto se zde sešla početná
skupina, která si nenechala ujít tuto tradiční příležitost podívat se několik nadšenců nořících se
do studené řeky a tvářících se, že o Silvestru neexistuje nic lepšího než zaplavat si v řece. Do té
se tentokrát kolem jedenácté hodiny dopolední
vydala pětice místních zimních plavců: Zdeňka
„Bára“ Kolouchová, Petr Hulman, Pavel Augustov, Jiří Čapek a Jaroslav Anděl. Předtím proběhlo společné focení s PF 2019.
Po krátkém několikaminutovém osvěžení v řece
jsme se sešli na břehu u plápolajícího ohně, kde

J

e to již taková šťastná tradice, že ač
to tak často do poslední chvíle nevypadá, nakonec se počasí umoudří, déšť
ustane, vítr se utiší, mlhy se rozplynou
a svou tvář alespoň na chvilku ukáže
i slunce. I tento Silvestr nám počasí
přálo, ač to tak den předem, při přípravě dřeva na silvestrovský otužilecký
ohýnek díky vytrvalému dešti nevypadalo.
Otužilci a jejich příznivci se u řeky
Sázavy pod Chabeřickými skalami začali scházet po desáté hodině. Silvestr
vyšel tentokrát na pondělí, pracovní
den, tak bylo na účasti poznat, že ne
všichni z řad zaměstnaných příznivců
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Robert

jsme si opékali špekáčky a debužírovali, co kdo dobrého
přinesl. Bylo vidět, že nejen hřejivé sluneční paprsky všem
zlepšují náladu, přátelé se družili a všem bylo dobře a veselo.
Nakonec se na zimní scéně neplánovaně utvořil takřka
cimrmanovský živý obraz připomínající scénu z pohádky
Dvanáct měsíčků. To když se poslední skupina největších
vytrvalců rovnoměrně v kruhu rozesadila na špalky dřeva
kolem příjemně plápolajícího a teplo vyzařujícího ohně
a tento čas strávila relaxací duše i těla až do pozdního odpoledne.
Tak zase za rok!

ZRUČSKÉ NOVINY
Vydává město Zruč nad Sázavou, IČ 0023 6667
Reg. číslo MK ČR E-10481.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Příjem materiálů:
noviny@mesto-zruc.cz, inzerce@mesto-zruc.cz
Inzerce:
řádková − Bc. Lucie Vadinská (tel.: 327 531 329),
plošná − Dagmar Jará (tel.: 327 531 329).
Redakce: Městský Úřad Zruč nad Sázavou,
Zámek 1, tel.: 327 531 329.
Šéfredaktor: Mgr. Blanka Olišarová
Redakční rada: Marcela Černá, Ludmila Vlková,
PhDr. Josef Förster, Ph.D.
Samostatný sportovní redaktor: Josef Tůma.
Foto postprodukce: Jarda Bouma
Typo, grafika, sazba: Lenka a Jiří Říhovi
Tisk: Tiskárna Pragma Press, s. r. o., Kutná Hora

Víte, velmi mě fascinuje, kde se v člověku bere ta
autorita, ten soudce ve většině z nás. To zbytnělé
ego, když hodnotíme druhého. Ne, že by nebylo
našemu druhu vlastní, co je člověk člověkem, poměřování a soupeření, máme to v naturelu jako
každé zvíře. V dávnověku nám byla měřítkem
vlastní tlupa, pár jedinců, dnes je, díky členství
v celosvětovém internetu, vyzyvatelem každého
div ne celá planeta. Bohužel, řekl bych, protože
to není ani zdravé ani přirozené.
Ale zpět k soudci v nás: nakolik jsou fér oblíbené fráze: „Ten je jednodušší“ nebo „Tomu to
pálí“? Stačí to k posudku? Pokud někoho pasuji
na hlupce, pak nejspíš sám sebe považuji za toho
chytrého, chytřejšího. Což nebývá zrovna dvakrát
objektivní, že? Dobře, je-li někdo, budiž mu přána ta mentální rekreace, „blbý jak necky“, asi to
stěží přehlédnete, na stranu druhou, jsme vážně
tací mudrci, abychom kde koho soudili?
Máme rádi, když jsou postavy charakterově pěkně černobílé, jako v komiksu, vyhraněné, jednoznačné, je pak snazší je definitivně zařadit
do škatulek. Hajzl je hajzl a dělá levárny a světec
je světec, co nezhřeší i kdyby padaly trakaře. Ale,
víte, mezi námi pionýry – ne, že by tací neexistovali, pár jich asi někde bude, ale většina z nás je
trochu z obého, a jak se láme chleba, i ten dobrý
člověk dokáže udělat podraz a záporák překvapí
dobrým skutkem.
Jsme lidé omylní, víme, rádi sami sobě nalháváme, že jsme poslední mohykáni, čestní a rovní. Možná i jsme, ale ruku na srdce, než někoho
odsoudíme a sebe posadíme na piedestal dokonalosti, zkusme si pozametat u vlastního prahu
a připomenout si zaprášené slovo pokora…
Hezký rok, lidi!

Zručští modeláři v Chabeřicích nežádoucí?
Aleš Žižlavský

T

ak jako každý rok sešli se letečtí
modeláři ze Zruče a okolí, aby tak
nějak oslavili sezónu a naplánovali, co
budou v příštím roce dělat.
Naše skupina modelářů spolupracuje
od sedmdesátého roku minulého století. Vedl se klub, kde jsme připravovali
kroužky pro děti, a starší členové se
účastnili mnoha soutěží.
Co jsme ovšem všichni považovali
za hlavní, bylo to, že jsme učili děti
zručnosti, trpělivosti a přesnosti práce,
na které závisel výsledek a pocit umění.
V současné době jsme už všichni v letech, kdy už poletujeme jen tak pro
radost. Ale i to považujeme za důležité
a tento koníček je pro nás motorem
chuti k životu, což si myslíme, že je
velmi důležité pro aktivní prožití stáří.

Co nás ovšem mrzí, je nepochopení
některých spoluobčanů. Máme malé
letiště nedaleko vesničky Chabeřice.
Tam si jednou za čas polítáme tak 3–5
hodin, když je dobré počasí. Mnohdy
jen posedíme a debatujeme. Letošní
sezónu jsme byli na letišti tak pětkrát.
Přesto tato naše občasná zábava některým lidem vadí, a to tak, že i za tuto
cenu oželí prodej parcely na postavení
domku na území Chabeřic jednomu
z modelářů. Opravdu, nestačíme se divit, kam jsme po revoluci došli. Přitom
mnohým občanům vůbec nevadíme,
spíš naopak, jejich děti se přímo těší,
až uvidí létat modely letadel. Ti mladší
jsou na letišti vždy i se svými ratolestmi a je krásné se dívat, jak se dokážou
na obyčejné travnaté ploše vyřádit.
Žádný počítač toto nemůže nahradit
a všichni bychom si toho měli považo-

vat. Tak si myslíme, že opět převládá
závist, která dokáže vše jen zničit.
Takže, náš kamarád hledá novou parcelu na stavbu domku. Obec Chabeřice přišla možná o statisíce jen díky
několika nepřejícím lidem. Přitom
těmto lidem nevadí sekačky, pily, auta
a motorky, denně rámusící. Opravdu
tomu nerozumím a jediné, co je dobře,
že jsou pozemky v soukromých rukou,
na které ti vyvolení z lidu nemůžou.
Proto tady touto cestou děkujeme
panu Tůmovi, který nás nechává zcela
zdarma na jeho pozemcích poletovat
jen za to, že mu je pravidelně sekáme
a udržujeme v přijatelném stavu. Obci
Chabeřice přejeme do příštího roku
trochu rozumnější vedení a aby i jejich
děti mohly co nejvíc využívat přírodu
namísto počítačů.
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Kalendář kulturních a dalších akcí

pokračování článku „Na výletě... v okolních minipivovarech“ ze str. 1

do dvou tisíc obyvatel. V červenci roku
2015 jsme ji získali snad jako úplně první. Obě nemovitosti, zámek i tvrz, jsme
opravovali na vlastní náklady, krajské
dotace bylo možné čerpat jen na střechu tvrze, na zámek vůbec,“ vysvětluje
peripetie vedoucí k rekonstrukci areálu
Ing. Holík.
Pokud jde o pivo samotné, sázejí tu, jak
sami říkají, na jistotu, na česká, spodně
kvašená piva – výčepní a ležáky, na kvalitu před kvantitou. Každé pivo má svůj
vlastní název, nosným produktem je
dvanáctka Hubert. Pozor! Neplést však
s kácovským pivem a pivovarem Hubertus! Podobnost je tu čistě náhodná…
Název se váže k rodinné myslivecké tradici a k hotelu sv. Hubert, který Holíkovi provozují a kde můžete zbraslavická
piva i ochutnat. I názvy ostatních piv
jsou zajímavé, vážou se k tradicím kutnohorského regionu nebo k myslivosti.
„Chtělo to něco ke Zbraslavicím, známější postavou tady byl husitský kněz
Markold, který bránil v Kostnici Jana
Husa. Desítka, která se vyrábí celoročně, tak nese jeho jméno. Černé pivo se
jmenuje Permoník, což vyjadřuje vztah
ke Kutné Hoře a k hornictví, jedenáctka
polotmavá je Diana, starořecká bohyně
lovu. Čtrnáctka, světlý speciál, který se
vaří v zimě, nese název Mikuláš, toto
označení lze spojit s mikulášskou tradicí
i s kutnohorskou osobností Dačického
z Heslova,“ končí výklad o jednotlivých
druzích piv Ing. Holík.
V pivovaru používají klasickou technologii pro český ležák: uvidíte tu varnu, spilku a ležácké tanky, na rozdíl
od mnoha jiných minipivovarů, které
mají technologii na speciály typu IPA
a jiná svrchně kvašená piva. Ty nemají
spilku a namísto ležáckého tanku mají
tzv. CK tank. Naše piva jsou nefiltrovaná a nepasterovaná, k zákazníkovi se
dostává pivo živé, bohaté na mnohé
zdraví prospěšné látky,“ podotýká náš
průvodce.
Scházíme do zámeckých sklepních
prostor, kde nás upoutá absolutní čistota kolem nerezových tanků a pořádný
chlad. Moderní pivovar je již digitalizovaný, prohlížíme si se zájmem nejprve
centrální digitální jednotku, srdce celého pivovaru. Základem každého pivovaru je však osobnost sládka, která
má zásadní vliv na kvalitu piva. Tady
mají svého sládka, pana Jaromíra Kyselu z Nesměřic, který původně pracoval
v Bernardu. Je tu zaměstnán na celý
úvazek a zastane řadu činností, od přípravy piva, přes celý výrobní proces až
po plnění lahví.
Zajímáme se o to, jakým způsobem
se dá chuť piva učinit neopakovatelnou,
specifickou, zda je receptura zbraslavických piv tajemstvím. „Je to, jako když
si doma děláte guláš, každý zná ten recept, to není žádné tajemství, ale každý ho dělá trochu jinak. Hodně záleží

na tom, odkud
suroviny jsou
a v jaké kvalitě.
Základem pro
dobré pivo jsou
kvalitní suroviny a šikovný
sládek,“ poodkrývá tajemství
výroby zbraslavického piva
Ing. Holík.
A že se jim
daří, o tom
svědčí jednak
ocenění, které
pivovar získal
na mezinárodním pivním
festivalu Zlatá pivní pečeť
2016, kde se
umístil v kategorii Světlý
ležák premium z minipivovaru se světlým ležákem Hubertem na 3. místě
a získal bronzovou pivní pečeť, jednak
četné pochvalné recenze na internetu.
Za všechny hovoří třeba tahle: „Zbraslavická piva jsou moc dobrá, měl jsem
tu čest ochutnat extra hořkou točenou
dvanáctku Hubert a jedním slovem:
Super! A to jsem Náchoďák odkojený
Primátorem! Takže patriot. Ale před
Hubertem klobouk dolů! Jen tak dále!“
Milovníci dobrého piva, určitě si nenechte ujít zajímavý zážitek!

žena akciová společnost a z prodeje akcií
se získaly prostředky na rekonstrukci.
V březnu 2017 se pivovar otevřel a pivo
se začalo vařit přímo v Malešově.
Ondřej nás vede přes pivnici dolů,
do pivovarských sklepů. „Nejedná se
však úplně původní sklepení, objekt
nynějšího pivovaru vznikl v části hospo
dářského dvora, původní pivovar se nacházel kousek opodál.“ Opět nasloucháme výkladu o varném procesu, jenž vede
k výstavu 1 000 hektolitrů ročně. Jak
produkce expandovala, tanky se rozšířily i do původního sklepa ve staré budově

pivovaru. Piva tu nijak specificky nepojmenovávají, zato nerezové tanky nejsou
úplně obyčejné, nesou jména dětí všech
spolumajitelů: Adéla, Vojtěch, Žofie,
Anika, Jáchym a další.
Piva tady dělají opět nepasterovaná,
nefiltrovaná, spodně i svrchně kvašená
a vyznávají zejména originální pivní
styly. „Vaříme celé spektrum, začínáme devítistupňovým pivem PaKa Ale,
jdeme přes desítku ležák, tmavou jedenáctku, dvanáctku ležák, třináctku,
14° IPA, patnáctku Scottish Heavy
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listopad 2018 Výstava „Stromy republiky“, pořádá Klub panenky ČR ve spolkovém
až březen 2019 domě.
2. 2. 2019

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

5. 2. 2019

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen – spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci), od 14.30 hod.

9. 2. 2019

Dětský karneval – pořádá RC Setkání, od 14.00 hod., spolkový dům,
přízemí, víceúčelový sál. Masky zdarma, bez masky 30 Kč. Těšit se
můžete na zábavný program, malé občerstvení a DISKO TRYSKO. Více
informací viz plakát.

12. 2. 2019

Tvoření pro radost: oděvní doplňky zhotovené technikou Tenerife (dokončení výrobku), pořádá Český svaz žen, od 14.30 hod.,
vstupné: 20 Kč, s sebou: nůžky, jehla s větším ouškem, perlovka nebo
vyšívací bavlnka (stačí dvě barvy), spolkový dům, I. patro, klubovna
svazu.

13. 2. 2019

Kino – film „Po čem muži touží “, pořádá OKŠS – spolkový dům.
Promítání od 18.30 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.
Vstupné: 50 Kč, člen filmového klubu 30 Kč. Více informací viz plakát.

15. 2. 2019

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

18. 2. 2019

Žákovský koncert, pořádá Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou – sál ZUŠ Na Pohoří, začátek 18.00 hod.

19. 2. 2019

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen – spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci), od 14.30 hod.

20. 2. 2019

Křeslo pro hosta – hostem pořadu herečka Jaroslava Obermaierová, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Josefem
Försterem, od 18.00 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost,
vstupné 50 Kč.

23. a 24. 2.
2019

Hormonální jógová terapie – dvoudenní výukový seminář, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Hanou Suberovou, sobota
14.00–19.00 hod., neděle 9.00–14.00 hod. Cena 2800 Kč (2 500 Kč/
osoba ve dvojici a 2 300 Kč pro ženy na mateřské, seniorky a studentky). Více informací viz plakát.

26. 2. 2019

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen – spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci), od 14.30 hod.

28. 2. 2019

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

4. až 8. 3. 2019 Jarní příměstský tábor ve Zruči nad Sázavou, po–pá: 7–17 hod.,
cena 1 600 Kč. Ještě jsou volná místa. Informace u M. Černé na tel.:
730 514 040 nebo na e-mailu: cerna@mesto-zruc.cz.

Drink different!
O kus dál směrem ke Kutné Hoře
najdeme další pozoruhodné místo –
Přátelský pivovar Malešov. Vaření piva
tu přirozeně navazuje na dynamicky
se rozvíjející úsilí pražského manažera
Ondřeje Slačálka a party jeho přátel
o zdejší unikátní historickou památku
– gotickou tvrz, která se majestátně vypíná na skalním ostrohu nad přehradou
Vrchlicí a patří k největším v Čechách.
Tvrz ve své nynější rekonstruované podobě je splněným snem vášnivého ob

Ale a šestnáctku Strong Lager. Občas
děláme i speciály jako weizen,“ dodává
Ondřej. V Malešově se kromě originální
chuti zamýšlejí i nad gastronomickými
aspekty, nad možnostmi párování piv
s různými typy jídel.
Filosofií novodobého malešovského
pivovarnictví je nejen vytvořit pestrý
pivní svět, pivo je chápáno nejen jako
„hospodský produkt hasící žízeň,“ ale
jako součást gurmánského zážitku.
I proto se sem vyplatí zajet. I zde za vše
hovoří příznivé recenze na internetu:

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

Co dalšího můžete ještě navštívit:
Po prohlídce obou pivovarů si zkuste domluvit i prohlídku malešovské tvrze (www.malesov.cz) a poté se z Malešova vydejte na dvanáctikilometrovou okružní naučnou stezku
Cestou husitských hejtmanů. Projdete si místa svázaná s dějinami husitství, uvidíte zříceninu hrad Sion nebo památník bitvy u Malešova a zámek v Roztěži.
Tip redakce ZN – potulní muzikanti, řemeslníci a hluční žoldnéři...
Každý rok koncem letních prázdnin se koná celodenní festival Dobývání malešovské tvrze.
Video z minulého, již XVI. ročníku můžete zhlédnout na www.youtube.com.
divovatele historických památek, který
do ní vložil veškerou svoji energii, úspory a čas. Jeho cílem bylo nejen zachránit
starou památku, ale hlavně oživit ji pro
veřejnost. A malý pivovar byl jedním
v řadě jeho dalších plánů.
I tady ctí dávnou místní tradici pivovarnictví, která sahá až do 16. století.
Za podpory party přátel tu dnes již třetím rokem funguje minipivovar a zbrusu nová prostorná pivnice. „Malešovský
pivovar nejprve existoval jako „létající“, což znamená, že se pivo vyrábělo
na dvou místech jinde a až po prvních
úspěších bylo rozhodnuto o vybudování
pivovaru přímo u tvrze,“ zahajuje svůj
výklad Ondřej. Tady se finance sháněly
jiným způsobem. V roce 2016 byla zalo-

„Výborný pivovar se skvělou obsluhou.
Je dobře, že se najdou lidé, kteří najdou
odvahu a pustí se do výroby zlatavého
moku.“
Po prohlídce pivovaru máme jedinečnou možnost navštívit i samotnou
tvrz a žasnout nad tím, co se zde díky
neobyčejnému úsilí podařilo. Vstupujeme na nádvoří a rázem se ocitáme
v čase vrcholné gotiky o šest století
zpátky, v dobách pánů Ruthardovců
z Malešova. Uvnitř obdivujeme dokonalou a citlivou rekonstrukci jedinečné
historické památky: jídelnu s krbem,
černou kuchyň, dobovou malovanou
ložnici, padací most. „Tak tohle by si
zasloužilo samostatný výlet a článek,“
říkám si v duchu. Tak snad někdy příště!
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aktuality kultura školství město sport

No co vám budu povídat,
Ota Kmínek
do těch Rataj nad Sázavou, kde jsem
vyrůstal od asi třetího měsíce života
u své mámy, babičky a dědy a prababičky, začala někdy v polovině šedesátejch jezdit taková docela nóbl rodina.
Měli pronajatej letní byt u pana Pince,
místního zámečníka, ke kterému jsem
se denně chodil koukat na to, jak mu
lítaj jiskry od svářečky, jak mlátí kladivem do kusu železa, jak piluje klíče
a strká je do olověnýho plátu, jestli už
ty klíče mají ten správnej tvar. A tenhle
pan Pinc pronajal těm nóbl lidem po-

koj u sebe v baráku. Vedle obchoďáku.
A ti nóbl lidi měli Jarunku a Marunku.
Dvě dcery, ségry. My jsme je jen tak
z povzdálí okukovali, na rozdíl od nás
byly furt čisté, pěkně oblečené. Nešly
s námi ani na raky do rybníčku, ani
pást krávu na Důle s Ikou. S tou mladší Jarunkou jsme se pak asi rok vodili
za ruce, jí bylo čtrnáct a já jsem si kvůli
ní začal mejt krk. A ta starší, Marunka,
to již byla asi dvacetiletá dáma, študovala na Univerzitě Karlově a pak v lednu to přišlo.
Volala mi celá ubrečená mladší ségra
Jarunka, že Marunka je na tom špat-

ně a že jí asi umře kámoš z vejšky. No
den před tím byla u nás jako každý
den puštěná Svobodná Evropa, říkali
tam o nějakém Janu Palachovi, že se
na Vác laváku něčím polil a zapálil.
Na protest proti okupaci Československa Rusáky. Jak bych si to tenkrát dal
dohromady! To až od tý Marunky jsem
se dozvěděl, jak to bylo. Na fildě byla
celá parta, která byla ochotná zemřít
za to, aby vyburcovali Čechoslováky
k odporu proti Rusákům. A tenhle
Honza si vylosoval číslo 1. Pochodeň
číslo 1. A hned to zrealizoval. Na nás
to zapůsobilo. Ještě týž den začaly studentské demonstrace. Ale co se děje?
Lidé na chodnících říkají: „Proč se zbytečně obětoval? Nic se tím nezmění! Co
ti mladí furt blbnou! To už jsme zažili
loni, a jak to dopadlo!“ Ale také: „Válíte se za dělnický prachy! My stojíme

Anna píše Zručanům
Ahoj Zručáci!
Dovolte mi, abych se krátce uvedla:
jmenuji se Anna, blond, štíhlé postavy, 33 let, dvě děti. Chlapa nesháním,
jednoho už mám, a jak sama někdy
říkám, jeden mužskej je občas víc než
dost. Chci se prostě jenom představit
a třeba taky seznámit, přeci jen jsem
tady mezi vámi úplně nová. Do Zruče
jsme se přistěhovali chvíli před Vánocema, manžel sehnal zajímavé místo

ve zdejší firmě. Je to pro naši rodinu
velká změna, celý život jsem bydlela ve velkém městě, proto se ve Zruči
zatím nestačím divit. Líbí se mi, jak si
tu v pohodě žijete! Želivka za kopcem,
město plné zeleně, lidi se na ulici zdraví.
O svátcích byl krásně nasvícený zámek,
kdybych měla klobouk, smekla bych.
Celkově jsem se na změnu prostředí,
která nás ve spojitosti se stěhováním
na „venkov“ čekala, dost těšila. „Hurá,
děti, budeme bydlet v přírodě, řeka, čistý vzduch…” Náš Tonda trpí od malička astmatickými záchvaty, a tak jsem
doufala, že mu změna prospěje i zdravotně. To jsem ale nevěděla, že se nemoc
s příchodem do zeleného města zhorší!
Ale proč?
Komín. Komíny. Kouřící komíny.
Ne všechny, ale je jich tu hodně. Kouří a kouří, až se někdy celé údolí tím
kouřem naplní tak, že se tu skoro nedá
dýchat. Možná mezi fotkami i ten svůj
najdete! Přitom by stačilo pár základních, ale důležitých informací, kterými kdyby se topiči a přikladači v rodinných domech ve Zruči (ale i jinde)

řídili, všichni bychom se nakonec měli
lépe. Měli bychom si uvědomit, že kaž
dá drobnost na poli ekologie se počítá
a chceme-li zde žít i nadále, nesmíme si
zamořovat vlastní prostředí. Znečištěný
vzduch dýcháme my, naši sousedi, naše
děti a vnoučata. A když se nechceme
měnit kvůli sobě, buďme ohleduplní
kvůli těm, co přijdou po nás. Nikdo
by přece nechtěl, aby naše děti trpěly
rakovinou. Ale sami jsme zamořováním
našeho životního prostředí ke vzniku
takových a dalších chorob jistě přispěli.
Snad se na mě, přistěhovalce, nebudete zlobit, když vám shrnu pár důležitých
bodů jak topit a jak ne:
~Především
~
nespalujte cokoli jiného,
než co je primárně určeno k topení, tedy
barevné papíry, časopisy (všechny jsou
plné toxických barviv), látky, molitany,
odpadky a plasty. To pak není divu, že
je svět plný rakoviny. Sice to hoří, ale
také páchne a štípe. Vše hezky roztřiďte a vhoďte do barevných kontejnerů.

Kdybyste nevěděli, co kam patří, zeptejte se dětí. Téměř všechny totiž třídit
umí (učí se to i ve školách) a berou to
jako samozřejmost.
~Jste
~ zvyklí naložit kotel a úplně zavřít přívod vzduchu, aby to vydrželo
celou noc? Pak to děláte špatně. Když
je kotel přidušený, tuhá paliva se spalují
nedokonale, do ovzduší komín vypouští škodliviny, uhelný prach, kamna dehtují a z komína se kouří, usazuje se zde
více sazí a hrozí riziko požáru.
~Topte
~
suchým uhlím a suchým dřevem (vyschlým alespoň 2 roky). I malé

jejich fotrové se samopaly. Stejně jako
tenkrát tu dupou svojí botou.
Jendo, Ty to zcela určitě vidíš. Vidíš
i ty normalizátory, kteří Tě vytáhli
v noci z místa Tvého posledního odpočinku. Ty, kteří normalizovali tenkrát
a začínají normalizovat i dnes. Nebo
se o to alespoň pokouší. Ale zase když
vidím, jak mladí svolávají protesty
a demonstrace proti novým normalizátorům, proti lumpům a zlodějům,
proti bývalým fízlům…, když vidím,
jak nenávistně o nich píšou zdejší slouhové novodobého diktátora skrytého
za mrazivou zdí Kremlu, mám ze současné mladé generace radost. Stávám
se s nimi zase tím sedmnáctiletým
klukem, který drží na soše sv. Václava
v ruce československou vlajku, a věřím,
že se vše v lepší obrátí. A také vím, že
oběť Jana Palacha nebyla zbytečná.
Fakt nebyla! Kdyby Jarunka již nebyla
poblíž Jana, určitě by vám to potvrdila.
No co vám budu povídat…
fota: Archiv autora

Povídání o duševním zdraví
a bolestech duše
MUDr. Lenka Novotná

P
dítě totiž ví, že voda nehoří. Pokud je
palivo mokré, nejdřív se po přiložení
musí usušit, tím klesne teplota v kotli
a už tu zase máme nedokolané spalování a více školivin.
~Ideální
~
je mít moderní kotel s optimálním výkonem. Ty staré prý vypouštějí do ozvduší až dvacetkrát víc škodlivin a uhelného prachu. Pokud má kotel
výkon mnohem větší, než potřebujeme,
oheň pak zase automaticky přidušujeme
a pak to obvykle kouří.
Mám tedy malou prosbu: než tyto
noviny dáte na spálení, vezměte si alespoň nějaké rady k srdci, pro zdraví nás
všech ve Zruči žijících, pro zdraví mých
i vašich dětí. A máte-li co k tématu dodat, klidně mi napište email, budu ráda
za všechny vaše reakce!
Všem astmatikům zdar!
Anna, který nečoudí kamna
annazrucska@gmail.com

fota: Archiv autorky

denně ve fabrikách u mašin a vy se tu
flákáte a řvete! Měli byste dostat na holou, ono by vás to
přešlo! Je vám tu snad špatně?“ Tak na nás pokřikovali
moudří. Jinak nic. Začínající normalizace.
A pak ten spolužák Marunky
zemřel. Rakev s ostatky byla
vystavena na Karlově univerzitě. U ní čtyřiadvacet hodin
denně čestná studentská
stráž. S československou vlajkou. Stráž drželi i profesoři. Ne všich
ni, jen ti odvážní. Druhá čestná stráž
byla u koně. Na Václaváku. Všude se
u vlajek střídali lidé, vždycky po pár
minutách. Studenti i starší odvážlivci. Studenti věřili, že tím dostanou
pryč okupanty. Starší věděli, že nikoli. A za pár dní pohřeb. Desetitisícový
průvod šel od Muzea kolem Filosofické
fakulty na Olšanské hřbitovy. Již za doprovodu stovek a možná tisíců komunistických fízlů. Tak se toho Jana Palacha
báli i po smrti. Za pár let ho tajně z hrobu vyhrabali a spálili. V pražském kremáči. Chápete to? Mysleli, že na něj zapomeneme, když nebude pohřbený…
A léta běžela. Až do letoška. Je to
již 50 let. A odkaz Jana Palacha nebyl naplněn. Našich osvoboditelů
plná Praha, plné Vary a bůhví kde
všude jsou rozlezlí jako rakovina.
A jsou v civilu. Patrní na první pohled. Stejně zpupní jako byli tenkrát

racuji už delší dobu na poli duševního zdraví. Poznala jsem tisíce osudů lidí, kteří museli vyhledat
pomoc psychiatra či psychoterapeuta. I mnoho z vás zná jistě lidi, které
duševní nemoc postihla. Ráda bych
se s vámi podělila o svoje zkušenosti
a přinesla trochu světla do témat, která
jsou občas v naší společnosti tabu nebo
jsou naopak často propírána médii
a často zavádějícím způsobem. V následujících měsících budete v tomto
místě nacházet povídání o duševních
strastech, se kterými se někdy běžně,
někdy občas setkáváme všichni. O bolestech duše víme každý své. Každý byl
někdy smutný, naštvaný, zrazený, vystrašený, zažíval nespravedlnost, chaos
nebo byl naopak v euforii, nechoval se
úplně racionálně a dělal zkratkovitá
rozhodnutí, kterých potom litoval. To
jsou normální lidské emoce. K duševní
nemoci dochází, když je něčeho příliš
nebo to trvá nepřiměřeně dlouho. To
si pak změn nevšimne jen pozorné oko
příbuzných a přátel, ale i přesně definované oko zobrazovacího vyšetření
mozku či psychologického testu.
Zda současný životní styl přeje spíše
duševnímu zdraví či duševním nemocem, není jisté. Jisté je, že se snížila
sebevražednost (za posledních 30 let
zhruba o 500 lidí ročně), ale naopak
razantně vzrostla spotřeba antidepresiv (za posledních 10 let o 100%). Sám
o sobě tento nárůst spotřeby antidepresiv ale neznamená, že došlo k tak
markantnímu nárůstu duševních
onemocnění. Jedním z důvodů je, že
lékaři začali antidepresiva předepisovat
i na jiné diagnózy, než je porucha nálady, a to včetně somatických.
Dále je jisté, že stoupá počet demencí
(paralelně se stoupajícím věkem dožití)
a stoupá i počet lidí závislých na nelegálních návykových látkách, protože

jsou dnes mnohem lépe dostupné než
třeba před třiceti lety.
Patříme mezi vyspělé společnosti.
Za posledních 10 let jsme se na celosvětovém průzkumu pocitu štěstí přesunuli z padesáté šesté příčky na příčku devatenáctou. Moderní věda nám
umožňuje žít velmi pohodlným životem. Nemusíme tělesně dřít od slunka do slunka, netrpíme hladem ani
zimou, nemusíme chodit denně kilometry pro vodu či do školy. Medicína
dnes dokáže vyléčit nemoci, na které
se před třiceti lety umíralo, a některé
nemoci z naší populace téměř vymizely. Každý už ví, co je to cholesterol,
vysoký tlak, že se má chodit na preventivní prohlídky k praktickému lékaři i zubaři. V předcházení a léčení
tělesných chorob jsme se stali mistry.
Na něco ale zapomínáme. Zapomínáme na náš mozek.
Mozek je nejdůležitějším orgánem
v těle. Je zcela nenahraditelný, nedá se
nahradit přístrojem, nedá se transplantovat, smrt mozku rovná se opravdová
smrt. Často si pokládám otázku: Jak
je možné, že se o tak cenný a křehký
orgán tak málo zajímáme a staráme?
Proč si ho nerozmazlujeme? Proč při
náznaku, že se něco děje, neletíme k lékaři nebo psychoterapeutovi? Právě
tyto otázky mě vedly k tomu podělit se
s vámi o mé zkušenosti. Denně vidím,
jak obrovsky důležité je mít mozek
a duši v pořádku. A to nejen z hlediska života jedince, ale i z hlediska celé
společnosti. Vystrašení, deprimovaní
a vyčerpaní lidé jsou snadným terčem
mocichtivých politiků a reklamních
spotů. Pravá demokracie může fungovat jen tam, kde jsou lidé odolní vůči
manipulaci. Mým cílem v následujích
měsících bude seznámit vás s nejčastějími typy duševních nemocí, tak jak je
můžete vidět ve svém okolí a zároveň
nastínit cesty jak si duševní zdraví udržet co nejdéle.
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Leden v ZUŠ
Lenka Říhová

J

ak jde život po novém roce u nás v základní umělecké škole? Pominul příjemně hektický čas vánočních koncertů a můžeme se za nimi jen nostalgicky
ohlédnout prostřednictvím okamžiků zamrazených
ve fotografických momentkách. S koncem pololetí
končí také období třídních schůzek a přehrávek jednotlivých hudebních oddělení. Uzavírá se klasifikace, předají se výpisy z vysvědčení. Po malém předělu
ve formě jednodenních pololetních prázdnin začíná
sezóna soutěží. Vybraní žáci klávesového a akordeonového oddělení mají teď poněkud intenzivnější tréninkový režim. Také v literárně-dramatickém oboru
vrcholí přípravy soutěžního představení. V únoru
totiž žáky čekají školní a okresní kola soutěže vyhlášené MŠMT pro jejich obory. Kytaristé se pilně
připravují na blížící se výjezd na kytarovou soutěž
do Bojnic na Slovensko. Výtvarníci se intenzivně zabývají tématem letošního 47. ročníku mezinárodní
dětské soutěžní výstavy Lidice 2019 a v polovině února odešlou nejlepší práce. Taneční oddělení, nyní pod
vedením Anety Sahulové, na konci pololetí potěšilo
rodiče i veřejnost svým vystoupením, které se inspirovalo nestárnoucí filmovou pohádkou Mrazík. Již
nyní výhledově kolektiv učitelů připravuje program
zručské ZUŠ na jarní celorepublikovou akci ZUŠ
Open a také Den otevřených dveří v ZUŠ. Už brzy
se můžete do ZUŠ vypravit na žákovský koncert, a to
v pondělí 18. února, začínáme v tradičně v 18.00 ‒ jste
FOTa – mrazík: Boumis
srdečně zváni!

Sourozenci Zdeněk a Hana Krajíčkovi
účinkují na vánočním koncertu v kině
v Dolních Kralovicích.

Čerti přišli na zámek již po čtvrté
Jana Vilímovská

D

ne 8. 12. 2018 přišla do zámeckého příkopu opět návštěva z říše
pekelné. Spolu s čerty se na děti ze
Zruče a blízkého i vzdálenějšího okolí
přišel podívat také Lucifer. Ten samozřejmě nezapomněl přizvat i Mikuláše
a anděly, aby byly všechny hodné děti
po zásluze odměněny. Ale ve zručském
příkopu už to chodí tak, že odměnu
nakonec dostane každý, i to zlobidlo,
pokud ovšem splní všechny záludné
úkoly, které si pro děti čerti připravili.
Děti tedy například musely nad čerty
vyhrát v kartách, vyčistit jim boty, při-

foto: Archiv autorky

Učitelé Kateřina a Lukáš Paterovi připravili s mladšími žáky ZUŠ vánoční vystoupení pro MŠ. Vánoční dárek od ZUŠ přijala tentokrát pouze MŠ Na Pohoří.

Účinkující žáci a učitelé na vánočním koncertu v Kácově

ložit do ohně nebo si s nimi zazpívat
a zatančit čertovskou písničku. Každý
si mohl s pomocí čertovského kouz la
vyrazit čertovskou minci, která se mu
velice hodila. Jedině za tuto minci
totiž čertovská babička prodávala
výborné buchty a koláče v cukrárně
U čertovské babičky.
A jak už bylo řečeno, na závěr měl
Mikuláš pro každého připravený balíček s dobrotami. Andílci pomohli dětem napsat přání Ježíškovi, které pak
děti vhodily do speciální schránky,
a věříme, že většině dětí Ježíšek jejich
přání splnil. A když peklem prošlo poslední dítko, mohl dát Lucifer povel
k tomu, aby byl spuštěn ohňostroj,

Bezpečnostní zápalka v Ledči nad Sázavou
Miroslav Paštika

R

ozmanité město Ledeč s romantickou řekou Sázavou. Zimní předvánoční čas s vyzdobeným a rozsvíceným
náměstím. Padající sněhové vločky
a stromy pokryté bílou přikrývkou. Zapálené svíčky s barevným plápolajícím
plamínkem a starožitné krabičky zápalek. Bezva společnost a skvělá nálada
panující v BARBORKAfé. Nejen tyto
střípky drobných událostí, ale i mnoho
dalších krásných okamžiků provázelo
kumyxafistu při cestě k uskutečnění
další výstavy historických exponátů
škatulek a obalů od sirek do nedaleké
Ledče.
Sběratelovo setkání s PRIMA dvojkou
V kopci nad obchodním řetězcem
Billa se rozkládá rozsáhlý objekt s velkými prostory. Objevíte tu podnik
prádelny „Pradlenka Barborka“ propojený s organizací poskytující sociální služby osobám s handicapem. Jedná
se o denní komunitní centrum Háta,
o.p.s, kde sídlí dva optimističtí lidé plní
různorodých nápadů. S velkou chutí
a odhodláním tu připravují, rozvíjejí
bohaté programy na vysoké úrovni, jež
zpestřují všední den. Ředitelka zařízení paní Mgr. Iveta Vrbová a projektový
manažer pan Bc. Miroslav Krajcigr se
společně s dalším personálem snaží pomoci lidem se zdravotním postižením.
Svým rozhodným jednáním a pomoc-

nou rukou je navrací zpět do běžného
života.
K lub BA R BOR K A fé se tak stal
hlavním centrem dění pro mnoho
přátelských setkání (výstav, koncertů,
vystoupení). Právě tady se odehrála
výstava s názvem Bezpečnostní zápalka, kde byly vystavovány exponáty
starožitných sirek ze soukromé sbírky
sběratele. Zároveň byla představena
současná tvorba černobílých kreseb
na BZ a EDZ, soustředěných do nově
vzniklého alba od kumyxafisty, pana
Miroslava Paštiky.
Den instalace a aranžování
Ve středu v 5.00 hod ráno bylo velké
množství škatulek naloženo do osobního automobilu a opatrně odvezeno
do místa určení. Je důležité zmínit,
že se jednalo o první výstavu, kdy se
krabičky pověsily na zeď jako klasické
obrazy. Šikovný údržbář pan Bohumil
Krajíček navíc vyprojektoval a následně
vyrobil složitý dřevěný závěsný systém,
za což mu patří velké poděkování. Prezentační rám byl umístěn u hlavních
vchodových dveří a svojí obdivuhodnou
délkou zasahoval až na konec místnosti.
Instalace pak trvala prakticky celý den.
Do výstavní plochy dřevěného rámu
na mohutných majestátních „nožkách“
byly pro diváky nainstalovány krabičky
z tuzemska (domácí trh i export). Naaranžovány ve dvou liniových řadách
od současnosti po minulost. U hudební
aparatury a filmového plátna bylo při-

praveno místo pro zpěvačku a stůl pro
prezentaci nejstarších typů krabiček. Cizokrajné položky z Evropy a dalších různých koutů světa měly své místo na zdi
v pravé části místnosti. Do podoby zápalkové nálepky ve tvaru trojúhelníku
s dekorem svítících LED hvězdiček byly
dále na zeď umístěny jednotlivé bezpečnostní a extra dlouhé zápalky s motivem
portrétů z tvorby autora. Nezapomnělo
se ani na dobové reklamní plakáty tehdejších obchodníků a další obrazový
materiál z předešlých výstav a setkání.
Slavnostní zahájení s hořící zápalkou
Výstava se uskutečnila 13. prosince
v den čtvrtečního odpoledne od 14.00
hod. Ve společenské místnosti BARBORKAfé tak začal bohatý program
s prezentací dřevěných krabiček ze
šumavských, moravských měst v ČR,
ale také i s ukázkou zápalek ze zahraničních továren na zápalky. Výstavu zahájil úvodním projevem pan Miroslav
Krajcigr. Přivítal hosty a předal slovo
sběrateli zápalek.
Často zaznívá z úst kumyxafisty: Prosím zápalkami neškrtat a už vůbec ne
starými exponáty! Ovšem v tento den
nastala malá změna. Všem dospělým
návštěvníkům „sběratelkám a sběratelům“ byly rozdány bezpečnostní zápalky z tvorby autora. Následně všichni
dostali za úkol škrtnout zápalkou a pozvednout ji nad hlavu. Teprve až hořící
hlavička na zápalce pak znamenala oficiální zahájení.

Lukáš Petržílka při vánočním vystoupení v pečovatelském domě pro seniory;
Andrea Čermáková a Josef Dušek hrají s panem učitelem Tomášem Vobořilem
na vánočním koncertu v sokolovně v Trhovém Štěpánově.

FOTa: Archiv ZUš

kterým se všichni čerti s dětmi rozloučili.
Akce se velmi vydařila a za zručskými čerty přišlo téměř 300 dětí.
Jsme rádi, že nás čerty má rád i svatý Petr, který nám dopřál počasí bez
deště, i když to ze začátku vypadalo
beznadějně. Poděkování patří městu
Zruč nad Sázavou za finanční podporu, všem z odboru kultury, školství
a sportu za pomoc, panu Kratochvílovi za zapojení veškeré elektřiny a hlavně všem čertům a čerticím, Mikuláši
a andělům za jejich čas, který i v he
ktické předvánoční době věnovali dětem. Bez nich by nebylo možné akci
zrealizovat. Děkuji všem moc!

Přijďte se pobavit
do rodinného centra
Libuše Tomanová

M

aminky, tatínkové, babičky,
dědečkové…, hledáte místo
ve Zruči, kam byste mohli se svými
dětmi chodit si hrát, zpívat, tančit,
cvičit, tvořit a vzdělávat se?
Rodinné centrum Setkání Vám nabízí přátelské prostředí moderně vybavené herničky, kde si každé úterý
a čtvrtek mohou děti zahrát v kolekti
vu s ostatními dětmi. Herna je vybavená kuchyní s nádobím, rodiny si
v ceně návštěvného mohou připravit
čaj, kávu nebo šťávu.
V pondělí a pátek přiveďte Vaše děti
si zacvičit s Rákosníčkem a Janou.
Cvičení je doprovázeno básničkami,
říkankami nebo hudebním doprovodem. Cvičením a hudbou je dítě
stimulováno a má možnost lépe si
uvědomovat hranice svého těla i svou
vlastní osobnost. Rozvíjí se koordinace, rovnováha, procvičují se oční svaly, motorika končetin a samozřejmě
také orientace v prostoru. Neméně
důležitým aspektem je sociální kontakt s dalšími dětmi i dospělými.
Pro malé i větší šikulky se v úterý
odpoledne koná výtvarný a tvořivý
kroužek Šikulkové s Martinou. Děti
si své výrobky mohou pokaždé odnést
a mají tak krásnou památku či pro
někoho dáreček.

Středa se nese v hudebním stylu.
Kateřina a děti v „písničce pro nejmenší“ společně zpívají s doprovodem kytary a hýbají se do rytmu, což
neuvěřitelně rozvíjí logické myšlení,
schopnost spolupráce v kolektivu,
citové myšlení a koordinaci pohybu.
Rod inné c ent r u m ne z apom íná
na dospělé! Pořádá pro ně rů zné
přednášky a kurzy, například nás
pravidelně navštěvuje dula, laktační
poradkyně a dětská fyzioterapeutka. Nejbližší další přednáškou nás
potěší nový zručský praktický lékař
MUDr. Tomá š Jiran, kter ý bude
předná šet o psychosomatice dne
22. března 2019 v 16.00 hodin.
Každoročně se na jaře a na podzim
pořádá oblíbený bazárek. Nadcházející jarní se bude konat v datech mezi
2.–5. dubna 2019. Pro bližší informace sledujte plakáty, které tradičně budou rozvěšeny na nástěnkách
po městě.
Zveme Vás také na karneval, který
se pořádá již 9. února 2019 v tělocvičně spolkového domu. Občerstvení
zajištěno.
Pro další informace a aktuality navštivte naše webové stránky www.
rc-setkani.cz a jsme také na sociální
síti Facebook.
Těšíme se na Vás!
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Události řešené městskou policií
v prosinci 2018

Iveta Linhartová

• 8. 12. 2018 – V nočních hodinách byla hlídka MěP požádána hlídkou
PČR o výjezd do jedné z místních restaurací, kde mělo dojít k fyzickému
napadení. V době příjezdu strážníků se na místě nacházel již jen napadený
muž, šedesátiletý místní občan. Tomu byla na místo přivolána RZLS,
která jej převezla k ošetření do nemocnice. Případ byl dále předán jako
podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití příslušnému
správnímu orgánu.
• 9. 12. 2018 – Poškození vchodových dveří domu v ulici Poštovní bylo
hlídce MěP oznámeno ve večerních hodinách. Na místě se zjistilo, že
někdo poškodil část skleněné výplně vstupních dveří ve vestibulu domu.
Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu byl případ oznámen
a na místě předán k dalšímu šetření hlídce PČR.
• 10. 12. 2018 – S žádostí o pomoc se na hlídku MěP obrátili ve večerních hodinách obyvatelé nedaleké obce na Benešovsku. Zde se měl
po veřejném prostranství volně pohybovat pes, který byl opatřen evidenční známkou města Zruč nad Sázavou. U správce poplatků hlídka MěP
následně zjistila majitele psa, který byl poté prostřednictvím rodinných
příslušníků na skutečnost upozorněn. Uvedený, který se do této obce
nedávno přestěhoval, si psa osobně na místě převzal.
• 21. 12. 2018 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP kontaktována
místní šestatřicetiletou občankou. Ta strážníkům nahlásila, že byla verbálně napadána ženou ze sousedství. Pro důvodné podezření ze spáchání
přestupku proti občanskému soužití byl případ předán k učinění dalších
opatření Komisi pro projednávání přestupků při MÚ Zruč nad Sázavou.
• 22. 12. 2018 – V 21.19 hodin byla hlídka MěP požádána operačním
důstojníkem PČR o výjezd do ulice Horní, kde mělo dojít k incidentu
mezi sousedy. Na místě strážníci našli poraněného muže, který byl transportován vozidlem RZLS k dalšímu ošetření do nemocnice. Hlídka MěP
na místě vyčkala příjezdu hlídky PČR, která si případ převzala k dalšímu
šetření.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v prosinci 2018 a lednu 2019
• 9. 12. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku k požáru klády ve Zruči nad
Sázavou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jednalo o požár uskladněné klády na louce, přičemž hořela vnitřní dutá část o průměru asi 40 cm
a hloubce asi 50 cm. Požár uhašen vysokotlakým proudem. Na místo
přijela PČR a MěP.
• 23. 12. 2018 – Jednotka byla povolána na pomoc zdravotní záchranné
službě s transportem pacienta do sanitního vozu ve Zruči nad Sázavou.
Pacient byl snesen na nosítkách z druhého patra budovy a přesunut do sanitního vozu.
• 4. 1. 2019 – Krajské operační a informační středisko vyslalo jednotku
k otevření dveří bytu ve Zruči nad Sázavou na žádost PČR. Na místě byla
také PČR Zruč nad Sázavou a ZZS. Na vyžádání majitele a PCŘ byly
zamčené dveře vypáčeny pomocí páčidla.
• 9. 1. 2019 – Jednotka byla povolána k vytažení autobusu, který sjel
na zasněžené vozovce do příkopu na Chabeřických skalách. Autobus byl
propojen ocelovým lanem s cisternovou stříkačkou a vytažen na vršek
skal. Toho dne byl autobus vytažen ještě jedenkrát.
• 9. – 14. 1. 2019 – Po napadnutí mokrého sněhu v těchto lednových
dnech došlo na mnoha místech k prasknutí větví a stromů, které popadaly
na komunikace. Naše jednotka zasahovala v hasebním obvodu v jedenácti případech. Společně s jednotkami HZS zasahovaly jednotky Sborů
dobrovolných hasičů obcí na likvidaci těchto událostí. Kromě napadaných
stromů došlo také k několika k několika nehodám vozidel vlivem sněhu
na vozovkách, u kterých jednotky HZS prováděly vyproštění vozidel.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek
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V

ysokoškolský diplom je v dnešní
době něčím, čeho by chtěla dosáhnout alespoň polovina studentů.
Honba za tímto dokumentem je někdy velmi svízelná a zdaleka ne tak
jednoduchá, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Studium na vysoké škole
nezahrnuje jen radosti studentského
života a nedostatek spánku ve zkouškovém období. Jeho součástí je i povinná praxe.
Každý student si vybírá danou instituci sám, podle zadání vedoucího
profesora. Avšak někdy se ani podle
zadání nedozvíte, co přesně by měla
vaše praxe obsahovat. V mém případě bylo zadání jednoznačné: „Práce,
při níž se vyvíjí kreativní činnost“.
A tak zatímco moji spolužáci hledali
v knihovnách, archivech a jim podobným institucím, já měla jasno. Cílem
mého zájmu pro absolvování praxe se
stal Spolkový dům ve Zruči nad Sázavou.
Předtím jsem spolkový dům navštěvovala nepříliš často – pominu-li občasné návštěvy knihovny – a tak jsem
nevěděla, co přesně od této práce očekávat. Domluvila jsem si tedy schůzku
s paní Marcelou Černou – manažerkou spolkového domu, a očekávala,
že se dozvím víc. Ta se tohoto úkolu

Praxe ve Spolkovém domě
ve Zruči nad Sázavou

zhostila svědomitě a s nadšením. Postupně mě v průběhu mé tříměsíční praxe seznámila se všemi spolky
a jejich činnostmi, prošly jsme spolu
celoroční plán a veškerou administrativu potřebnou k provozu spolkového
domu. To vše bylo zakončeno návštěvou jednotlivých organizací.
Mou první akcí, které jsem se plně
účastnila, byla Písnička pro nejmenší. Úžasný projekt pořádaný Kateřinou Kmínkovou v Rodinném centru
Setká ní určeném pro maminky s dětmi ve věku 3–6 let, kde se učí správně dýchat a artikulovat, zlepšují své
motorické funkce, a to vše za pomoci
zpěvu, tance a hraní na jednoduché
nástroje.
V ten samý den jsem měla možnost účastnit se výročního promítání
u příležitosti vydání všemi tak dlouho
očekávané knihy o městě Zruč nad Sázavou. Mým úkolem bylo obsluhovat
za stolem, kde se obvykle koná fi lmová
Kavárnička, společně s Marcelou Vilímovskou, která se postarala o naprosto skvělé a velmi chutné občerstvení. Byla jsem příjemně překvapena
velkým zájmem ze strany veřejnosti
a nebojím se říct, že to byla jedna
z nejúspěšnějších akcí měsíce října.
Další takovou akcí bylo listopadové
Křeslo pro hosta se skvělým moderátorem Josefem Försterem. Tentokrát
byl hostem gastronom Pavel Maurer
a mě jste mohli potkat při prodeji vstupenek. Mou nejoblíbenější záležitostí
se stalo listopadové Dýňování. Jelikož
jsem už od útlého věku ten mcgayverovský typ, co je schopen z provázku, drátku, šišky a žvýkačky vyrobit
minimálně průtokový ohřívač, byl pro
mě úkol vymýšlení podzimních deko-

rací naprostou hračkou. Poprvé jsem
si vyzkoušela funkci lektorky a musím
uznat, že i když to bylo trošku náročnější, než jen vymýšlení nápadů, kolektiv mých „studentů“ byl natolik
šikovný, že jsme to nakonec všichni
přežili ve zdraví. Má praxe spočívala
nejen v aktivní účasti na akcích, ale
i v jejích přípravách.
Každé akci předchází příprava – myšlenková, administrativní a pak ta fyzická. Tzn. akci vymyslet, udělat veškerou administrativu, která je okolo
toho potřeba, připravit prostor – každá místnost se před akcí musí vyklidit,
nábytek v ní přerovnat – a nakonec
přijde na řadu dekorace, která je nezbytná k navození domácké příjemné
atmosféry. A pak už jen zajistit organizaci a pořádání akce. A samozřejmě
po akci zase vše uklidit na své místo.
Závěrem bych ráda řekla, jak moc
mě tato práce obohatila, a to nejen
o vědomosti spojené s administrativou, ale také o zkušenost práce s lidmi. Když někdo navštíví jakoukoliv
událost, není si vědom té práce, která
jí předchází, dokud si to sám nezkusí.
Je ale potěšující sledovat nadšené výrazy v obličejích ať už malých, nebo
velkých návštěvníků. Spolkový dům
je právě tou institucí, která má přinášet radost, odpočinek, možnost sebevzdělání či jen vyplnění dlouhé chvíle.
A právě proto je nutný optimis tický
a dobrosrdečný kolektiv, který se nebrání novým nápadům a který vaši
myšlenku (ať už je jakkoliv šílená)
přijme, upraví, a někdy dokonce zrealizuje v původní verzi. Jsem opravdu
ráda za tuto zkušenost a všem, co mi
tuto příležitost umožnili, moc děkuji.
FOTO: ARCHIV SD

Březen – měsíc čtenářů v městské knihovně
Jiřina Bělinová

R

čení „Březen za kamna vlezem“ rozhodně
neplatí pro knihovníky. Březen je totiž
Měsícem knihy (od roku 1955), a tudíž svátkem všech čtenářů. I zručská knihovna se každoročně k tomuto svátku připojuje. Konají
se zde besedy, přednášky, soutěže. V letošním
roce opět knihovnu navštíví všechny třídy
mateřských škol, třídy 1. stupně základní
školy, děti ze školy praktické. V dopoledních
hodinách se seznamují s chodem knihovny,
novými i nejoblíbenějšími knihami, autory
dětské literatury, možnostmi půjčování knih,
časopisů a deskových her. Knihovna chystá
u dětí velmi oblíbenou akci – Noc s Andersenem, které se tradičně účastní žáci 4. tříd.
Pro starší žáky připravujeme v knihovně pásmo věnované historii Zruče spojené s promítáním dobových fotografií, listováním kronikami města a letos i ukázkami z nové knihy
o Zruči. A protože v březnu mají děti jarní
prázdniny, mohou si přijít do knihovny zahrát deskové hry nejenom v půjčovní době.
Pro studenty budou pokračovat další setkání
v knihovně spojená s rozborem knih povinné
četby k maturitě z českého jazyka. Počítáme
i dalším povídáním o Zruči pro klienty DS
Centrin. Milovníky cestopisných přednášek
potěší v úterý 12. března povídání pana Marka
Dolejšího o Istanbulu. A na své si v knihovně
přijdou i dospělí. Již nyní shromažďujeme tipy
čtenářů na nákup nových knih, od ledna jsme
pozměnili nabídku časopisů, noví čtenáři zapsaní v březnu obdrží jako dárek čtenářskou
průkazku na rok zdarma. V knihovně na ně
čeká kolem 23 tisíc knih, 600 nových titulů
zakoupených v roce 2018, knihy oblíbených
autorů, jako Václav Vondruška, Patrik Hartl,
Radka Třeštíková či Alena Morštajnová. Tak
neváhejte a navštivte v březnu knihovnu, ať už
se stanete našimi čtenáři, nebo ne, návštěva
knihovny za to stojí.

RC SETKÁNÍ

Hudební kroužek pro děti
v Rodinném centru Setkání ve Zruči nad Sázavou
každou středu v 15.00

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 katkakminkova@gmail.com

www.rc-setkani.cz
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Leden v MŠ Malostranská

Jana Augustovová

P

o vánočních prázdninách se naše školka
opět rozezněla radostným švitořením. Děti
se vrátily odpočaté. Jejich šťastné vyprávění
o vánoční nadílce nebralo konce.

MŠ Malostranská

Ve druhém lednovém týdnu naši školku
navštívilo divadélko.
Děti hravou formou
seznámilo s nebezpečím, které v sobě ukrývá nesprávné užívání
léků. Zajímavá byla
kombinace maňásků
s herci. Všem se představení moc líbilo.
Herce děti odměnily
srdečným potleskem.
FOTo: archiv Mš
Počasí přeje zimním
radovánkám. Sněhovou nadílku děti vítají s obrovským nadšením.
Od samého rána nadšeně plánují, co ze sněhu
venku postaví. Při procházkách hloubíme tunely, stavíme hrady a sněhuláky. Dopolední
procházky nám utíkají závratnou rychlostí.
Nadšené děti se vrací do školky s červenými

Vysílání TV DRUŽINOVA

Jana Zichová
Alexandra Kruntorádová

J

FOTa: archiv zš

ak to udělat jinak? Zábavně a originálně? To
se nám honilo hlavou již od září. A jednoho
krásného dne, při vycházce po zručské cyklostezce, padl návrh... Co kdybychom propojily
všechna oddělení a družinové vystoupení dětí
pro rodiče pojaly jako TV vysílání?
Z počátku to všechno vypadalo jako skvělý nápad, jenže… jak to všechno skloubit
dohromady? Děti, hudba, znělky, promítání, ozvučení, kulisy… Vyskytla se spousta
překážek, honil nás čas, ale nevzdaly jsme se
a bojovaly. Scházely jsme se po odpoledních
a dolaďovaly nejen „televizní program“, ale
i ostatní detaily, na kterých to celé stálo.
Podle reakcí diváků našeho vysílání (ale i samotných účinkujících) si myslíme, že vynaložené úsilí stálo za to.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a našemu vedení, které nás
podporovalo.
Autorky jsou členkami kolektivu vychovatelek ŠD a organizátorkami akce.

ZŠ

Lyžařský kurz 2019

V prosinci měly
děti ve školce napilno

Blanka Olišarová

P

rosinec bývá v mateřských školách tradičně měsícem, kdy
děti čeká spousta zajímavých a zábavných aktivit spjatých
s nejkrásnějšími svátky v roce. Děti z MŠ Na Pohoří se proměnily na začátku prosince v malé rozpustilé čertíky, kteří
si zadováděli na čertovské diskotéce, a díky sněhové nadílce
se mohly se svými učitelkami naplno věnovat zimním radovánkám, jako je např. stavění sněhuláka. Zároveň poznávaly
děti české vánoční tradice a zvyky – jedním z nich je např.
pouštění lodiček z ořechových skořápek po vodě nebo stavění
či dramatické ztvárnění betlému. Nakonec procvičily své
manuální dovednosti během vánočního tvoření.

FOTa: archiv Mš

ské hry nebo soutěže, jako například Miss hory 2019, Mr.
Man Noha nebo karneval. S přípravou večerního programu pomáhali učitelům starší žáci naší školy. Mimo jiné
jsme například absolvovali závod družstev v přenášení
pingp ongového míčku na pingpongové pálce, děvčata
v rámci volby Miss hory musela prokázat nejen komunikační dovednosti při zodpovídání zákeřných dotazů ze
strany poroty, ale také dovednost oddělit vaječný bílek
od žloutku nebo předvést jiné dovednosti. Vítězkou volby
miss se nakonec stala Denisa Filipová ze 7. A. Kluci v rámci
soutěže Mr. Man Noha svedli boj o nejhezčí nohu, kde
nakonec zvítězil Vítek Pažout ze 7. B.
Letošní lyžařský kurz jsme si všichni užili naplno.
Kateřina a Hana jsou žákyněmi 7. B.

Kateřina Fuchsová
Hana Melcrová

V

e dnech 13. až 20. ledna jsme my, žáci sedmých ročníků,
vyrazili na lyžařský kurz do lyžařského areálu Benecko
v Krkonoších. Ubytovali jsme se v útulném Relax Hotelu
Bára, u kterého jsme mohli využít i malý vlek.
Přijeli jsme v neděli odpoledne, rychle se ubytovali,
vybalili si tašky a poté nastal první seznamovací večer, kde
jsme se mimo jiné seznámili s instruktorem a zdravotníkem
PharmDr. Alešem Novosádem.
Druhý den dopoledne jsme už šli konečně lyžovat na zmíněnou sjezdovku u hotelu, kde odpoledne proběhlo rozřazení
do čtyř skupin. V následujících dnech jsme neustále pilovali
techniku sjezdu a někteří si tak poprvé sjeli z kopce dolů.
Ve středu šla první skupina v čele s panem učitelem Starým
na kopec Kejnos a poté na vedlejší prudký kopec Liška. Mezitím druhá,
třetí a čtvrtá skupina pod vedením pana učitele Nulíčka, paní učitelky
Vernerové a instruktora Aleše lyžovala na vleku u hotelu a poté jsme

MŠ Na Pohoří

tvářemi a velkou chutí k jídlu.
Děti se s radostí věnují i zimním sportům.
Zahradu u školky hojně využíváme k bobování, které děti velmi baví. Předškoláci pokračují
v bruslařském výcviku.
Nezapomínáme ani na zvířátka. Naším
oblíbeným procházkovým cílem je cyklostezka u řeky, kam chodíme pozorovat divoké
kachny a labutě. Pro ptáčky jsou na zahradě
školky připravena krmítka, kam pro ně pravidelně sypeme potravu. Již tradičně chodíme
s dětmi na vycházku k nedalekému krmelci.
Děti si pro zvířátka nesou mrkev, jablka a starý
chléb. U krmelce si připomínáme nelehký úděl
zvířátek v zimě. Kolem krmelce vede spousta
zvířecích stop. Děti je nadšeně určují. Po příjemně stráveném dopoledni se spokojeni vracíme zpět do školky.
Užijme si společně s dětmi zimních radovánek!

ZŠ

leden 7
2019

FOTa: archiv zš

se všichni šli podívat do blízkého městečka. Ten den nám počasí moc
nepřálo a podmínky pro lyžování nebyly příznivé. Foukal silný vítr,
který do obličeje vytrvale vháněl sněhové vločky.
Po většinu našeho pobytu bylo ale celkem pěkné počasí, takže jsme lyžování zvládali dobře. Nejen, že se nedalo
stěžovat na nedostatek sněhu, ale nový nám téměř každý
den připadl. Kromě klasického sjezdu na lyžích jsme si také
vyzkoušeli běžky, což byl pro mnohé vyčerpávající zážitek.
V pátek se konaly závody ve slalomu. V kategorii chlapců
se nejvíce zadařilo Jakubu Rývovi, který byl o něco rychlejší
než druhý Bořek Jelínek. Na třetí příčce se usadil Adam
Adam. Kategorii dívek ovládla Anna Flekalová, za ní byla
na druhém místě Veronika Filipová a na třetím místě se
umístila Kateřina Domanská. Ten den nás poctily svou návštěvou paní učitelky Krandová a Kaňkovská z naší školy,
které se rozhodly využít příznivých lyžařských podmínek
a samy „prohnaly“ sjezdovky.
Po celodenním výcviku každý den následoval večerní
program, který se většinou dělil na přednášku a společen-
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pokračování článku „Výroční zpráva starosty města za rok 2018“ ze str. 1
Sázavou II. etapa se vysázelo přes 300
stromů. Dokončení celého projektu se
kvůli suchu posunulo do roku 2019.
Krajská správa a údržba silnic vysázela alej kolem silnice pod rozhlednou.
Do technických služeb byl zakoupen
nový nakladač pro manipulaci s odpady
a sekačka na trávu na dosekávání kolem
stromů apod.
Byla provedena stavba tlakové kanalizace v Nábřežní ulici. Stavbu platila Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč.
Zručská cyklostezka – II. etapa
Město dokončilo práce na druhé etapě Zručské cyklostezky, která navazuje
na první etapu pod zámkem. Nově vybudovanou lávkou přemosťuje Ostrovský potok. Dále pokračuje po břehu
řeky pod silniční most a podél protipovodňové stěny míjí stávající prodejnu

WC ve Zručském dvoře
Ve Zručském dvoře pod stavebninami
Kolumbus máme nové veřejné záchody.
Slouží nejen pro obyvatele našeho města,
ale i pro turisty a návštěvníky kulturních
akcí v zámeckém areálu. Město získalo
dotaci ve výši 50 % z Ministerstva pro
místní rozvoj v rámci programu na rozvoj cestovního ruchu. Uvnitř je připraveno pět kabinek pro ženy, dvě pro muže
a šest pisoárů. Součástí stavby je i malý
sklad pro potřeby města. Při akci se opravil i štít navazující stodoly. Stavbu provedla firma Agos v ceně 3, 2 mil. korun.
Veřejné osvětlení
Kostel Povýšení svatého kříže u zámku
dostal naděleno nové slavnostní ledkové osvícení, které osvětluje i zámeckou
bránu. V ulicích Nad Městem, Severní
a Na Farském se instalovala nová ledko-

Hasičská zbrojnice v novém kabátě
stavebnin. Zde je cyklostezka krátkou
odbočkou propojena prostupem v protipovodňové stěně do ulice Průmyslová,
čímž se umožní přístup k nádraží ČD
a k provozovnám firem sídlících v této
lokalitě. Dále se stezka přimyká k protipovodňové stěně a v prostoru mezi stěnou a řekou pokračuje dále. Za firmou
Variel se levotočivým obloukem odklání
od řeky a vede podél kolejí. Na konci úseku pokračuje opět směrem k řece Sázavě, kde se napojuje na lávku přes Sázavu.
Nový úsek měří 1, 6 km. V celé délce je
realizován obousměrný dvoupruhový
cyklistický pás s asfaltovým povrchem
včetně veřejného osvětlení. V trase cyklostezky máme tři odpočívky včetně
stojanů na kola. Zhotovitelem stavby bylo Sdružení firem pod vedením
BES, s. r. o. z Benešova. Celkové náklady
včetně výkupů pozemků byly 11, 2 mil.
korun a z toho dotace z fondu EU ve výši
9, 2 mil. korun.

vá svítidla. 20 kusů svítidel dodala firma
Sunritek v ceně 145 tis. korun. Sloupy
veřejného osvětlení dostaly nový nátěr.

Rekonstruce hasičské zbrojnice
Kompletní rekonstrukci hasičské
zbrojnice pod zámkem provedla firma
Pazdera. Naši dobrovolní hasiči se tak
dočkali nového zázemí. Byla přistavěna
garáž pro dvě hasičské cisterny a piloty se
zabezpečil svah pod zámkem. V objektu
je klubovna se sociálním zázemím a před
garážemi zpevněná plocha ze žulových
kostek. Příjezd ke zbrojnici byl vyasfaltován. Investice si vyžádala 8 mil. korun,
ze kterých dotace činí 6, 2 mil. korun.

Školství
V základní škole, základní umělecké
škole a sportovní hale proběhla instalace senzorů na měření CO2, vlhkosti
a teploty. Dále se namontovala teplotní
čidla, která umožní ovládat vytápění škol
po jednotlivých pavilonech. Dále jsou
osazeny měřením elektroměry, vodoměry a měří se i spotřeba tepla. Správce
budov tedy uvidí on-line 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.
Školní pavilon sousedící se sportovní
halou má kompletně opravenou střechu
a do školní jídelny se zakoupila další část
vybavení do kuchyně.
Školská zařízení obdržela od města
dotaci na vzdělávání ve výši 300 tisíc
korun. Dále město uvolnilo finance pro
nový projekt Škola s hvězdičkou pro
naši základní školu a pro bruslení dětí
na ledečském zimním stadionu. Z městských prostředků byl tak placen školní
psycholog, rodilý mluvčí, odborník
na matematiku, český jazyk, speciální
pedagog a klinický logoped. Školská
zařízení dostala na svůj provoz finance
ve výši 5 mil. korun.

Škola v Želivci
Na konci června byla dokončena první
etapa úprav staré školy v Želivci na kulturní dům. Budova má novou střechu
a vyměněná okna a dveře. Stavbu provedla firma Realitní a stavební společnost
za 2, 3 mil. korun. V prosinci 2018 byla
zahájena druhá etapa.

Městské granty a podpora spolků
I v roce 2018 město přijímalo žádosti
o přidělení městských grantů na sport
a kulturu a individuální žádosti na činnost spolků působících ve městě. Dále
se rozdělovaly finance na činnost s dětmi a pro děti pod názvem „4 pro děti“.
Celkem bylo rozděleno přes 3 mil. korun

Slavnostní nasvícení zámecké brány

a podpořeno osmdesát žádostí spolků
a pořadatelů.
Město tak podpořilo činnost spolků, práci s dětmi, desítky kulturních
a sportovních akcí. Město uhradilo provoz spolkového domu, kde mají spolky
svá zázemí, a přispělo na tenisovou halu
částkou 3,1 mil. korun.
Kultura, sport a volný čas
Turistická sezóna na zámku ve Zruči
n. S. byla zahájena už v dubnu velkou
kulturní akcí ve spolupráci s vodáky.
Zručský zámek navštívilo za celou sezónu 23 000 návštěvníků. V zámeckém
areálu byl uspořádán XVIII. ročník již
tradičních historických slavností, kterých
se zúčastnilo 1800 návštěvníků. Dalšími
kulturními akcemi na zámku byly Hradozámecká noc a Strašidelný zámek.
V malém zámeckém letním kině proběhlo sedm promítání, celková návštěvnost byla 570 návštěvníků. Ve Zručském
dvoře proběhla slavnostní předvánoční
akce Rozsvícení vánočního stromku.
Celoročně probíhaly výstavy v zámecké
galerii. Byl uspořádán městský ples. Byla
zorganizována velká kulturní akce k výročí 100 let Československé republiky.
Byla vydána první ucelená kniha o našem
městě, které se prodalo 650 výtisků.
Celý rok byla v provozu městská
knihovna. Počet výpůjček dosáhl na více
než 30 tisíc. Městská knihovna pořádala
pravidelně pro děti z MŠ, ZŠ i dětského

Nové nástupiště a koleje na nádraží
kém areálu v objektu bývalé sýpky.
Město vybudovalo tři menší dětská
hřiš tě v Sadu Míru, v Poštovní ulici
a v Lesní ulici. Rekonstrukcí prošel kuličkový areál v centrálním dětském hřišti
a bylo doplněno hranolkoviště. Do areálu kempu v Rákosí byly instalovány nové
herní prvky. Atrakce dodala firma Herold a úpravy v centrálním dětském hřišti
provedla místní firma Zručská stavební.
Celkem bylo investováno 1,3 mil. korun.
Ostatní
U městských bytů mimo běžných
oprav a údržby pokračovala postupná
renovace koupelen a sociálních zařízení. Firma Stavební a realitní pokračuje
v zateplení městských bytů ve Spojovací a Průběžné ulici. Stavební práce jsou
v polovině. U půdních vestaveb se vyměňují střešní okna. Akce bude dokončena
v průběhu příštího roku.
Firma Linarit provedla pokládku nových střešních tašek nad sklenářstvím
a Country barem ve Zručském dvoře.

Nové osvětlení sportovní haly včetně výsledkové tabule
domova besedy, čtenářské kroužky nebo
neformální schůzky s různými kulturními osobnostmi. Celý rok fungovalo
ve spolkovém domě klubové kino s kavárnou a posezením před samotným promítáním. Ve spolkovém domě probíhala
spousta besed, přednášek a workshopů.
Pro zájemce se vyučovala Akademie třetího věku, angličtina i němčina. Základní
umělecká škola otevřela pro seniory Akademii umění.
V prostorách kotelny Na Výsluní provozoval svou činnost Nízkoprahový klub
pro mládež.

Práce byly ukončeny v prosinci 2018.
Město zakoupilo mobilní toaletu
na cyklostezku. Po roce byla rozšířena
vánoční výzdoba města o dva mosty
a zámeckou věž.
Celý rok probíhal projekt Lepší místo.
Projekt řeší drobná zlepšení, úpravy či
opravy v různých částech města. Lepší místo končí a v dalším období bude
město využívat aplikaci Zlepšeme Česko,
která umožní nahlášení závad a podnětů.
Do ulice Osvobození a Jiřická byly nainstalovány nové radary na měření okamžité rychlosti.

WC muži ve Zručském dvoře
Naše infocentrum, které navštívilo přes
35 tisíc turistů, prodalo upomínkové
zboží za více než 700 tisíc Kč. Ve sportovní hale došlo po 16 letech k výměně
osvětlení. Klasické zářivky byly nahrazeny ledkovými svítidly. Práci provedla
firma Sunritek. Provoz osvětlení by měl
být o polovinu levnější. Bylo zmodernizováno posezení v bufetu u vstupu
do sportovní haly. Poslední novinkou
je nová výsledková tabule, která umožní
divákům i hráčům větší prožitek.
Město ve spolupráci s ČSOP Vlašim otevřelo II. etapu expozice Příběh
řeky Sázavy. Naše řeka je představena
na příběhu lidí, kteří kolem ní žili
a žijí. Expozice se nachází v zámec-

Služba Senior-taxi pro naše starší spoluobčany má za sebou třetí celý rok fungování a uskutečnilo se 3 424 jízd. Město
doplatilo z rozpočtu 364 tis. korun.
Nezaměstnanost ve Zruči n. S. klesla
na konci roku 2018 na 2, 2 %. Na 68
nezaměstnaných připadá 154 volných
pracovních míst. Jedná se tak o nejmenší nezaměstnanost za posledních 25 let.
Počet pracovních míst vytvořených
v našem městě je 2 125 a je nejvyšší
od pádu Sázavanu. Během roku došlo
k nárůstu o 5 %.
Povodí Vltavy vyčistilo koryto Ostrovského potoka od restaurace Na Ostrově
po soutok se Sázavou. Dráhy provedly
opravu kolejového svršku na nádraží

a přibylo jedno nástupiště. Nové koleje
má začátek trati do Kutné Hory. Generálně se opravil železniční přejezd v Kutnohorské ulici.
ČEZ Energo zakoupilo do naší biokotelny nový nakladač paliva a město započalo s opravou pláště biokotelny.
Dotace
Naše město stejně jako v minulých
letech podává žádosti o dotace, které
slouží na různé investiční a neinvestiční projekty. Bez těchto finančních prostředků by rozvoj našeho města postupoval pomaleji.
Město Zruč nad Sázavou v roce
2018 dostalo či obdrželo smluvní závazek na dotace a dary ve výši dvanáct
milionů korun.
Práce městského úřadu, TS, městské
policie, správy majetku a kontroly
Celý rok městský úřad poskytoval standardní služby. Celkem bylo provedeno
na matrice a stavebním úřadu kolem
3 400 úkonů. Bylo uzavřeno 58 manželství a přivítáno mezi spoluobčany našeho
města 34 dětí z počtu 41 narozených; 80
občanů využilo pečovatelskou službu,
kterou zajišťují tři pracovnice. Celkem
pečovatelky provedly přes 7 400 úkonů.
Sbor pro občanské záležitosti uskutečnil celkem 102 návštěv u našich spoluobčanů, písemné gratulace 687. V září
proběhlo setkání důchodců, kterého se
zúčastnilo 70 občanů.
Technické služby prováděly pravidelnou celoroční údržbu města. Zároveň prováděly další služby pro firmy
a občany. Již pátým rokem se v areálu
Technických služeb prodávaly vánoční
stromky. Zaměstnanci Správy majetku
města se starali nejen o městské byty, ale
o všechny budovy města, včetně zručského zámku, všech tzv. nebytových
prostor a budov školských zařízení.
Mimo mnoha dalších technických činností se jim také podařila instalace nové
expozice zámecké koupelny.
Městská policie ve Zruči nad Sázavou
v roce 2018 zabezpečovala nepřetržitý provoz v počtu šesti zaměstnanců.
Celkem bylo evidováno necelých tisíc
událostí. Strážníci zabezpečovali místní
záležitosti veřejného pořádku v obci a plnili další svěřené úkoly. V rámci plnění
těchto úkolů spolupracovali s Policií ČR,
státními orgány a orgány místní samosprávy. Naši strážníci byli žádáni o pomoc v různých situacích, řešili záležitosti
s autovraky a odloženými vozidly, přestupky převážně v dopravě, odchytávali
toulavá zvířata, vyjížděli na signály PCO
a ke klientům sdružení Život 90. Dále
byla městskou policií prováděna výuka
dopravní výchovy na místním dopravním hřišti pro žáky základních škol ze
Zruče n. S. a blízkého okolí.
Na město v průběhu roku přišlo několik kontrol včetně kontrol na čerpání
dotací. Krajský úřad na základě zákona
přezkoumává hospodaření a dodržování předpisů ve městě. Dobrou vizitkou
města je, že výsledek krajského auditu
je bez závad.
Rada a zastupitelstvo
V roce 2018 měla rada města 21 zasedání a projednala 415 záležitostí. Zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou
zasedalo osmkrát a přijalo 84 usnesení.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům
města, radním a zastupitelům za jejich
práci. Přeji všem dobrý rok 2019.
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Vyasfaltovaná komunikace Na Skalách

Zrekonstruovaný kuličkový areál

Kulturák v Želivci po opravě střechy a výměně oken

Výsadba zeleně nad Zručí

Uprostřed opravy jedné ze střech ZŠ

Oprava pláště biokotelny

Opravená střecha ve Zručském dvoře

Příběh řeky Sázavy

Parkoviště Na Pohoří

Vyčištěné koryto Ostrovského potoka

Atrakce vláček pro děti v Sadu Míru
Přejezd na kutnohorské železniční trati po opravě

Molo v Sázavě

Lávka u stadionu po údržbě

Nový nakladač pro údržbu města

Rozšířené parkoviště u DPS

Zateplený městský bytový dům ve Spojovací ulici

Vyasfaltovaná komunikace u rybníka v Želivci

FOTA: ARCHIV MĚSTA

Slavnostní nasvícení kostela

Nová výsadba na Slunném Vrchu

Nový chodník v Dubinské ulici

Nová sekačka trávy

10 leden
2019
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 4. zasedání, konaném 10. 12. 2018
schvaluje
• udělení licence na provozování vnitrostátní zvláštní linkové osobní
dopravy pro linku „Z-33 Ledeč n. Sáz. – Zruč n. S.“;
• střednědobý výhled na rok 2020, 2021 a 2022 a rozpočet na rok 2019
příspěvkové organizace Mateřská škola Malostranská;
• střednědobý výhled na rok 2020, 2021 a 2022 a rozpočet na rok 2019
příspěvkové organizace Mateřská škola Na Pohoří;
• střednědobý výhled na rok 2020 a 2021 a rozpočet na rok 2019
příspěvkové organizace Základní škola Zruč nad Sázavou;
• střednědobý výhled na rok 2020 a 2021 a rozpočet na rok 2019
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou;
• uzavření darovací smlouvy s panem Z. R. na věcné dary ve výši
10 000 Kč, které budou poskytnuty na příměstský tábor;
• uzavření dodatku č. 10 k pojistné smlouvě číslo 0005431344 s pojistitelem Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., se sídlem 140 21 Praha
4, a pověřuje starostu podpisem dodatku.
• prodej použitého automobilu MAN s hydraulickou rukou firmě Stavební geologie – Geosan, s. r. o., Karlovotýnská 49, Nučice, 252 19 19
Rudná u Prahy;
• uzavření cenové přílohy k dodatku č. 1 pro období od 1. 1. 2019
s firmou FCC HP, s. r. o., ulice 28. října 875, 285 04 Uhlířské Janovice,
a pověřuje starostu podpisem přílohy.
• uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu
na zařízení zhotovitele od 1. 1. 2019 č. S104610023 s firmou FCC HP,
s. r. o., ulice 28. října 875, 285 04 Uhlířské Janovice;
bere na vědomí
• zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Zruče nad Sázavou
za rok 2018 a ukládá předložit do jednání ZMě;
ukládá
• předložit do jednání ZMě návrh na přidělení dotací na rok 2019
a žádostí do programu „4 pro děti“;
• předložit do jednání ZMě návrh 8. úpravy rozpočtu města pro rok
2018.
Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání, konaném 17. 12. 2018
určuje
• ověřovateli zápisu JUDr. Alenu Hajskou, Mgr. Jitku Trojanovou a zapisovatelkou paní Ludmilu Vlkovou;
jmenuje
• do návrhové komise Ing. Michaelu Náhlovskou, PhDr. Josefa Förstera, Ph.D. a Ing. Leoše Fialu;
schvaluje
• 8. úpravu rozpočtu města na rok 2018 navýšením příjmů a výdajů
o 2 690 060,- Kč;
• uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými žadateli dle přiloženého seznamu úspěšných žadatelů a schválených podmínek Programu
„4 pro děti“ na činnost s dětmi a pro děti na rok 2019;
• uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými žadateli dle přiloženého seznamu žadatelů o individuální dotaci z rozpočtu Města Zruč
nad Sázavou na rok 2019;
• návrh rozpočtu města Zruč nad Sázavou na rok 2019 v následujícím
členění:
příjmy:		
103 924 tis. Kč,
výdaje:		
127 924 tis. Kč,
financování:
24 000 tis. Kč;
• závazné ukazatele pro příspěvkové organizace a další organizace
a sdružení dle přiloženého rozpisu;
• podání žádosti o dotaci na akci „XIX. historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
a závazek spolufinancování akce v minimální výši 20% s DPH z celkových uznatelných nákladů akce;
• podání žádosti o dotaci na akci „Osobní automobil – Pečovatelská
služba“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu a závazek spolufinancování akce v minimální výši 10 % s DPH z celkových uznatelných
nákladů akce;
• podání žádosti o dotaci na akci „MultiGolfPark“ z Programu 2019
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování akce v minimální výši 30 % s DPH z celkových uznatelných
nákladů akce;
• aktualizaci zřizovacích listin JSDH Zruč nad Sázavou, JSDH Nesměřice a JSDH Želivec formou dodatků k těmto listinám.
Dodatek č. 1 – Zruč nad Sázavou JPO III/1
Dodatek č. 1 – Nesměřice JPO V
Dodatek č. 1 – Želivec JPO V
• podání žádosti o dotaci na projekt „Zruč nad Sázavou – Obnova
povrchu části ulice Pardidubská“ do programu Podpora rozvoje regionů
2019+, podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a zároveň
souhlasí s vyčleněním částky na spolufinancování projektu;

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

Děkuji Městskému úřadu,
Sborupro občanské záležitosti
a Svazu tělesně postižených
ve Zruči nad Sázavou
za blahopřání k narozeninám.
Ludmila Voslářová

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti,
Českému svazu žen ve Zruči nad Sázavou,
přátelům a známým za dárky
a milá blahopřání k mým narozeninám.
Jiřina Outlá

Děkuji panu starostovi
za dárek k narozeninám
a paní Kmochové
za velmi příjemné odpoledne.
Eva Hanačíková

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou
a paní Emě Přenosilové za milé blahopřání
a dárky k mým narozeninám.
Josef Jelínek

Dne 3. 1. 2019 uplynulo 10 let,
kdy nám navždy odešla
naše drahá maminka a babička
Marie Kronusová.
Stále vzpomínající syn Jaroslav,
dcery Hanka a Blanka s rodinami.
Proto prosíme, vzpomeňte s námi.

Čas mírní bolest, ale nedá se zapomenout…
Dne 15. 1. 2019 uplynulo 7 smutných let
od chvíle, kdy nás opustil
pan Josef Macháček
ze Zruče nad Sázavou.
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Ilona.

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou,
sousedům a kamarádkám za milé přání
a dárky k mému životnímu jubileu.
Marie Nácovská

Děkuji Českému svazu žen
ve Zruči nad Sázavou a Lídě Čapkové
za krásné blahopřání
k mým 70. narozeninám.
Drahomíra Grígelová

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ
– motocykl, skútr, moped
s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Prodám byt 3+1 ve Zruči nad Sázavou, Sad Míru.
Tel.: 721 341 461.
◆ Pronajmu garáž v areálu u tenisových kurtů
(ulice Dvouletky). Tel.: 606 327 052.
◆ Koupím garáž ve Zruči nad Sázavou.
Tel.: 737 160 504.
◆ Koupím zahradu nebo zahrádku
ve Zruči nad Sázavou nebo v Chabeřicích.
Tel.: 721 199 861.
◆ Pronajmu byt 2+kk Na Pohoří
ve Zruči nad Sázavou. Tel.: 606 956 035.
◆ ÚČETNICTVÍ: Nabízím kompletní vedení
účetnictví a daňové evidence, včetně mezd
a všech daňových přiznání.
Dlouholetá praxe, osobní přístup.
Účetní program Pohoda.
E-mail: ribatyova@seznam.cz,
tel.: 602 183 392.
◆ Hledáme pletařky pro ruční pletení
(svetry, šály, čepice). Pletení v termínu.
Tel.: 720 165 854.

Dne 16. 2. 2019 tomu bude 25 let,
co nás navždy opustil
náš tatínek, dědeček, manžel
pan Jan Jelínek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Věra, dcera Věra,
syn Jan a dcera Jitka s rodinami.

aktuality kultura školství město sport
Městský ples ‒ podvanácté, nově a barevně!
Lída Vlková, Zdeněk Voslář
Se začátkem nového roku se naplno
rozjela i příprava tradičního městského
plesu, v pořadí již dvanáctého. Datum
jeho konání bylo stanoveno na sobotu
23. března, čas začátku je obvyklých
20.00 hodin, místo konání také – Hotel
Zruč.
Letošní městský ples se ponese ve znamení několika výrazných změn. Dovolte
nám, abychom Vás s nimi seznámili.
V posledních letech se městský ples
potýkal s úbytkem návštěvnosti, nechtěli jsme však jeho tradici zbrkle přerušit
A už vůbec ne ji zcela ukončit. Místo
toho jsme se snažili změnit jeho koncepci a zatraktivnit jej tak, abyste jako jeho
účastníci měli možnost svým dílem přispět k jeho průběhu. Změny přinesou
mimo jiné menší ekonomickou zátěž
jak pro město jakožto pořadatele, tak

i pro Vás, návštěvníky. Tedy konkrétně:
Ples se bude nově konat jen v prostoru
velkého sálu Hotelu Zruč, stejně jako
i v předsálí, kde bude jako vždy představena bohatá tombola. Přemístěním
plesu jen do jednoho prostoru docílíme
komornější atmosféry, akce se organizačně zjednoduší a samozřejmě ušetříme prostředky vkládané v minulých
letech do organizace dění na malém
sále (kapela, zvuk, světla, rozsáhlejší
pořadatelská služba). I díky tomu jsme
mohli výrazně snížit ceny vstupenek.
Nově je cena lístku s rezervací místa
k sezení 170 Kč a cena „tanečního“ lístku ke stání 100 Kč. Vstupenky pořídíte
za stejnou cenu v předprodeji ve zručském infocentru, stejně jako před akcí
přímo u vstupu. Avšak vstupenky, které byly pořízeny v předprodeji, budou
zařazeny do zvláštního losování o zajímavé ceny. Máme za to, že na uvedené
vstupné dosáhne úplně každý, kdo má

doma společenský oblek a chce se přijít
bavit. Na tom, že městský ples je společenskou akcí, se nemění nic ani letos.
S potěšením také oznamujeme, že
se na přípravě plesu přímo či nepřímo
podílí i Vaši zastupitelé, kteří rozhodli o tom, že městský ples ve Zruči má
tradici a smysl. Věříme, že i díky jejich
nadšení a účasti na přípravách se podaří
připravit pro Vás atraktivní akci. Asi nejviditelnějším a nejslyšitelnějším „akčním
zastupitelem“ bude pan Zdeněk Richter,
jehož kapela ViRi Band se bude starat
o hudbu k tanci i poslechu až do doby,
než jim sami dovolíte opustit pódium...
Další složkou hudební produkce bude
DJ Vráťa, který se bude starat o hudební
předěly v přestávkách a také o závěrečnou, popůlnoční taneční část plesu s reprodukovanou hudbou.
S naším rozhodnutím zapojit do dění
i účastníky se pojí další novinka. Městské plesy budou od letoška nazývány

Město vyhlašuje výběrové řízení na pozici
praCovník oDBoru tEChniCkÝCh sluŽEB
a správy maJEtku

Charakteristika pozice:
• práce s technikou dle oprávnění
• údržba komunikací a chodníků
• údržba veřejné zeleně,
• svoz odpadkových košů
• úklid města
požadavky na uchazeče:
• minimální dosažené vzdělání – výuční list
• schopnost samostatného jednání
• pečlivost, zodpovědnost
• spolehlivost, týmový duch
• ochota učit se
• další osvědčení např. svářečský průkaz,
osvědčení na podkopová zařízení,
osvědčení na nájezdové lžíce,
vysokozdvižný vozík jsou vítány
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou
nebo podejte osobně nejpozději
do pátku 14. 2. 2019, do 10.00 hodin na adresu:
Městský úřad Zruč nad Sázavou, Zámek č. p. 1,
285 22 Zruč nad Sázavou
(telefon: 327 531 579, e-mail: podatelna @ město-zruc.cz)

místo výkonu práce:
Město Zruč nad Sázavou
(spádové území města Zruč nad Sázavou)
termín nástupu:
po dohodě
pracovní poměr:
HPP, pracovní doba 6.00 – 14.30 hod
platové zařazení:
Dle nařízení vlády č. 564/2006, o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění.
písemná přihláška
musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu
• kontaktní údaje uchazeče – telefon, e-mail
• datum a podpis uchazeče

Obálku označte nápisem:
vÝBěrovÉ říZEní 2019 - pracovník technických služeb a správy majetku – nEotvírat.
Bližší informace poskytne: vedoucí TSSM – Bc. Hampl Radek, tel: 604 871 065.
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Zprávy z radnice
• přijetí poukázky WiFi4EU v hodnotě 15 tis. EUR od Evropské
komise;
deleguje
• svoji pravomoc schválit poslední úpravu rozpočtu města za rok 2018
Radě města;
bere na vědomí
• rozpočet DSO Mikroregionu Posázavský kruh na rok 2019.

jako barevné. Můžete se tedy těšit na letošní městský ples zelený a v budoucnu
na oranžový, modrý, červený, tyrkysový,
purpurový, žlutý... V čem barevnost
plesu spočívá? Nejen v barevném ladění výzdoby sálu, grafiky tiskovin, ladění oděvů kapely, ale hlavně v tom, že
Vás jako pořadatelé prosíme, abyste se
pokusili v dané barvě ladit i své oděvní
doplňky. Letos jsou tedy vítány všechny
ozdoby, šátky, bižuterní doplňky, aspoň
trochu viditelné šperky, lodičky, kravaty,
motýlky a kapesníčky v libovolném odstínu zelené – od brčálové přes khaki, olivovou, smaragdovou, hráškovou, jarní až
po limetkovou! Jistě si najdete ten „svůj“
doplněk a tu „svou“ zelenou. Samozřejmě nemáme v úmyslu, aby se z plesu
stal „městský karneval barevných společenských oděvů“, ale byli bychom rádi,
kdyby ve Vás barevné zaměření plesu
probudilo vlastní kreativitu ve stylovém
a decentním sladění drobných či větších
doplňků, barevném ladění dámského
líčení, nebo dokonce barevném ladění
párů. Jedná se o čistě dobrovolnou aktivitu, jejímž prostřednictvím můžete demonstrovat svou dobrou vůli jít do toho
s námi a předem Vám za ni děkujeme!
Asi nejzajímavější novinkou letošního
plesu je akce poněkud odlehčená a mírně recesistická. Rádi bychom ukázali, že
Zručané se umí bavit a mají smysl pro
nadhled. Připravili jsme pro Vás totiž
soutěž o nejatraktivnější pánské společenské ponožky, které si na ples oblečete.
Jistě jste si všimli, že dnes i tato většinou
neviditelná oděvní součást může mít

CEna

přídomek „společenská“ A zároveň být
extravagantní, stylová i takříkajíc „ujetá“. A právě neformální soutěží bychom
chtěli dokázat, že umíme zapojit návštěvníky i do netradiční aktivity. Vzhledem
k tomu, že ponožky jsou opravdu většinu času „neviditelné“, se nemusí jejich
nositel vybavit žádnou zvláštní odvahou
čelit celý večer obdivným pohledům,
stačí u vstupu významně povytáhnout
obočí a nohavice a tím dát pořadatelům
najevo svůj záměr zúčastnit se soutěže.
Podstoupíte rychlou fotodokumentaci
soutěžního modelu přímo na noze a potom už jen netrpělivě čekat, jak váš model
dopadne v hlasování mezi všemi účastníky plesu. První tři ocenění nositelé extravagantních ponožek budou po vyhlášení
výsledků požádáni o krátké defilé a vystoupání na stupně vítězů ‒ jak jinak než
v ponožkách. Pánové, chcete se účastnit
originální akce? Vyberte si ponožky dle
Vašeho vkusu, doplňte je vhodným společenským oděvem a přijďte na městský
zelený ples! Dámy, podpořte své partnery, pomozte jim s výběrem soutěžního
modelu! Těšíme se na Vás!
Věříme, že Vás inovace městského plesu zaujaly a hlavně – že Vás motivovaly
k tomu, přijít 23. března a zaplnit velký
sál Hotelu Zruč k prasknutí! Těšíme se
na viděnou na dvanáctém městském
zeleném plesu!
Autoři příspěvku jsou členy organizačního týmu.
Případné další informace poskytne Kancelář starosty ( tel. 327 531 579 ).

města

Návrhy na Cenu města a Cenu za sportovní výkon
Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje tradiční udílení
Ceny města a Ceny za sportovní výkon roku 2018.

C E N A ZA SPORTOVNÍ VÝKON
Znáte někoho, kdo by si podle Vás zasloužil ocenit za nějaký sportovní
výkon, mimořádný čin nebo někoho, kdo významně přispívá
k rozvoji našeho města a k jeho reprezentaci?
Cena města je udělována například za výsledky dosažené na poli
kulturním, sportovním či vědeckém.
Cena za sportovní výkon roku je určena pro sportovce,
kteří dosáhli v uplynulém roce
nějakého mimořádného sportovního výkonu.
V loňském roce byl Cenou města oceněn Kamil Neužil
za celoživotní úspěchy v oblasti sportu a tělovýchovy.
Cenu sportovní výkon roku obdrželo družstvo v mariáši
za vítězství na mistrovství světa a družstvo mölkkařů
za reprezentaci na mistrovství světa.
Své písemné návrhy na udělení ocenění
CENA MĚSTA a CENA ZA SPORTOVNÍ VÝKON za rok 2018
můžete odevzdat v kanceláři starosty nebo zaslat na e-mail:
podatelna@mesto-zruc.cz do 30. 4. 2019.
Více informací ohledně podmínek pro udílení cen
naleznete na úřední desce Městského úřadu Zruč nad Sázavou.
Jsme rádi, že můžeme touto cestou vyzdvihnout zásluhy lidí žijících
v našem městě, a těšíme se na Vaše návrhy.
Ludmila Vlková
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Silvestrovský turnaj
vyhrál celek Jakuba Šťastného
Josef Tůma
Nohejbal – Nohejbalový oddíl TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou uspořádal 31. prosince 2018 na Silvestra
od 9 hodin v místní sportovní hale Na Pohoří
silvestrovský turnaj trojic pro příchozí. Letos se
konal již devatenáctý ročník. Bylo připraveno jedno hřiště, zúčastnilo se ho šest družstev. Ta byla
před začátkem bojů pořadateli dlouho utajována,
zveřejněna byla až později, když si předem určení
kapitáni svá mužstva vylosovali. Hrálo se systémem každý s každým na dva sety (2:0 1:1 0:2).
Zúčastněná družstva (podle kapitánů): Ludvík,
Jakub, Aleš, Petr, Patrik, David.
Výsledky: David–Patrik 2:0, David–Jakub 1:1,
David–Petr 2:0, David–Ludvík 1:1, David–Aleš
2:0, Patrik–Jakub 0:2, Patrik–Petr 2:0, Patrik–

Kuriozitou byla remíza posledního celku s druhým v pořadí

Ludvík 2:0, Patrik–Aleš 2:0, Jakub–Petr 2:0,
Jakub–Ludvík 2:0, Jakub–Aleš 2:0, Petr–Ludvík
2:0, Petr–Aleš 0:2, Ludvík–Aleš 0:2.
Pořadí: 1. Jakub 9 bodů skóre 9:1, 2. David 8
bodů skóre 8:2, 3. Patrik 6 bodů, skóre 6:4, 4.
Aleš 4 body skóre 4:6, 5. Petr 2 body skóre 2:8,
6. Ludvík 1 bodů skóre 1:9.
Celkové pořadí 2018, sestavy:
1. Jakub (Jakub Šťastný, Zdeněk Rebhán, Josef
Zeman)
2. David (David Setnička, Karel Probošt, Jaroslav
Janda ml.)
3. Patrik (Patrik Janda, Josef Málek, Luboš Tvrdík)
4. Aleš (Aleš Klofáč, Zbyněk Král, Luděk Kvapil)
5. Petr (Petr Tvrdík, Jan Tůma ml., Milan Malec)
6. Ludvík (Ludvík Kotek, Jiří Filip ml., Jan Tůma
st.).

K nejzajímavějším utkáním turnaje patřil zápas mezi týmy Jakub a David. Rozešly se nerozhodně 1:1. Na smeči Jakub Šťastný,
blokuje David Setnička (vpravo).

O bodech v jednom utkání rozhodovaly nájezdy

Třináctý ročník turnaje
se stal opět kořistí Crazy teamu
ných branek ze vzájemných střetnutí tak vyřadilo
Černý boty (1). U ostatních dvou celků nerozhodlo o pořadí ani páté kritérium rozdíl branek
ze všech utkání (1), ani větší počet vstřelených
branek ze všech utkání (4), na řadu přišly samostatné nájezdy.
Skupina o 5.–8. místo: Konopištští bažanti–Kobra 1:4, KH Boys–Černý boty 2:6
O 7.–8. místo: Konopištští bažanti–KH Boys 4:1

František Jantač (vpravo – ČB) v souboji s kapitánkou SPV
Michaelou Francovou

Josef Tůma
Florbal – Florbalový club Černý boty uspořádal
ve Sportovní hale Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou
13. ročník vánočního florbalového turnaje. Osm
týmů bylo nalosováno do dvou skupin po čtyřech, hrál každý s každým podle pravidel florbalu. První dvě družstva postoupila do semifinále,
třetí a čtvrtý sehrál zápasy o 5. – 8. místo, hrací
doba všech utkání byla osmnáct minut hrubého
času, finále se hrálo dvakrát deset minut (poslední
minuta každého zápasu se hrála v čistém čase).
Za nerozhodného stavu se prováděly nájezdy pro
určení vítěze utkání, vítěz si připsal dva body,
poražený jeden.
Zúčastněná mužstva:
Skupina A: Uhlířské Janovice, KH Boys, Crazy
team, HC Konopišťští bažanti
Skupina B: Kobra Trhový Štěpánov, Rangers
Zruč nad Sázavou, SPV Pivoarumpijem, FBC
Černý boty
Výsledky A: Uhlířské Janovice–KH Boys 1:0,
Uhlířské Janovice–Konopištští bažanti 2:1 SN,
Uhlířské Janovice–Crazy team 0:4, KH Boys–Konopištští bažanti 0:5, KH Boys–Crazy team 0:2,
Konopištští bažanti–Crazy team 1:4.
Tabulka A: 1. Crazy team 9 bodů, 2. Uhlířské
Janovice 5 bodů, 3. Konopištští bažanti 4 body,
4. KH Boys 0 bodů.

O 5.–6. místo: Kobra Trhový Štěpánov–Černý
boty 0:3
Semifinále: Crazy team–Rangers 2:0, Uhlířské
Janovice–SPV Pivorumpijem 1:2
O 3.–4. místo: Rangers–Uhlířské Janovice 0:1

Po odehraných střetnutích došlo na přání aktérů k silvestrovskému zvěčnění týmů. Na horním snímku celek Davida – (zleva) Karel
Probošt, Jaroslav Janda ml. a David Setnička, vedle nich tým Ludvík – Jan Tůma st., Jiří Filip ml., Ludvík Kotek. Dole na snímku tým
Patrik – (zleva) Josef Málek, Patrik Janda, Luboš Tvrdík, vedle stojící družstvo Petr – Milan Malec, Jan Tůma ml., Petr Tvrdík.

Finále: Crazy team–SPV Pivoarumpijem 1:0
Konečné pořadí: 1. Crazy team, 2. SPV Pivoarumpijem, 3. Uhlířské Janovice, 4. Rangers Zruč
nad Sázavou, 5. FBC Černý boty, 6. Kobra Trhový Štěpánov, 7. HC Konopištští bažanti, 8. KH
Boys.
Individuální ceny:
Nejlepší hráč: Jiří Vokřál – SPV Pivoarumpijem
Nejlepší střelec: Milan Čapek – Crazy team – 8
branek
Nejlepší brankář: Martin Mulenko – Uhlířské
Janovice
Sestavy zručských týmů:
Rangers: Vaněček – Tůma, Vodrážka, Edr, M.
Kratochvíl, P. Kratochvíl, Chaloupka, Šimonic,
V. Červinka, Zubec, Žamboch.
Černý boty: Trojan – Němeček, Tvrdík, Drbal,
M. Kovařík, Vlk, Jantač, Čech, Lopour, Závorka,
L. Petrů.

Výsledky B: Kobra–Černý boty 1:2, Kobra–Rangers 0:1, Kobra–SPV 0:1, Černý boty–Rangers
0:1, Černý boty–SPV 1:0, Rangers–SPV 2:3.
Tabulka B: 1. SPV Pivorumpijem 6 bodů (4:3
– SN 1:0), 2. Rangers 6 bodů (4:3 – SN 0:1), 3.
Černý boty 6 bodů (3:2), 4. Kobra Trhový Štěpánov 0 bodů.
Tři týmy měly po šesti bodech, v minitabulce stejný počet bodů (3) i rozdíl branek ze vzájemných
zápasů (0), čtvrté kritérium větší počet vstřele-

V místním derby utkání ve skupině mezi Rangers a Černými botami nastoupili do branek svých týmů velcí kamarádi, tentokrát však rivalové, Martin Vaněček (R) a Jiří Trojan (ČB). Více se radoval
z vítězství 1:0 a postupu do bojů o 1.–4. místo gólman Rangers (vlevo). Brankář Černých bot (vpravo) poté s týmem vybojoval ve skupině o 5.–8. místo pátou příčku.
FOTO: J. TůMA
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Starší žákyně Jiskry reprezentovaly
na Prague Volleyball Games
Josef Tůma
Volejbal mládež – Na mezinárodním turnaji Prague Volleyball Games se představilo v kategorii
U 14 i družstvo starších žákyň Jiskry Zruč nad
Sázavou – V. Filipová, L. Filipová, K. Filipová,
Adamová, Brůzlová, Melcrová, Flekalová, Pechová a Pokorná – trenérka H. Filipová. Vánoční Praha přivítala šedesát družstev, některé týmy byly ze
Slovenska, Polska, Rakouska, Itálie nebo Dánska.
Účastníci z jednotlivých zemí: Česká republika –
39, Polsko – 7, Slovensko – 6, Dánsko – 4, Itálie
– 3, Rakousko – 1.
Kategorie U 14 děvčata (9 celků):
A skupina: Jiskra Zruč nad Sázavou, Studio Sport
Praha, MVK Frigolog Nové Mesto nad Váhom
(Slovensko), Jiskra Havlíčkův Brod, Tatran Střešovice
B skupina: ABC Braník, Kladivouni, VSK Český
Krumlov, Sokol Újezd u Brna
Výsledky U14, skupina A: Jiskra Zruč nad Sáz.–
Studio Sport Praha 0:2, Jiskra Zruč nad Sáz.–
Frigolog Nové Mesto n. V. 1:2, Jiskra Zruč nad
Sáz.–Jiskra Havlíčkův Brod 0:2, Jiskra Zruč nad
Sáz.–Tatran Střešovice 2:1.
První dvě družstva postupovala do play-off. Zručská děvčata skončila na pátém místě tabulky,
ke třetímu chyběl bod. Škoda utkání se slovenským celkem, kdy vyhrála první set a ve druhém
vedla 19:10. Rovněž tak nebylo daleko k bodu
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Zručská děvčata odehrála na turnaji devět zápasů

s Havlíčkovým Brodem, kdy první set prohrála
30:28 a druhý 25:23. Ale takový je sport. Po základní části soutěže odehrála děvčata další dvě
utkání (baráž) o zbylá dvě místa do play-off.
Jiskra Zruč nad Sáz.–Sokol Újezd u Brna 2:1
Jiskra Zruč nad Sáz.–MVK Frigolog Nové Mesto n. V. 1:2
Zručská děvčata obsadila po baráži osmé místo
a ve čtvrtfinále se utkala se Studiem Sport (1‒8
2‒7 3‒6 4‒5).
TJ Jiskra Zruč nad Sáz.–Studio Sport Praha 0:2
Po porážce se Jiskra kvalifikovala do play-out
o 5.–8. místo a odehrála další dvě střetnutí.
Play-out o 5.–8. místo: TJ Jiskra Zruč nad Sáz.–
Tatran Střešovice 0:2.
Play-out o 7.–8. místo: TJ Jiskra Zruč nad Sáz.–
Frigolog Nové Mesto n. V. 1:2.
O 3.–4. místo: VSK Český Krumlov–ABC Braník 2:1
Finále: Studio Sport Praha–SK Dansport 2:1
Celkové pořadí: 1. Studio Sport Praha, 2. SK
Dansport, 3. VSK Český Krumlov, 4. ABC Braník, 5. Tatran Střešovice, 6. Jiskra Havlíčkův
Brod, 7. Frigolog Nové Mesto nad Váhom, 8.
Jiskra Zruč nad Sázavou, 9. Sokol Újezd u Brna.

Střípky od zelených stolů

Na mezinárodním turnaji Prague Volleyball Games se představilo v kategorii U 14 i družstvo starších žákyň Jiskry Zruč nad Sázavou
– V. Filipová, L. Filipová, K. Filipová, Adamová, Brůzlová, Melcrová, Flekalová, Pechová a Pokorná – trenérka H. Filipová. Na snímku
smečuje Hana Melcrová do hřiště havlíčkobrodských hráček. 					
FOTO: J. tůma

Sportovní akce
2. 2. 2019

Florbal

turnaj – Zruč nad Sázavou, 8.00–20.00 hod., sport. hala

3. 2. 2019

Fotbal

turnaj – přípravka, 9.00–16.00 hod., sport. hala

9. 2. 2019

Volejbal

muži – Zruč nad Sázavou–Roztyly, 9.00–13.00 hod., sport. hala

10. 2. 2019

Házená

ml. žáci, 9.00–16.00 hod., sportovní hala

10. 2. 2019

Šachy

regionální soutěž skupiny D – 8. kolo, 9.00 hod., spolkový dům

17. 2. 2019

Florbal

Kolín A, 17.00–20.30 hod., sportovní hala

23. 2. 2019

Volejbal

muži – Zruč nad Sázavou–Mělník, 9.00 hod., sportovní hala

23. 2. 2019

Volejbal

ženy – Zruč nad Sázavou–Neratovice, 13.00 hod., sportovní hala

24. 2. 2019

Házená

ml. žáci – turnaj, 9.00–16.00 hod., sportovní hala

každý
čtvrtek

Jóga

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

6. Vít Kadlec, Martin Juhacz (TJ Ostrava, Elizza Praha)
7. František Herout, Radek Slavík (SKC Zruč n. S.)

Zleva: Jaroslav Kohout ovládl soutěž do 60 let, získal bronz mezi muži a zvítězil
ve čtyřhře, na snímku spolu s Jiřím Janebou z Vánočního Zruč open v pinčesu příchozích 2018.
FOTa: Archiv autora

František Herout
IX. vánoční cenu dvojic Zruče nad Sázavou ovládla potřetí
v řadě dvojice z Hradce Králové
Tradiční Vánoční cena dvojic ve Zruči nad Sázavou v roce 2018
uskutečnila již svůj devátý ročník. Ten se opět konal ve zručské
sportovní hale, kde se na sedmi stolech utkalo 18 dvojic. Zatímco
loni se Cena zapsala rekordním počtem 26 družstev, letos se pyšnila
rekordní účastí 12 ligových kapitánů a devět ryze ligových párů.
Bylo k vidění mnoho vyrovnaných duelů v přátelské atmosféře.
V základních skupinách si to hráči rozdali herní formou Davis
Cupu jen do druhého vítězného bodu. Stoly patřily favoritům, kteří
ovšem svou situaci vůbec neměli jednoduchou.
Mezi domácími se mezi „smetánku“ podívali a zkušenosti nabrali domácí Jan Čekal a Vojta Förster (oba ročník 2006). Druhým
a nejlepším zástupcem místního SKC byli sedmí František Herout
a Radek Slavík. Titul potřetí v řadě putuje do Sokola PP Hradce
Králové díky prvoligovým hráčům Vlastimilu Bubnovi a Tomáši
Hortovi – oba získali cenu podruhé v historii a vyrovnali se tak
Jiřímu Čížkovi. Druhým byl kadetský reprezentant Ondřej Květoň
(Jiskra Domažlice) spolu s nejlepším hráčem 3. ligy, o rok starším
Jakubem Slapničkou (TJ ČZ Strakonice).
Konečné pořadí:
1. Vlastimil Buben, Tomáš Hort (Sokol PP Hradec Králové)
2. Ondřej Květoň, Jakub Slapnička (Jiskra Domažlice, TJ ČZ Strakonice)
3. Daniel Miffek, Stanislav Dolejší (Euromaster Kolín)
4. Tomáš Voříšek, Martin Šulc (Německo)
5. Matěj Fausek, Petr Dvořák (Elizza Praha)

Vánoční Zruč open dětí ovládl Jan Čekal a Ondřej Nácovský
Šestý ročník Vánočního Zruč open dětí přivítal tentokrát 23 hráčů
a hráček z pozvaných oddílů a okolí. Pro velkou marodku se z domácích řad účastnilo pouze šest hráčů. Velkou výpravou byl i celek
Církvic a Čechtic.
Mezi staršími žáky zvítězil Jan Čekal, který v této věkové kategorii
startoval vůbec poprvé. Ve finále porazil čechtického Dominika
Babku, který zaskočil jak favorizovaného Ladislava Dolejše (SKC
Zruč), tak čtvrtého Jana Stoklasu (Sokol Zbraslavice).
Nejlepší mladším žákem se stal i přes úvodní zaváhání Ondřej Nácovský. Ten sice v prvním zápase podlehl nakonec až devátému
Novákovi (Čechtice), ale sérií sedmi výher v řadě si došel pro triumf
před čáslavským Jakubem Lískou. Dobrým výkonem se blýskl i Jan
Tůma, který obsadil pátou příčku.
Mládež do 16 let (2001–2005):
1. Čekal Jan, 2006, SKC Zruč n. Sáz.
2. Babka Dominik, 2005, Sokol Čechtice
3. Dolejš Ladislav, 2003, SKC Zruč n. Sáz.
4. Stoklasa Jan, 2003, Sokol Zbraslavice
5. Baloun Jan, 2004, SKC Zruč n. Sáz.
6. Kárník Jiří, 2003, Sokol Kutná Hora
7. Procházka Jan, 2002, SKC Zruč n. Sáz.
8. Chvátal David, 2004, SKST Vlašim
9. Fuchsová Kateřina, 2006, Sokol Zbraslavice
10. Uhrová Tereza, 2005, TJ Církvice
11. Širmar Adam, 2003, příchozí
12. Filíp Jiří, 2006, příchozí
Mládež do 11 let (2006–2011):
1. Nácovský Ondřej, 2007, SKC Zruč n. Sáz.
2. Líska Jakub, 2007, Sokol Čáslav
3. Fuchsová Adéla, 2008, Sokol Zbraslavice
4. Fiala Erik, 2008, Sokol Čechtice
5. Tůma Jan, 2009, SKC Zruč n. Sáz.
6. Šmolík Jan, 2007, Sokol Čechtice
7. Veselý Michal, 2008, Sokol Čechtice
8. Uher Ondřej, 2008, TJ Církvice
9. Novák František, 2007, Sokol Čechtice
10. Malimánek Matěj, 2007, TJ Církvice
11. Malimánek Petr, 2009, TJ Církvice

a rozhodně bylo na co se dívat, ač byl styl dost odlišný od Vánoční
ceny dvojic profi hráčů, zaujetí pro hru bylo ne-li větší.
Mezi muži dominoval Jakub Koudela, který tak zavzpomínal na svá
dorostenecká léta za zelenými stoly a prošel turnajem dokonce bez
ztráty setu, když ve finále porazil 3:0 Miloše Mareše. Mezi muži nad
60 let zvítězil Jaroslav Kohout před legendou rekreačního stolního
tenisu ve Zruči Milanem Ištokem.
Právě Milan Ištok s Karlem Čapkem opět zdárně bojovali v soutěži čtyřher, ale v semifinále padli, a finále tak ovládli Jiří Janeba
s Jaroslavem Kohoutem. Zpestřením opět byla soutěž žen, kterou
ovládla Alena Martínková.
Každý účastník si odnesl chutnou cenu a ti úspěšnější i více. Již
nyní se můžete těšit na další turnaj, který se uskuteční v pátek
28. prosince 2019 ve sportovní hale.
Muži – dvouhra:
1. Koudela Jakub
2. Mareš Miloš
3. Janeba Jiří
4. Kohout Jaroslav

Muži 60+ dvouhra:
1. Kohout Jaroslav
2. Ištok Milan
3. Francl Josef
4. Čapek Karel

Zleva Jan Čekal a Ondřej Nácovský, vítězové dvouhry Vánočního Zruč open dětí 2018

Jakub Koudela, Jaroslav Kohout a Alena Martínková ovládli
vánoční pinčes ve Zruči a okolí
Po roce sportovní hala opět přivítala Vánoční turnaj příchozích
dospělých. Toho se účastnili muži i ženy různých věkových kategorií

Muži – čtyřhra:
1. Janeba – Kohout
2. Sedláček A. ml. – Kapek
3. Francl – Petrů
3. Ištok – Čapek

Ženy – dvouhra:
1. Martínková Alena
2. Kohoutová Miluše
3. Noladová Alena
4. Fialová Mária

aktuality kultura školství město sport
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Martin Kadlec vítězem IV. novoročního házení

Sezóna mölkkařů
vyvrcholí v Alpách

Kva p i l ( D y n a mo), 4. Martin
Toman a 5. Klára
Měšťánková (oba
WWW ). Stříbrné a bronzové
medaile ve dvojicích také zůstaly
Nejlepší dvě dvojice Novoročního házení 2019 – Petr a Roman Hanykovi (Jab- doma zásluhou
lonec n. J.) a Karel Čapek a Zdeněk Sečka (SKM ZZV Zruč)
týmů Zdeněk
				 FOTO: Archiv autora Sečka – Karel Matějka (SKM) a Vít
Leoš Fiala
Stejskal (Finové) – Leoš Fiala (SKM).
Letošní sezóna vyvrcholí 16.–18. srpMölkky – Tradičním, již IV. novo- na ve francouzském městečku Samöens
ročním házením vstoupili na Nový v Savojských Alpách. Jako přípravu
rok do další sezóny zručští mölkkaři. na toto MS absolvuje většina zručV konkurenci 21 jednotlivců a jedenác- ských hráčů Zimní ligu v nové herně
ti startujících dvojic zvítězili v jednot- ve Sportbaru U Gatěho. V průběžné
livcích domácí Martin Kadlec (SKM) tabulce po neúplném pátém kole je
a ve dvojicích rodinné duo z Jablonce ve vedení družstvo SKM 1 před Dynanad Jizerou Roman a Petr Hanykovi. mem. Ze dvanácti startujících družstev
Na dalších místech skončili 2. R. Ha- nejlepších šest postoupí do dubnového
nyk (Semtamťuk Jablonec), 3. Luděk turnaje Masters. Před tím se ještě v této

herně uskuteční 16. února turnaj žen,
17. února turnaj mužů 60+ a 17. března mistrovství Zruče smíšených dvojic.
Největší český turnaj, tradiční VI. jarní
zlatá zručská mölkka a IV. mistrovství
jednotlivců se jako součást Českomoravského poháru budou konat o víkendu 18.–19. května 2019 na tenisových dvorcích Jiskry. Českomoravský
pohár v mölkky startuj e 23. února
v Rakovníku a vyvrcholí 13. července
ve Stranném. Jeho vítěz bude reprezentovat Českou repub liku v Nations Cupu v průběhu MS ve Francii.
O prvenství bude usilovat i několik
zručských družstev, z nichž největší
šance se dávají Dynamu, úřadujícím
mistrům ČR Finům a SKM. Překvapit
by mohli i hráči nově vytvořeného klubu WWW, pod vedením Pavla Máchy.
Více o mölkkách, všechny výsledky,
tabulky, rozpisy soutěží můžete nalézt
na webových stránkách www.molkky.cz
a www.zazrucveselejsi.cz.

V reprezentačním dresu U19 nastoupila zručská Barbora Filipová

Na turnaji se střelecky dařilo Janu Šveňkovi,
Adamu Petríkovi a Tasu Aye

Jednobrankové porážky
rozhodly o čtvrtém místě
Josef Tůma
Házená mládež – Ve Sportovní hale
ve Zruči nad Sázavou se uskutečnil
turnaj v házené mladších žáků Jago
Cup 2018, hrálo se systémem každý
s každým, hrací doba 2 x 15 minut.
Účastníci turnaje: TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou, HK FCC Město Lovosice,
Dukla Praha, Sokol Nové Veselí, Sokol
Žďár nad Sázavou
Výsledky Jiskry:
Jiskra Zruč nad Sázavou–HK FCC Město Lovosice 18:19 (9:9)
branky Jiskry: Šveněk 7, Taso Aye 6,
Pešout 4, Petrík 1
Jiskra Zruč nad Sázavou–Dukla Praha 8:26
(3:13)
branky Jiskry: Petrík 3, Šveněk 2, Taso

Aye 1, Pešout 1, Kopecký 1
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Nové Veselí
27:28 (12:11)
branky Jiskry: Taso Aye 8, Šveněk 6,
Petrík 5, Vašíček 3, Jindřich 2, Kopecký 2, Pešout 1
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Žďár nad
Sázavou 24:19 (13:13)
branky Jiskry: Šveněk 8, Petrík 6, Jindřich 4, Pešout 3, Taso Aye 3
Tabulka střelců a sestava Jiskry (77):
Kulhánek Matěj – Taso Aye 18, Petrík Adam 15, Šveněk Jan 23, Jindřich
Martin 6, Vašíšek Dominik 3, Karban
Matěj, Veselý Filip, Pešout Vojtěch 9,
Kopecký Štěpán 3, Šťastný Tomáš
Celkové pořadí: 1. Lovosice, 2. Dukla
Praha, 3. Žďár nad Sázavou, 4. Jiskra
Zruč nad Sázavou, 5. Nové Veselí.

Na závěr turnaje se uskutečnilo společné fotografování zúčastněných družstev společně s trenéry, sponzory a pořadateli.
							
FOTO: J. tůma

Lvíčata ČR 04/05
vybojovala prvenství a zlaté medaile
Josef Tůma

Reprezentační družstvo ČR - Lvíčata U 14 – se zručskou Barborou Filipovou (č. 10) po slavnostním dekorování na turnaji PVG.

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

Volejbal – Reprezentační družstvo dívčích Lvíčat U14 se od 26.–29. prosince 2018 zúčastnilo
mezinárodního turnaje Prague Volleyball Games. Vánoční Praha přivítala šedesát družstev,
některé týmy byly ze Slovenska, Polska, Rakouska, Itálie nebo Dánska. Turnaj byl rozdělen
do sedmi kategorií a celkový počet účastníků se
pohyboval okolo osmi set. Na 1. ročník turnaje
nominovala trenérka Jana Mitáčová 15 hráček,
které byly rozděleny na dva celky – Česká republika A (v U19) a Česká republika B (v U16).
Mezi nimi do A týmu ČR i zručskou Barboru
Filipovou (na snímku s číslem 10).
Účastníci z jednotlivých zemí: Česká republika
– 39, Polsko – 7, Slovensko – 6, Dánsko – 4,
Itálie – 3, Rakousko – 1

Výsledky U19, skupina A:
Výběr CZE U19–Denmark girls U19 A 2:0
Výběr CZE U19–Vavřinec Kladno 2:1
Čtvrtfinále:
Výběr CZE U19–Alessandria FU19 (Itálie) 2:0
Semifinále:
Výběr CZE U19–Vavřinec Kladno 2:0
Finále:
Výběr CZE U19–Tatran Střešovice 2:0
Celková tabulka:
1. Výběr CZE U19, 2. Tatran Střešovice, 3. VO
TJ Lanškroun, 4. Vavřinec Kladno, 5. Alessandria (Itálie), 6. Volley projekt UFK Nitra (Slovensko), 7. VK Benátky, 8. SK Kometa Praha, 9.
MVK Nové Mesto nad Váhom (Slovensko), 10.
Denmark girls U19 A, 11. Denmark girls U19
B, 12. TJ Sokol Pouchov HK.

