Nejen o možnostech pomoci
rodinám vážně nemocných dětí
bude 5. dubna 2017
v „Křesle pro hosta“ vyprávět
Markéta Královcová,
zakladatelka Nadačního fondu
Klíček...
Schválená podoba městského znaku a městské vlajky
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- kadeřnice

Na ostří nůžek Věry Kořínkové

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

P

řestože jsem toho o dámském kadeřnictví, jemuž se představitelka
této profese věnovala především,
nevěděl vůbec nic, kadeřnici jsem si
do novin přál od samého začátku. Nejdřív jsem to neúspěšně zkoušel u konkurence, ale pak jsem dostal tip. „Neboj, ta
si to určitě nerozmyslí, když to slíbila.
Nenechala prej na holičkách ani objed-

nané zákaznice a šla stříhat i se zlomenou
rukou,“ uklidňoval mě Jarda Bouma.
„Jo a jezdí dobře na lyžích, a dokonce
i na snowboardu, je to domluvený, máš
jí zavolat,“ dodal. Neváhal jsem ani chvilku. Snaha dostát závazkům takřka přes
mrtvoly a jízda na snowboardu u člověka
o dvacet let staršího – to mě okamžitě
zaujalo. A vyšlo to stoprocentně! Byl
jsem velmi potěšen nevšední vstřícností
a ochotou paní Věry Kořínkové sdílet
mnohaleté zkušenosti a zážitky z kadeřnické oficíny a také ze sjezdovky. Nakonec z toho bylo velmi zábavné povídání
na hodinu a půl, z něhož čišelo totální
nadšení a zaujetí pro obor, v němž našla
úspěšnou pokračovatelku ve své dceři,
patřící v této branži ke kadeřnické špičce
v naší republice. Bylo skutečně obtížné
vybrat na novinovou stránku to nejzajímavější. Snad se nám alespoň trochu
podařilo vystihnout její elán a neobyčejně temperamentní naturel, za nějž mluví
přání oslavit osmdesátku na snowboardu
v italském alpském středisku Livignu.
A snowboard se rázem stal nejdůležitějším doplňkem při pozdějším focení
v kadeřnictví. A znovu se vyprávělo, běžel
diktafon a nahrávaly se další a další zážitky. Velký dík patří paní Marii Postřihačo-

Sezóna na zámku začíná

Eva Boumová

K

onec zimy byl na našem zámku ve znamení velkých příprav
na příchod nové turistické sezóny.
Po zimním odpočinku byly na svá
místa vráceny choulostivější exempláře ze zámeckých expozic, křišťálové lustry opět získaly svůj pověstný
třpyt, zrcadla se blyští, podlahy lesknou. Naše milé průvodkyně oprášily
průvodcovské texty, doplnily zásobu
anglických a německých slovíček pro
konverzaci s turisty, zjistily všechny
novinky a jsou natěšeny na hlahol
turistů. Zámek je pro návštěvníky
po všech stránkách a v plné parádě
připraven.
Právě teď je, jak se zdá, ta pravá chvíle pro plánování výletů. V infocentru
drnčí telefony a my informujeme,
lákáme, zamlouváme a už se moc tě-
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šíme, až turisté začnou plnit nádvoří
našeho zámku. Do zámeckého parku
přilákalo jarní sluníčko netrpělivé
turisty, ale slavnostní začátek hlavní
sezóny je jen jeden a letos je naplánovaný na 22. dubna. Otevření se
kvapem blíží a i letos je toho pro vás
připraveno mnoho zajímavého.
V deset hodin se otevřou všechny
expozice za zvýhodněné ceny. Už jste
na zámku byli a všechno viděli? To se
mýlíte, máme zde mnoho nového.
S dětmi můžete navštívit Království
panenek v podkroví zámku, kde je pro
vás připraveno téměř pět tisíc exponátů z celého světa. Děti ocení i návštěvu
zámeckého příkopu, kde vyzkoušejí,
zda by se mohly stát platnými členy
rytířské gardy. Trénovat zde mohou
střelbu z luku, šplh na totem nebo
třeba rybolov.
Máte rádi trochu adrenalinu? Na-

vé, která nám ochotně dělala figurantku
v kadeřnickém křesle, za její jednohubky
a že s námi ten třiapůlhodinový fotografovací maraton vydržela. Příběh o neplánované životní cestě, svérázném prostředí
praktikujících učnic a oboru, který se jí
stal drogou, zněl přesvědčivě a byl pro mě
poučný. Takže teď už nejsem úplný kadeřnický analfabet, vím, co je tupírování,
ondulace železem, jak vypadá struktura
lidského vlasu a její proměna při trvalé,
a dozvěděl jsem se i něco z dějin oboru.

Věděli jste například, že Ludvík XIV. měl
lokny na paruce z vlasů svých milenek?
Jak se stalo, že jste se rozhodla pro dráhu kadeřnice? Česala a stříhala jste si
jako malá panenky?
Ne. Mohla za to vlastně ruštinářka
na základce v Kolíně, ona to byla Ruska,
manžela měla předsedu Svazu československo-sovětskýho přátelství, předsedu
KSČ na kraji, a já nevím co ještě. Takže
nás na tu ruštinu rozpůlili a půlka jsme

měli tuhletu učitelku a půlka měla normální učitelku. No a tu Rusku jsme měli
od čtvrtý do osmý třídy. A za ty roky nás
s bídou naučila azbuku. Známky nám
dávali za básničky, který mi brácha napsal českejma písmenkama. V devítce
obě půlky třídy sloučily. A když jsme četli, tak mi to chytrejší spolužák z tý druhý
půlky předčítal a já jsem ani nepoznala,
na kterým jsme řádku. A když jsem vycházela devítku a ptali se mě, kam půjdu,
tak jsem mámě řekla, že nevím, kam půjdu, ale vím, kam nepůjdu – na školu.
Protože jsem věděla, že nemám šanci se
ruštinu doučit. Navíc jsem k ní neměla
zrovna srdečnej vztah, umocněnej ještě
touhle učitelkou. Ona byla fakt jako
blázen… A tak naše máma rozhodla, že
půjdu na kadeřnici.
Co byste jinak dělala nebýt té nešťastné ruštinářky? Žila jste už jako dítě
s nějakou představou o budoucnosti?
Dětskej sen jsem neměla. Ale co by mě
bavilo, by byla asi architektura. To se
pamatuju, že manžel, když jsme ještě
byli v Hulicích, po mně chtěl, abych šla
na stavební průmyslovku. No ale, když
jsem byla v učňáku necelý dva měsíce,
tak si tam mámu volali, a když jsem se
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vštivte Kolowratskou věž, kde je z výšky dvaceti metrů překrásný výhled
na zámecký areál i nedaleké Vodácké
muzeum. A protože již podruhé je
otevření sezóny spojeno s Vodáckým
festivalem, bude pouze tento den pro
vás připraven vstup do Vodáckého
muzea zcela zdarma. Nalézt zde můžete model řeky s bezpečným a nebezpečným jezem – pustíte si lodičku
a hned poznáte, který je který. Laminovací dílna nahoře v patře je plná dobových potřeb pro vodáka – opraváře
lodí a mluvící figurína vám zde poví
vtipný příběh o lepení lodí, poměrech
pryskyřice a urychlovače na zalepení
díry v lodi. Takže se vám může stát, že
odtamtud odejdete sice poučeni, ale
trochu ulepeni. Historické vodácké
tábořiště se zpívajícím kytaristou vás
na chvíli vrátí do poloviny minulého století. Pokud jste vodáci tělem

Zahájení turistické sezóny

i duší a vodáctví je vám zálibou, vášní
i relaxací, určitě se zúčastněte plavby
historických lodí z Horky n. S., která
začíná v 11.00 hodin.
Přijedete do Zruče právě včas
na slavnostní zahájení na nádvoří
zámku ve 13.00 hodin, na které se
už nyní pečlivě připravují dětičky
z mateřských školek. Připravily si pro
nás se svými učitelkami opět krásná
vystoupení. Žáci základní umělecké
školy zpěvem přivítají jaro a taneční
kroužek školní družiny nám předvede
své taneční kreace. Od 13.30 hodin se
děti vyřádí s bláznivou pirátkou, která
svou pohádkovou show potěší všechny holky a kluky. Zasoutěží si o nejlepšího „pohádkáře“ a samozřejmě
si i zatancují na oblíbené dětské hity
z pohádek. Celé představení je navíc
doplněno ručně malovanými kulisami s pohádkovými motivy a dal-

šími dekoracemi. Děti, které na akci
přijdou v kostýmu piráta nebo
pirátky, dostanou drobnou odměnu v našem infocentru. Na nádvoří
zámku bude u stánků samozřejmě
připraveno občerstvení.
Festival, na kterém zahrají kapely
Jauvajs, Hradní duo, Nové struny
nebo Strašlivá podívaná, bude v zámeckém parku probíhat od 15.00
do 19.00 hodin.
A tak si nezapomeňte do svého diáře zapsat, že 22. duben patří Zruči
a jejím obnoveným památkám a tradicím. Přijďte sami nebo s rodinou,
pozvěte příbuzné, a jste-li ze Zruče,
pochlubte se s námi nádhernými prostorami zrekonstruovaného zručského
zámku a jeho okolím. Vychutnejte si
Slavnostní otevření sezóny a Vodácký
festival. Vstup pro všechny návštěvníky je zdarma. Těšíme se na vás.

II. vodácký festival
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Masopustní rej

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci březnu
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Františku Keharovi,
Růženě Brynychové,
Františce Chaloupkové,
Jiřímu Divíškovi, Josefu Brandovi,
Václavu Ortovi, Jiřině Rejtharové,
Lumíru Burdovi, Jánu Klčovi,
Boženě Duspivové, Josefu Pavlišovi,
Daniele Tvrdíkové,
Anežce Pěnkavové,
Marii Bambasové,
Miladě Harnové, Emilii Michalicové,
Zdeňce Vašíčkové, Marii Kahounové,
Věře Halaštové, Josefu Táborovi,
Marii Smolákové, Jiřímu Urbanovi,
Květuši Keharové, Jiřině Šmídové,
Jiřímu Duškovi, Aleně Macků,
Marii Valentové, Anně Kadlecové,
Vlastě Zachariášové a Marii Dejdové.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.

Sbor pro občanské záležitosti

Kateřina Zemanová

P

rvní březnová neděle patřila ve Zruči nad
Sázavou dětem. Rodinné centrum Setkání totiž pořádalo v místním spolkovém domě
masopustní rej. Sešlo se zde na třicet princezen,
víl, berušek, netopýrů, šašků, dokonce přišla
úžasná červená chobotnička, sněhulák Olaf,
mašinka Tomáš, na chvíli se objevila i palačinka
a nechyběl ani vodník.

Masopust, masopust,
do kola mne, holka, pusť…
Šárka Kohoutová
J

Dešťové srážky 21. února ve spojení se zvýšenými teplotami způsobily odtávání sněhové pokrývky a vyvolaly vzestup vodního stavu řeky Sázavy. V našem městě byl vyhlášen
povodňový stupeň č. 1.				
FOTO: J. KŘIBSKÝ
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Během zábavného odpoledne plného písniček děti vyzkoušely rozmanité soutěže – nosily
míček na lžících, posílaly tichou poštu, skákaly do obručí, posílaly míčky mezi nohama
a tancovaly s balónky na břiše. Každý, kdo se
zúčastnil, obdržel pěkné ceny, což jistě přispělo
k výborné náladě v sále. Tu nám nemohl zkazit
ani hlad nebo žízeň, protože naše Občerstvení
u Čertice bylo důkladně zásobeno všemožnými, ve valné většině domácími, dobrotami
– muffiny, buchtami, rohlíčky, perníčky a domácí hroznovou šťávou od kouzelné babičky.
Naše ohromné poděkování patří paní učitelce
Lucce Kruntorádové, která se úžasně zhostila
role hlavního baviče a moderátora akce a s dětmi protančila celé odpoledne. Také děkujeme
všem rodičům a dětem, že se s námi přišli bavit a podpořili tak činnost našeho rodinného
centra.
Těšíme se s vámi na viděnou na další akci,
kterou pro vás a především pro vaše děti chystáme. Bude to tradiční dubnové Hřiště plné
her, které se bude konat 29. 4. 2017. Tak nás
sledujte a brzy se dozvíte víc.

T

ak jako každá společnost, která
roste a posouvá se, tak i ASMO
Czech neustále přijímá nové výzvy
ve svých procesech, aby byla schopna
reagovat na požadavky trhu, zákazníků, zaměstnanců, ale i ostatních subjektů „zvenku,“ které ovlivňují naše
denní aktivity a tím i budoucnost
našeho závodu. Za téměř třináct let
provozu v závodě ve Zruči jsme řešili
mnoho změn ve vztahu k výrobním
procesům a díky rozvoji současných
projektů bylo zapotřebí vyřešit i další
podpůrné procesy pro výrobu.
Na konci loňského roku začalo veliké rozšíření našeho závodu, které
nám poskytne zcela nové možnosti
nejen v oblasti skladování, ale zároveň například v oblasti školení zaměstnanců a jejich dalšího rozvoje.
Vybavení, systémy a technika použité ve skladu společnosti ASMO jistě
potěší nejednoho odborníka na systémy skladování, ale zároveň umožní
našim zaměstnancům setkat se s nejmodernějšími technologiemi v oblasti skladování a tím ulehčit jejich
každodenní práci. ASMO Czech se

ako v loňském roce, tak i letos jsme se rozhodli k opakování této mnohasetleté tradice, a sice masopustního
veselí – jak jinak než s hudbou, veselým tancem, radostným zpěvem, a dokonce s pravými staročeskými koblihami, které doplňovaly výborné jitrničky, na nichž jsme
si pochutnali k večeři.
Ale ještě před vybranými lahůdkami je třeba zdůraznit,
že jsme si užili vskutku pravou staročeskou masopustní
veselici, kde se o hudební a pěvecký doprovod postaral klaun se selkou, hospodář, který prodléval se selkou
ve stavení, zdatně a uvážlivě přistupoval ke kobyle, kterou
zprvu „handloval,“ aby ji následně uvedl po popravě rasem zpět do života, a to lahodným pěnivým mokem. Také
nás spolu se selkou v zábavném hovoru poučil o tradicích
a zvyklostech vážících se k masopustu, bába ve své nůši
ukrývala další rozličné laskominy na zub a o veselou taškařici se postarali dva medvědi.
Vojáci a husaři se veselili bujarým tancem a i kobylka
si nakonec poskočila… Bylo zkrátka veselo, a tak to má
při masopustních oslavách být. Velký dík také patří nejen
našim uživatelům, kteří s námi aktivně spolupracovali,
a to jak při přípravách, tak při akci samotné, ale především celému aktivizačnímu oddělení, které se postaralo
vskutku o pravou staročeskou, domáckou a přátelskou
atmosféru, a tak všichni víme, že budeme mít opět nač
vzpomínat a těšíme se za rok při další lidové veselé zábavě
na shledanou.

ASMO – nové výzvy
stalo například výstavní skříní v používání nejmodernější technologie
skladového hospodářství (DCI systém) společnosti Aimtec, která dnes
neváhá použít ASMO pro referenční návštěvy nových potenciálních
klientů. Zároveň firma zainvestovala
finance do bezpečnosti a automatizace skladových procesů a nově bude
manipulační technika vybavena skladovým navigačním systémem a bude
přes wi-fi propojena se skladovým
hospodářstvím. Nový Re-Trak, první
svého druhu v Čechách, s laserovým
zaměřením palet bude dodán současně s předáním nového skladu. S rozšířením těchto skladových prostor
dojde k náboru nových pracovníků
a to nejen těch zkušených (s praxí
práce ve skladu), ale zároveň umožníme pracovníkům, kteří projeví nově
zájem o práci v tomto zajímavém
prostředí, aby získali dostatečnou
kvalifikaci a následné mohli působit
v těchto pracovních podmínkách.
Práce se zaměstnanci je další nová
výzva, k níž nám dopomohou zcela
nové prostory tréninkového centra,
které bude sloužit jak pro školení no-

O PSANÍ...
Tu a tam, spíš tu než tam, míjí mě kdos řka: „To bylo
pěkný, jaks napsal vo těch stromech tudlec.“ A jiný,
jiná: „Cos to tam psal za bláboly vo těch stromech?“
Jiná část čtenářstva apeluje: „Vo tom bys měl napsat,
že je třeba todlec a vopravit támdleto!“
A někteří i: „Kolik ti za to platěj, hele?“
Inu, drazí, vězte, že tyto řádky jsou samozřejmě zcela zdarma, stejně jako ty ostatní. Jsou tu bez nároku
na žold. Nejsem ovšem člen redakce! To by byla jiná,
to bych si žil jako král. Sbohem skromnosti. Přišel bych
si totiž na kulaťoučkých, blyštivých dvě stě padesát Kč
měsíčně!
Svolil jsem k tomuhle sloupku coby poetickému, nostalgickému blábolení o maličkostech, vzpomínkách,
drobných i větších věcech života, ač možná víc si vás
plácá do čela, než uznale přikyvuje, ale co už. Kritiky,
mrmlání a dramat je všade tři řitě, víme. Stačí si pustit
telku. Tak proto, lidi.
Robert

Mistrovství světa
v mariáši
Leoš Fiala
V malém sále Hotelu Zruč se v sobotu 20. května uskuteční od 10.00 hodin Mistrovství světa v mariáši. Přijďte
si zahrát nebo se jenom podívat na souboje zručských
hráčů s českou a světovou špičkou. Na místě si můžete
do 11.00 i zatipovat, zda bude nový mistr světa ze Zruče.
Součástí MS bude výstava hracích karet Klubu sběratelů
Praha, ranní koncert skupiny Combo FH a večerní taneční zábava s BT Stylem.
Taneční zábava s BT Stylem a Motobandem
V sobotu 20. května 2017, po skončení MS v mariáši, pořádá spolek Za Zruč veselejší, z. s. na Velkém sále
Hotelu Zruč taneční zábavu. Ožijí hity 60. let v podání
legendárních zručských skupin BT Styl a Motoband
s oblíbenou zpěvačkou Zuzkou Janečkovou. Již dnes si
na e-mailové adrese zazrucveselejsi@seznam.cz nebo telefonním čísle 777 922 395 můžete zarezervovat vstupenky nebo rovnou celé stoly, které budou upraveny podle
Vašich požadavků. Vstupenka ke stolu se v předprodeji
prodává za 120 Kč (na místě pak za 150 Kč), vstupenka
k stání za 80 Kč (na místě za 100 Kč).

váčků, tak především stávajících zaměstnanců, a to formou nového systému vzdělávání, které, jak věříme,
bude pozitivně vnímáno i ze strany
zaměstnanců. Jde nám především
o to, aby zaměstnanci cítili, že se posouvají a dostávají od své společnosti
možnost růstu v rámci svých pracovních zařazení, ale samozřejmě i možnost posunu na jiné místo, v případě
jejich zájmu. V japonských společnostech je základním kamenem proces trvalého zlepšování a vzdělávání
zaměstnanců je toho nedílnou součástí.
Podpora regionu a spolupráce
s místními institucemi je pro nás
zásadní. Z těchto důvodů jsme v minulosti navázali spolupráci s několika
školami z regionu. Jsme velmi rádi,
že se nám tato aktivita ještě podstatně rozrostla. V současné době podporujeme několik škol v okolí (Zruč,
Vlašim, Ledeč, Zbraslavice) a nabízíme možnost tematických prohlídek,
ať už se jedná o žáky připravující se
na volbu svého budoucího povolání,
nebo „specializovanější exkurzi s předem definovaným zadáním.“

Věříme, že ASMO má díky svému systému, technologiím, stabilitě
a budoucnosti opravdu co nabídnout, a chceme se stát významným
partnerem regionu. K dosažení tohoto cíle musíme neustále pracovat
s novými výzvami a to je cesta, která
nás žene dál.
Autor textu pracuje na pozici Senior
manager nákupního a personálního
oddělení firmy ASMO.

FOTO: ARCHIV ASMO
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... pokračování rozhovoru s Věrou Kořínkovou ze strany 1

jí ptala, co jí chtěli, tak mi řekla: „Nic!“
A když už jsem byla vyučená, tak mi tetička říkala, jestli mě to baví. A pak řekla: „Jo, tak to už můžu umřít.“ A dodala:
„Tak jestli si pamatuješ, jak maminka
byla ve škole, tak oni jí řekli, že tam nemáš prostě co dělat, že máš na víc a že
ti napíšou doporučení na kteroukoliv
střední školu s maturitou.“ Jenže máma
mi to ani neřekla. Možná, že kdyby mi
to řekla, tak bych asi na tu stavební průmyslovku šla.
MISTR A UČENKA
Jak vzpomínáte na tři roky strávené
v kadeřnickém učilišti v Mělníce?
Měli jsme, řekla bych, hodně velký štěstí na učitele. Byl tam takovej profesor,
zavilej kadeřník, kterej to nebetyčně
miloval, to byl jako celej jeho život. Ten
mi dal základ do toho to mít ráda. Pak
jsem měla štěstí na mistry na praxi. Tam
jsem měla takovýho starýho pana holiče
– to byl PAN holič, kterej mi dal hodně
z toho, co se neučí. Spousta věcí, který
k tomuhle řemeslu patřej, tak oni neučej.
Například mi říkal: „Věruško, pamatuj
si, holič a farář je jedno a to samý. Co se
dozvíš na židli, nikdy nesmíš říct venku!“
To je šílená pravda, protože s těma lidma
se sice nenavštěvujete, ale máte takový
jako „polopřátele.“
Kadeřnice musí být tak trochu i psycholožka, že? Co češe nejen vlasy, ale
je nucena česat i myšlenky…
Je spousta věcí, který ty lidi potřebujou
sdělit a vylejt si někde srdíčko, ale před
svejma známejma se za ten problém jakoby styděj, takže to řeknou vám a vy to nesmíte nikde říkat. A tohleto se neučí, ale
k tomu řemeslu to nutně patří. A pak se
vám taky stane, že vám třeba někdo říká,
že ňáká chodí s ňákym, vy to jako víte,
ale říkáte: „Prosím vás, to není možný!“
A ona pak říká: „No, ale dyť jsem vám
to posledně řikala!“ A vy řeknete: „A jo,
vlastně, no jo vlastně, já jsem úplně zapomněla.“ Takže prostě to jsou věci, který se
neříkaji, nesměji. A on tehdá řek: „Hele,
jestli ti to řekne na náměstí, tak můžeš
do večera chodit po náměstí a prdelit
to, komu chceš, ale ze židle nikdy! Ani
doma!“ A ten holič byl velice šikovnej,
a když odcházel do důchodu, řek' mi:
„Věruško, co se ostatní učí tři roky, ty se
musíš naučit za rok, protože já odejdu
do důchodu, a jestli tě daj k Zámostňákovi, ten by tě zkazil. Musíš dělat sama.“
Tak jsem do toho spadla rovnejma nohama. Zatímco ostatní minimálně dva
roky stály a koukaly, tak já tam byla třetí
den a už mi vrazil nůžky do ruky. A když
můj mistr viděl, jak to kazim, tak toho
svýho zákazníka bleskurychle dostříhal,
šáh do kapsy, vytáh tři koruny a říkal:
„Dojdi mi pro pivo, já to za tebe dodělám.“ A tak to za mě opravil.

Měla jste trému, když jste se chystala
na prvního zákazníka?
To stříhání mi nevadilo, ale děsný nervy,
děsný trauma bylo zavolat toho zákazníka. V kadeřnictví byla čekárna a u vchodu si zákazníci trhali čísla a my jsme si
je potom vyvolávali. To bylo hrozný,
hrozný! Já vždycky: „Pepo!“ (napodobu
je úpěnlivým hlasem) Takže Pepa mi ho
zavolal a pak už jsem musela sama. No
a pak ještě se mi stalo v tom začátku, že
jsem stříhala takovýho starýho dědu,
hrozně milýho a hodnýho. A on mi řek,
že to chce dohola, nakrátko. To mi bylo
jasný: dohola, nakrátko, tou nejnižší
mašinkou. A tak já jsem to brala a pak
už i jakoby vejš a že už vezmu i ten vršek
a on seděl a koukal se do zrcadla a říkal
mi: „Slečinko, vy mě stříháte dohola?“
Já jsem ztuhla a řekla: „No, vždyť jste
to chtěl.“ „Já jsem myslel, tady dohola a tady nakrátko.“ Tak se na sebe tak
koukal a řekl: „Víte co? Tak mi to učešte
na druhou stranu a to je dobrý.“ Takže
ten pán byl, když to tak vezmu po čtyřiceti letech a víc, průkopník těch střihů,
co se dělají teď…
Myslíte „na pankáče“?
Jo, tak to jsem dělala už před čtyřiceti,
pětačtyřiceti lety…
Když jste mluvila o té praxi, také jsem
jednou navštívil výcvikové středisko, kde stříhaly za pár korun učnice.
Trvalo to strašně dlouho, mistrová
na ně křičela a dost jsem se bál, že mi
stříhnou do ucha. Stalo se Vám něco
podobného?
Do ucha jsem nestřihla, ale mám jednu
příhodu z doby, kdy nám rekonstruovali
kadeřnictví v Kolíně a rozstrkali nás všude možně. Tehdy se začalo holit břitvou
s nasazenýma žiletkama a můj mistr, ta-

kovej starej pán, mi říkal: „Věruško, tohle umí každej blbec, ale ty budeš holit
klasickou břitvou a ono oholit břitvou,
to už něco je, ale udělat si břitvu, to je
umění, to ty budeš umět!“ A tohleto mi
taky vadí, už se neučí holit břitvou nebo
ondulace klasickým železem. Protože

NÁPAD NA NOVOU RUBRIKU „LIDÉ ZRUČE“ VZNIKL ZCELA NEZÁVISLE NA PROJEKTU PORTÁLU
IDNES „LIDÉ ČESKA“, I KDYŽ NÁZEV NAŠÍ RUBRIKY SE TÍMTO PROJEKTEM INSPIROVAL. NEDÍLNOU
SOUČÁSTÍ PROFILŮ REPREZENTANTŮ PROFESÍ A SOCIÁLNÍCH SKUPIN TVOŘÍ VŽDY FOTOGALERIE
ZACHYCUJÍCÍ VYBRANÉ MOMENTY Z VŠEDNÍHO DNE, JEHOŽ ČÁST AUTOR RUBRIKY A FOTOGRAF
S DANÝM ČLOVĚKEM STRÁVILI. TUTO FOTOGALERII SI V ÚPLNOSTI VŽDY BUDETE MOCI PROHLÉDNOUT NA FACEBOOKU ZRUČSKÝCH NOVIN.

když pak vidíte v televizi v historickým
filmu, že je tam Madame de Pompadour
natupírovaná, to je, jako kdyby Žižka jel
na motorce! To je strašný! No a jak nás
rozdělovali, tak nikdo nechtěl jít na nádraží, protože tam byli opilci, hnusáci, prostě fujtajbláci. A protože se tam
hodně holilo, tak tam strčili mě. Já jsem
řikala: „Tak to je dobrý. Tak já za to, že
jsem nejlepší, že mám nejlepší známky,
tak vlastně jdu za trest na nádraží.“ „No
nedá se nic dělat, holky by to nezvládly,
tak tam musíš jít ty!“ Tak mě tam šoupli.
Jenže nakonec to bylo nádherný, to bylo
super! Tam byli dva starý holiči, super
dědové. Oni mi říkali: „Věruško, to je
dneska vedro, co? „No, to je.“ „To by
bylo lepší u rybníka, viď?“ „No, to by
bylo…“ „Tak se seber a jdi!“ A pak tam

přišel jednou takovej pán, hlavičku měl
jak melouna, takovej buclatej kravaťák,
dederónovou košili. Já jsem ho holila,
nevím, co jsem dělala, já mu tu břitvu
vpálila jako… jako fest. On byl strašně
hodnej, a když jsem ho řízla, tak jsem
se lekla a to říznutí mu připlácla zpátky
a teď jsem nevěděla… A ono to začlo týct
jako blázen. No a nakonec ten pán uklidňoval mě. Řekl mi, že to vůbec nic není,
dal mi velký dýško, jaký jsem do tý doby
ještě nikdy nedostala. Byl prostě hodnej.
Těch historek asi za ta léta bylo. Přidejte ještě nějakou…
Když jsem ještě dělala v Kolíně a byl tam
ten pan Zámostnej, tak ten si tam takhle
zavolal paní s dítětem. On to dítě stříhal
a paní čuměla po světě. Dítě bylo na tehdejší dobu hodně moderně oblečený,
mělo džíny, ale originální z Tuzexu, mělo
sáčíčko, to neměli ani dospělí. No a ona
čuměla po světě, a když se pak na to dítě
koukla, tak úplně ztuhla a říkala: „Jéžišmarja, vždyť to byla holčička…!“ Nebo
jednou mi do kadeřnictví ve starý Zruči
přišel pozdě večer pán, takovej houmlesák. Já jsem si říkala, nejlepší obrana je
útok a zařvala jsem na něj: „Je zavříno!“
(V. K. zakřičí z plných plic a vůbec, velkou
část přímé řeči v celém rozhovoru pronáší
odlišným hlasem podle rolí tak, jako kdyby
se to dělo doopravdy a právě teď.). On se
skrčil a řekl potichu: „Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli tu není někde nějakej
taxík…“
Kolik jste asi ostříhala a učesala zákazníků?
No to jsou tisíce! Jéžiš, no to bych ani
nespočítala, to je strašně moc…
NŮŽKY A SNOWBOARD JAKO
DROGA
Jedna moje kamarádka, kadeřnice,
byla šikovná a hrozně ji to bavilo, ale
musela toho nechat kvůli kosmetickým přípravkům, na které měla silnou
kožní alergii. Neměla jste s nimi také
nějaké potíže?
Heleďte, proti těm dnešním materiálům,
bylo období, když jsme začínaly, kadeřnickej středověk. Samozřejmě se to nikdy nedodržovalo, ale správně, podle
předpisů se nesměly dělat víc než dvě
trvalý za den, protože to obsahuje čpa-

vek a kyselinu thioglykolovou. A to jste
za tím stál a všechno vám šlo do obličeje.
Ze začátku, když jsem to natáčela, tak
jsem se nemohla pořádně nadechnout.
Takže jsem musela zadržet dech a teď
jsem to natáčela. A zase. Ale pak si na to
zvyknete, ale teďka mám otupenej čich.
No a co se týče kůže, to bejvaly práškový
šampony, což byl teda dokonalej utrejch.
A jak jsem byla učenka na dámskym, tak
to bylo vždycky: „Věruško, umej mi!“
A když už jsem tam byla, tak jsem umyla
i jiný kadeřnici, protože mě to bavilo.
Takže jsem pak spala s rukama napatlanýma indulonou, zabalenýma do plíny,
protože když jsem to jednou neudělala,
tak to byly desítky kapiček krve a kůže
byla rozežraná. Ale to už teďka není,
protože používáte ty regenerátory, tak si
zregenerujete ruce…
Slyšel jsem, že jste jednou neodmítla
objednané zákaznice a stříhala je i těsně po úrazu se zlomenou rukou.
No to se mi stalo na horách, když jsem
jela na vleku a táhla své dvě děti. První
co bylo, že jsem si říkala, že s tou rukou
musím vyjet nahoru. Kdyby pro mě jeli
rolbou, tak ta žere snad čtyřicet litrů,
a to nemůžu nechat dopustit. Tak jsem
si tam sedla a dala ruku do sněhu. Pak
jsem sjela dolů a vlekař mi říkal, že je to
zlomený, a jela jsem do nemocnice. Já
jsem si ale řekla, že v pondělí nemůžu
bejt doma, vždyť tam mám objednávky,
co by ty ženský řekly? To je blbý, to se nedělá. A stalo se, že jak mi to otýkalo, tak
mi sádru rozstřihli. Doktor mi chtěl dát
neschopenku, já jsem ji nechtěla. Řekla
jsem, že všechno, co je od vody, to mi
holky udělaj. Já jsem věděla, že to mám
rozstřihnutý, aby se mi to neuškrtilo, takže mi sádra jde sundat. A když jsem přišla
do práce, dala jsem sádru do skříně, dělala jsem, a když jsem šla z práce, tak jsem
si ji zase navlíkla.
Překvapilo vás nějaké zvláštní kadeřnické přání?
No, to bych řekla, že ani ne. Ale třeba,
když přišla zákaznice a chtěla nesmysl. Měla delší vlasy, odrostlou trvalou,
na těch koncích byla ještě stará trvalá,
na těch dalších už ne a ona chtěla další
trvalou. (V. K. podrobněji vykládá o pod
statě trvalé ondulace, o přeskupování struk
tury vlasů na novou, o nových spojeních
a tvarech molekul). A když máte starou
trvalou a ty vazby mezi molekulama přerušíte a ony se pak po ustálení chytnou
jinak, tak už na sebe jakoby nedosáhnou,
a z vlasů se vám nestane vlas, ale nit. Nit
nemá vazby mezi molekulama, a když ji
rozmotáte, tak je rovná. A já jsem věděla, že když jí udělám další trvalou, tak
nebude mít na hlavě vlasy, ale vatu, a že
jí to vědomě dopředu budu ničit. Tak
jsem jí řekla, že ať se na mě nezlobí, že jí
to neudělám. A ona na mě začala ječet,
že já jsem tam od toho, abych jí udělala, co chce. Tak jsem jí vysvětlila, že se
spletla, že trvalou jí můžou udělat třeba
na nádraží, to není problém, ale poznat,
jestli to jde, nebo nejde, tak to už trošku
problém je, a proto jsem se to taky učila.
A proto taky totálně odsuzuju rekvalifikační kurzy pro kadeřnice, protože my
jsme se to učily tři roky a měly jsme pět
hodin chemie tejdně, tak z nějakýho důvodu to, kurnik, bylo! No a pak jsem tý
pani řekla, že jí to udělám, ale předtím
mi podepíše papírek, že přes mý důrazný upozornění, že jí vlasy zkazím, trvala
na úkonu, a já si dám papírek na zrcadlo
a nechám ho tam tak dlouho, dokud jí
to neodroste.
Tak mě napadá, neprotiví se vám už
po těch letech vlasy, které jste denně
dostávala z oblečení, zametala a tak
podobně?
Ne, probůh! Já když jsem takhle šla
po městě a šli lidi ze Sázavanu, mně jich
bylo tak líto! Byli tam zavřený za tou

bránou, mně to připadalo jak kriminál,
to mi psychicky nedělalo dobře. V kadeřnictví to bylo: „Věruško, dojdi mi
támhle!“ Šup a už jsem byla na náměstí.
Taková jakoby volnost, i když na druhou
stranu jsem tam byla třeba mnohem víc
hodin, než jsem musela, protože my jsme
nebyly placený hodinově, ale od tržby.
Mě to bavilo, mně se tam líbilo! Nevadilo mi to, já mám totiž svou práci jako
drogu.
Jste velký sportovec. Ve škole jste chodila na krasobruslení, lyžovala jste
na sněhu i na vodě, ale Vaší největší
vášní je snowboarding…
Na prkně, bych řekla, že jsem takovej
průkopník, protože jsem na něm jezdila
už rok po revoluci. To jsme byli ve Špindlu a já jsem si ho tam šla půjčit. Teď oni,
že mi seženou nějakýho učitele. „Vy jste
se zbláznili? To stojí šest set korun,“ řekla jsem. „Heleďte se, mně nejde o to to
umět, mně jde o to to zkusit a navíc, já
jsem vlastně ten snowboarding vymyslela, protože mně se o tom i zdálo, já
o tom i přemejšlim, já žádnýho učitele
nepotřebuju!“ To jsem řekla z legrace, ale
že se mi o tom zdálo a přemejšlela jsem
o tom, je teda fakt. No a na prvních čtyřech metrech jsem spadla šestnáctkrát.
A teď spadnete na zadek a nevstanete
jednoduše. To vstanete, když už to opravdu umíte. Ze začátku musíte vyhodit
nohy do vejšky, obrátit se, překulit se
na břicho, kleknout a vstát. Stoupnete
si a po dvou metrech jste na zadku zas.
Ráno mě bolely břišní svaly, z padání
dopředu jsem měla černý kolena. No,
a když jsem jim půjčený prkno nesla
zpátky, tak jsem řekla: „Helejte se, já jsem
sjela červenou. Teda, žádnej extra pohled
na mě asi nebyl, ale spadla jsem jenom
čtyřikrát.“ Oni mi evidentně nevěřili, ale
já jsem nikdy nejezdila pro druhý, ale pro
sebe. A tak jsem propadla snowboardingu. Šílená droga…!

Věra Kořínková
Narodila se 12. 12. 1952 v Kolíně, kde
chodila na základní školu. V letech
1968–71 se učila na kadeřnickém
učilišti v Mělníce. Jako kadeřnice pracovala nejprve v Kolíně. V roce 1975 se
s manželem odstěhovali do Hulic, roku
1980 po mateřské dovolené nastoupila
do zaměstnání v Domě služeb ve Zruči
nad Sázavou. Ve Zruči žije od roku
1982. Hned po revoluci, roku 1990 si
zařídila ve staré Zruči vlastní kadeřnictví, které provozuje dosud. V letech
2008–2016 docházela jako kadeřnice
pracovat do Domova pro seniory
Centrin CZ. Má velmi ráda zimní sporty,
v mládí chodila na krasobruslení, má
zkoušky lyžařského instruktora, jezdila
na dokonce vodních lyžích, její největší
láskou, a jak ona sama říká, drogou, je
snowboarding. Je vdaná, má dvě dcery
a čtyři vnoučata.

4

BŘEZEN
2017

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Události řešené městskou policií
v únoru 2017
• 9. 2. 2017 – Ve 3.15 kontaktoval hlídku MěP operační důstojník PČR.
Strážníky požádal o výjezd do ulice 1. máje, kde se měla v bytě nacházet
poraněná žena. Jednalo se o starší paní, která upadla a nemohla vstát. Místní
jednotka hasičské záchranné služby (HZS) byt otevřela a RZLS ženu převezla do nemocnice k vyšetření.
• 14. 2. 2017 – Se žádostí o pomoc se na strážníky v nočních hodinách
obrátili obyvatelé domu Na Výsluní. Zde si jeden z nájemníků v bytě uspořádal diskotéku a vzhledem k pokročilé noční hodině rušil pokojný spánek
sousedů. Na místě byl zjištěn jednadvacetiletý nájemník bytu, který byl
na skutečnost upozorněn a vyzván k ukončení produkce. Při následné kontrole byl již v bytě klid.
• 21. 2. 2017 – Ve večerních hodinách byli hlídkou přivoláni do ulice
Nábřežní pracovníci Technických služeb města. Zde se u provizorní lávky
u Ostrova nahromadily kry a hrozilo její stržení. Pracovníci TS uvolnili
odtok za použití nakladače.
• 22. 2. 2017 – V ranních hodinách byla hlídka požádána o asistenci členy
povodňové komise města. V důsledku zvýšené hladiny řeky Sázavy strážníci
asistovali členům komise při upozorňování občanů v záplavových oblastech
na povodňovou situaci.
• 23. 2. 2017 – V odpoledních hodinách přijala hlídka oznámení o požáru
kontejneru v ulici V Paloukách. Po příjezdu se na místě již nacházela místní
jednotka HZS a hlídka PČR. V uvedené lokalitě však nebylo žádné zahoření
zaregistrováno. Pro jistotu byla ještě následně všemi jednotkami provedena
kontrola města, aby se vyloučilo jiné místo požáru.

Ukončení dalšího ročníku Akademie třetího věku,
tentokrát na téma Živá historie
Radka Nácovská
Petr Hajský

V

e spolkovém domě proběhlo již
několik kurzů pro absolventy
Akademie třetího věku na různá témata ohledně historie, náboženství
i současné doby. Probíraly se zde
události, které jsou i v dnešní době
aktuální.
27. 2. 2017 byla ukončena další série přednášek, kterou navštěvovalo
dvacet tři účastníků. Vše dobře organizovala paní Strnadová ze Vzdělávacího institutu Středočeského kraje
pod hlavičkou Vysoké školy politických věd v Kutné Hoře za finančního
přispění MěÚ ve Zruči nad Sázavou.
Cílem těchto přednášek bylo seznámit absolventy se vznikem historie,
s prací historika v minulosti a současnosti při zpracovávání různých
kronik, ať měst, krajů, spolků, nebo
rodin, popř. jednotlivců. Zde jsme si
uvědomili, že pohled na historii nebo

ZZZ

jakoukoliv minulost není jednotvárný, že se na ni musí vždy hledět z několika úhlů a člověk musí, což není
ostuda, kolikrát změnit názor.
Jedno z velmi zajímavých témat
tohoto kurzu bylo, jak se vypracuje
rodokmen vlastní rodiny, kde se dají
nalézt dokumenty předků, jakým
způsobem postupovat při jejich hledání, jak někteří lidé v minulosti
žili a jakým způsobem se život lišil
od dnešní doby. Po vytvoření tohoto rodokmenu je vhodné zpracovat
rodinnou kroniku, kdy člověk musí
obejít známé, příbuzné, zpracovat, co si pamatuje a co si pamatují
ostatní nebo znají z vyprávění svých
rodičů a prarodičů. Je naprosto jisté,
že s pozdější dobou si toho člověk
pamatuje méně a méně a již nikdy to
nedohledáte a spoustu věcí se nedozvíte, i když je doba internetu a dobře zpracovaných archivů. Jednou
třeba někdo z potomků nám za tyto
historické vzpomínky bude vděčný.

aneb Zimní Zručské Zatrování

• 24. 2. 2017 – V ranních hodinách upozornili občané hlídku na poškozenou krytinu bytového domu v lokalitě Slunný vrch. Zde došlo v důsledku
silných větrů k poškození oplechování střešní krytiny a hrozil pád plechů
na zem. Skutečnost byla oznámena obyvatelům domu, kteří se postarali
o nápravu.

• 23. 2. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k požáru odpadkového koše
ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu však hasiči zjistili, že tam žádný odpadkový koš nehoří. Na místo přijela také jednotka SDH Zruč nad Sázavou,
Policie ČR a městská policie. Poté byla jednotka přesměrována na jinou
adresu na opačném konci Zruče, kde také k žádnému požáru nedošlo.
Na obou místech provedli hasiči kontrolu místa a okolí.
• 25. 2. 2017 – Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě do obce Jiřice,
při níž se střetla dvě osobní vozidla. Nehoda se obešla bez zranění, došlo
jen k úniku provozních náplní na komunikaci. Členové jednotky odpojili
akumulátor a posypali uniklé oleje sorbentem. Na místě byla Policie ČR.
• 1. 3. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k likvidaci stromu ležícího přes
vozovku za obcí Holšice směrem na Kácov. Jednalo se o borovici v průměru
asi 25 cm. Strom byl odstraněn pomocí motorové řetězové pily a odklizen
mimo vozovku. Na místo se dostavila jednotka SDH Holšice, která pomohla s odstraněním stromu, přítomna byla také Policie ČR.
V únoru jednotka provedla v rámci odborné přípravy výcvik na zamrzlé
hladině při záchraně osob z ledu. Ideální podmínky dovolily příslušníkům
HZS Zruč nad Sázavou vyzkoušet si všemožné způsoby jak dostat z ledové
vody osobu, pod níž se probořil led. K praktickému nácviku tak využili
i různých technických prostředků, které lze zvolit pro vytažení tonoucího
i jeho následný bezpečný transport na břeh jako např. nastavovací žebřík.
Součástí přípravy bylo také poskytnutí první pomoci zachraňované osobě.
Odstraňování spadlých nebo pádem hrozících stromů a větví z komunikací, veřejných prostranství nebo objektů patří k běžným činnostem
hasičů. S nutností kácení nebo prořezání stromů se hasiči setkávají také při
dopravních nehodách, kdy je při vyprošťování osob a vozidel nutné upravit
místo zásahu. Vzhledem k tomu, že práce s motorovou pilou i samotné
kácení patří k rizikovým činnostem a ne vždy hasiči zasahují za ideálních
podmínek, je nutný také náležitý výcvik. Pod vedením instruktora obsluhy
motorových pil si hasiči v březnu vyzkoušeli postupy při kácení vzrostlých
stromů, ořezávání kmenů od větví nebo jejich rozřezání. Při kácení byl
kladen důraz na dodržení všech bezpečnostních opatření.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

FOTO: AUTORKA

Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v únoru a březnu 2017

Eliška Leopoldová

D

ruhý ročník zimního turnaj v ZATRE máme za sebou a putovní
pohár opět odputoval do Prahy; a to

jsme si na něj tak brousili zuby! Letos
se nás k zatrovnicím seběhlo o trochu
méně, než v loňském roce, ale i tak jsme
si turnaj příjemně užili – určitě i díky
velmi příjemným prostorům, které nabízí Spolkový dům ve Zruči.

Hedvika Smítková, Marie Benešová

S

Netradiční hodina zpěvu
aneb Česká písnička
nikdy nezahyne
Šárka Kohoutová
prvním březnovým dnem jsme
se rozhodli přivítat první předjarní sluneční paprsky hudbou,
ovšem v netradičním hávu. Kromě
klasika na slovo vzatého, Bedřicha

Tímto bych ráda poděkovala za „Rodáky“ Janu Adriánovi a také manažerce
spolkového domu paní Marcele Černé
za zajištění prostor a občerstvení. I přes
nízký počet účastníků se nás sešlo dost,
abychom mohli hrát jak turnaj dospělých, tak turnaj juniorů, který se tentokrát proměnil v turnaj dívek. V turnaji dospělých obhájil 1. místo Michal
Böhm, 2. místo získala Kateřina Suchá
a 3. místo si vybojoval Jakub Bouška.
Z turnaje dívek pak na 1. místě zazářila
Adéla Spáčilová, na 2. místě Barbora Bínová a na 3. místě Hana Vuong. Velmi
mě těší, že několik občanů ze Zruče tato
hra také nadchla. Turnaje se zatím ne
zúčastnili, ale to se třeba příští rok zlepší
a bude nás, zástupců našeho městečka,
trochu více. Tak příští rok v únoru u zatrovnic ve Zruči na viděnou!

Setkávání v klubu

polkový dům zanedlouho završí pět let svého provozu
a každá organizace, která v něm sídlí, může zhodnotit, jak vlastní klubovna přispěla k jejich činnosti. Nám,
Českému svazu žen, například umožnila novou aktivitu
‒ „Setkávání v klubu.“ Už jsme si zvykly na pravidelné úterky při stolních hrách nebo „Tvoření.“ Příležitost
k setkávání nabízíme nejen našim členkám, ale i ostatním ženám, které rády pobudou ve společnosti. Kdykoli potřebujeme, máme k dispozici i velkou zasedací
místnost. Mohly jsme tak pozvat veřejnost na program
k MDŽ, který pro nás ve spolupráci s manažerkou spolkového domu připravil pan Hromadník s hosty ‒ panem
Gregorem z firmy BOKI, Martinou Vaněčkovou z firmy
WIKOV a Šárkou Kohoutovou z Centrinu. Děkujeme
za příjemné odpoledne. Až navštívíte spolkový dům při
„Dni otevřených dveří“ 17. června, nevynechte ani naši
klubovnu, chystáme výstavku z našeho „Tvoření.“

S

Probíralo se zde mnoho zajímavostí,
které mnozí z nás ani neznali. Určitě
si tam našel každý něco pro sebe.
Kurz byl jedinečný v tom, že
přednášejícím ve všech tématech
byl pan doc. PhDr. Vladimír Srb,
Ph.D., prorektor již zmiňované školy. Ochotně odpovídal na všechny
otázky a svými znalostmi a osobitým přístupem dokázal vytvořit komunikativní skupinu, která se svými
poznatky, zážitky a zkušenostmi se
obohacovala navzájem. Velká část
účastníků totiž již některá z témat
zpracovávala nebo se těmito tématy
zabývá.
Chystají se další přednášky. V březnu začnou Myšlenky, které změnily
svět, což bude o Cyrilu a Metodě
jovi, dále Demokracie a dav, Konec
Habsburků a 1. světová válka, Vznik
ČSR, Winston Churchill a mnoho
dalších.
Přijďte si přednášky poslechnout,
určitě Vás to bude zajímat.

Smetany, který k nám promlouval
svým cyklem symfonických básní
Má vlast, jsme si připomněli, jak to
dříve chodilo na „matiné,“ tedy dopoledních romantických schůzkách
ve dvou, a to za přispění klávesových
nástrojů značky Yamaha, které umějí

Český svaz žen

FOTO: L. ŘÍHOVÁ

hrát jako celý orchestr a dovedou se
přizpůsobit lidskému hlasu a jeho
možnostem. A tak se během chvilky
stěny naší kaple rozezněly jásavým
sborovým zpěvem, kdy jsme si tu
Naši písničku českou zpívali s pýchou a radostí v srdci úplně všichni.
A při dalších populárních tanečních
melodiích z dob mládí našich seniorů bedlivé oko pozorovatele mohlo
zaznamenat nepatrný, ale přesto velmi radostný taneční pohyb nohou či
rukou a rozzářené oči plné vzpomínek… Co si přát víc?

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Hana Richterová -výstava v zámecké galerii
od dubna 2017

FOTO: ARCHIV H. RICHTEROVÉ

jede pro kdesi pokácenou lípu a jak jednotlivé klacky loupám
pořízem a jak je stokrát někam překládám... A ta samotná
práce v hodinách se nedá počítat. Pak také sedím na sluníčku
a čekám, kdy se bude chtít začít. To se taky počítá.
Naučila jsem se systémem, že stále řežu a buď je to dobrý,
nebo to nefunguje, a někdy později to předělám. Na dřevu je
prima, že vždy se z velké řezby dá udělat trochu menší a ještě
menší...
Jsem autodidakt, nikdo mě neučil a tím pádem mám spoustu různých způsobů a podivností v práci. Ale cesta je to jen
moje, asi obtížnější, ale moje. Nedávno mi jedna kolegyně
povídá, že je ve škole učili, že z kulatiny se nevyřezává. Tak
nevím.

Eva Boumová

O

d dubna 2017 budeme v zámecké galerii vystavovat díla
sochařky, řezbářky a členky Unie výtvarných umělců
ČR Hany Richterové. Narodila se 30. 7. 1965 v Malešově
a od roku 1991 žije v Kutné Hoře, poslední dva roky ve Vlkové u Uhlířských Janovic. Její dřevořezby na vás dýchnou
příjemnou atmosféru volnosti, fantazie a lipového dřeva.
Paní Richterová, řekněte nám něco o vás. Jak jste se dostala právě ke dřevořezbě a akvarelu? Věnoval se umění
někdo z Vaší rodiny?
Se dřevem jsem se utkala až po různých pokusech s textilem,
tkaním, kresbou a keramikou. Od dědy jsem si přivezla tři
dláta a zkoušela, co to umí. Děda vyřezával betlémy a kukačky
a také maloval obrázky olejem. Bydlel na Vysočině u Staré Říše
a potkával se s Floriánovými, kteří udělali spoustu betlémů
do kostelů i do soukromých rukou v telčském kraji.
Vaše dřevořezby jsou fantaskní, jiné pohádkové. Jakmile
jsem je viděla „na živo,“ přenesly na mne příjemnou pohodu a klid. Když máte před sebou surové dřevo, víte přesně
hned, když se na něj podíváte, jaká bude výsledná podoba?
Většinou ne, to když dělám volnou věc, vlastně pro sebe. Je
špalek dřeva a uvidí se, co se do něho vejde. Někdy jsou uvnitř
suky nebo díry a ty vám přesměrují cestu, ale nechávám se
překvapit. Pak jsou věci dané a tam nemohu udělat zajíce,
když si zákazníci přejí slona.
Pracujete vždy na jedné dřevořezbě, nebo jich máte rozpracovaných více? Jak dlouho Vám tvá výroba jedné dřevořezby a kde jste se to naučila?
Pracuji na více věcech, některé jsou začaté, některé vyřezané, některé již namalované, ale jak se blíží výstava, všechno
naráz dodělávám v poněkud chaotickém rytmu. Takže když
padne otázka „Jak Vám to trvá,“ tak mě naskočí obrázek, jak se

Když malujete obrazy, kde se vám nejlépe tvoří?
Obraz jsem namalovala jen jeden, ale akvarelů mám spoustu.
Dělám je občas, ale zato více najednou.
Kdo je Váš oblíbený umělec?
Petr Nikl, Mikuláš Medek, Dušan Kállay, Stanislav Libenský, Kurt Gebauer, Květa Pacovská, Věra Janoušková a to jsme
jenom v Čechách...
Jsou Vaše plastiky určeny jen do interiérů?
Věci z lípy patří dovnitř nebo pod střechu. V Kutné Hoře
máme anděla před domem a tomu to tam svědčí. Pak jsem
ale dělala plastiky do exteriéru ale z dubu, ten vydrží a umí
stárnout pomalu. Také jsme dělaly s kolegyní pro Františka
Kinského do zámeckého parku plastiku z habru. Taková velká
plastika se zvířátky, myslím, že vydrží. Strom byl původně
určen k pokácení, takhle dostal druhou šanci. (viz foto)
Kde všude po světě Vaše dřevořezby jsou?
Když se věci prodají z galerie, ani se nedovím, kde a u koho
to bude bydlet, ale jsou po světě. Nejraději jsem, když lidé
přijedou a vybírají a navíc, když se občas vracejí, tak to je pro
mě odezva, že ty věci fungují…
Na jakých zajímavých místech jste vystavovala?
Nejvzdálenější místo výstavy bylo na zámku Linhartovy.
Kastelán je tam taková osobnost, že to byl pro mě zážitek
ze setkání. Loni jsme vystavovali spolu s dalšími výtvarníky
na zámečku Farrach u Grazu v Rakousku.
Blíží se doba dovolených. Co ráda děláte ve volném čase?
Mé/naše dovolené jsou vždy spojené s mou prací. Letos bych
ráda vyjela na dílnu smaltů do Frýdku-Místku udělat si nějaký
smalt a podívat se po okolí. Nebo vyjíždíme někam na sympozium. Ale jinak příliš nevyjíždíme, okolo chalupy je jeden
velký mikrosvět a je každý den jiný.
Hana Richterová ráda pěstuje dýně hokaida, bylinky, dělá bá
ječný cider a jablečný ocet. Chová ovce a slepice. Hlavním parťá
kem při tvoření je jí také rádio Vltava, bez poslechu tohoto rádia
by prý toho tolik neudělala. Dřevořezby Hany Richterové budou
pro vás od dubna připraveny v zámecké galerii. A pozor, výstava
bude prodejní, tak můžete udělat radost sobě nebo svým blízkým.
Vstupné 30 Kč, snížené vstupné pro děti a seniory je 20 Kč. V dub
nu navíc můžete galerii navštívit i o víkendu (10–17 hodin).
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv odboru kultury.

Výherci
lednového
kvízu

REDAKTOR ČESKÉHO ROZHLASU MILOŠ DOLEŽAL VYPRÁVĚL POČETNÉMU ZRUČSKÉMU PUBLIKU
O POHNUTÉM OSUDU J. TOUFARA V PÁTEK 24. BŘEZNA VE SPOLKOVÉM DOMĚ. FOTO: J. BOUMA
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Kalendář kulturních a dalších akcí
Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál přístupný již v dubnu o víkendech od 10.00 do 17.00 hod. (polední pauza
v zámecké pokladně: 11.30 – 12.30 hod.).
Od 1. 4. 2017

Řezby a akvarely, prodejní výstava Hany Richterové. Výstava bude
přístupná dle otevírací doby infocentra. Vstupné: plné 30 Kč, snížené
20 Kč, zámecká galerie.

1. 4. 2017

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

1. 4. 2017

městská knihovna – otevřeno od 9.00 do 11.30 hod.

4. 4. 2017

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen, program: společenské, stolní
a karetní hry, spolkový dům, I. patro, klubovna ČSŽ.

5. 4. 2017

Křeslo pro hosta – hostem pořadu Markéta Královcová, která v roce
1991 založila Nadační fond Klíček na pomoc vážně nemocným dětem
a jejich rodinám, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s PhDr. Josefem Försterem, Ph.D., od 18.00 hod., vstupné: 50 Kč, spolkový dům,
II. patro, zasedací místnost.

5. 4. 2017

Zájezd do Polska, pořádá Český svaz žen, přihlášky a více informací
u pí Benešové, tel.: 605 800 010.

10. 4. 2017

Koncert žáků ZUŠ, pořádá ZUŠ ve spolupráci se SRPZ, sál ZUŠ,
18.00 hod., vstupné dobrovolné.

11. 4. 2017

Akademie třetího věku: Myšlenky, které měnily svět, probíhající
kurz, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost, více informací viz
leták.

11. 4. 2017

Tvoření pro radost – květinová dekorace, pořádá Český svaz žen,
od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro, klubovna ČSŽ.
Více informací viz plakát.

11. 4. 2017

Zručské trhy – všeobecné prodejní trhy, od 9.00 do 15.00 hod.,
Zručský dvůr.

12. 4. 2017

Kino – film Jak se vám líbí, pořádá OKŠS – spolkový dům, od 18.30
hod., vstupné: 50 Kč, člen filmového klubu: 30 Kč, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost. Filmová kavárna od 17.30 hod. před promítáním
filmu. Filmová nabídka na květen: 1) Zlodějka knih, nebo 2) Domácí
péče.

15. 4. 2017

Čisté město Zruč nad Sázavou – volejbalistky pořádají 4. ročník
ekoprojektu. Součást akce: Ukliďme svět – Ukliďme Česko, od 9.00 hod.,
sraz na dětském hřišti. Pro každého dospělého účastníka welcome drink
na večerní retro zábavě 15. 4. 2017.

15. 4. 2017

Hippies zábava, pořádá TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, zahraje kapela
EKSPLOZE, výherní soutěž o ceny, videoprojekce, zábavný program,
od 20 hod. v Hotelu Zruč. Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek
od 6. 3. 2017 v kanceláři TJ Jiskra, tel.: 730 150 717.

18. 4. 2017

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen, program: společenské, stolní
a karetní hry, spolkový dům, I. patro, klubovna ČSŽ.

19. 4. 2017

Malostranská v novém kabátě – prohlídka nového interiéru
a exteriéru MŠ Malostranská. Rodiče s dětmi mohou využít zahradu MŠ
k posezení a hře, od 14.00 do 16.00 hod.

22. 4. 2017

Otevírání turistické sezóny 2017 a II. vodácký festival – bohatý
kulturní program, prohlídky zámku a expozic za zvýhodněné vstupné.
Show bláznivé pirátky, děti v kostýmu piráta obdrží v infocentru odměnu. Součástí zahájení turistické sezóny bude Vodácký festival – plavba
historických lodí z Horky nad Sázavou, hudební festival v zámeckém
parku – kapely Jauvajs, Hradní duo, Nové struny a Strašlivá podívaná.
Festival i Vodácké muzeum zdarma.

22. 4. 2017

Genové klíče – workshop – průvodce hologenetickým profilem,
1. část – Aktivační sekvence, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Markétou Doubravskou, od 9.30 do 17.30 hod., kurzovné: 1 350 Kč,
přihlášky a více informací u p. Černé tel.: 730 514 040.

24. 4. 2017

Koncert a výstava učitelů ZUŠ, pořádá ZUŠ ve spolupráci se SRPZ,
sál ZUŠ, 18.00 hod., vstupné dobrovolné.

25. 4. 2017

Jarní detoxikace, pořádá paní Veronika Pešková, od 17.00 hod.,
spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

25. 4. 2017

Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen, program: společenské, stolní
a karetní hry, spolkový dům, I. patro, klubovna ČSŽ.

27. 4. 2017

Úhlavní přátelé – divadlo – svěží francouzská komedie, zájezd pořádá
město Zruč nad Sázavou – OKŠS, od 19.00 hod., Divadlo v Rytířské,
Praha 1. Více informací v infocentru na tel.: 327 531 329.

27. 4. 2017

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

28. 4. 2017

Kytarový recitál – Jiří Schmitzer – pořádá město Zruč nad Sázavou
– OKŠS ve spolupráci se ZUŠ ve Zruči nad Sázavou, od 19.00 hod. v sále
ZUŠ ve Zruči, vstupné: 90 Kč. Předprodej vstupenek v infocentru od 3. 4.
2017, tel.: 327 531 329.

28. 4. 2017

Výstava módy a květin – zájezd do Lysé nad Labem, pořádá Český
svaz žen, přihlášky a více informací na tel.: 606 535 705.

Eva Boumová
lednovém čísle Zručských
novin (str. 5) byla vyhlášena soutěž o 5 kožených plácaček z dílny Blanky a Václava
Mudrových, kteří od listopadu do konce března vystavovali svá díla v zámecké galerii.
Zde jsou správné odpovědi
a seznam výherců:
1)kněz; 2)a, b; 3)b; 4)a
Jana Kučabová, Vendula Sedláčková, Drahomíra Šibravová,
Věra Vaníčková, Jindra Edrová.
Výhercům gratulujeme!
Ceny si mohou vyzvednout
do konce dubna v infocentru.

BŘEZEN
2017

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

6

BŘEZEN
2017

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Reportážní povídka o chatě u Ledové strouhy
(Ota Pavel a Želivka)

Vladimír Radil

K

do se flákal v červenci někdy uprostřed
let šedesátých po břehu přehradou dosud
nespoutané Želivky, mohl vidět velký nafukovací člun. Plul pomalu prostředkem hlubokého koryta. Oranžová příď rozrážela rytmickými kontrakcemi hladinu. Vlnky poskakovaly
na bocích a co chvíli odkrývaly či schovávaly
nápis „Bindýza.“
Byl parný den. Poslední kapičky rosy se z trávy vypařily hned po ránu a vedro jak těžká
koňská deka zmáčklo k zemi každého pišišvora
i kvítečka. Snad proto plul člun tak líně. Náklad se skládal z třinácti zavazadel, invalidního
důchodce Oty Pavla, manželky Věry a foxteriéra Pedra. Každý den navečer přirazil člun
ke břehu a vodáci postavili stan. Ráno, jak jen
promnuli zalepené oči, viděli bleďounce modré
poželivské nebe s růžovými flekanci mraků, co
se nejdříve vybarvují do zářivého zlata a pak se
na okrajích vysrážejí doběla. V lesích zpívali
ptáci, srnky se člověka nebály a v řece se tehdy ještě dalo všude koupat. Želivka je úplně
očarovala. Ota byl v té době už známý sportovní reportér. Po jeho Dukle mezi mrakodrapy
(1964) se na knihkupeckých pultech jen zaprášilo. Čtenáři jej zastavovali na ulici, někdo
možná poprosil o autogram. Úspěch ho zaskočil. Nevěřil si. Zápasil s nedostatkem vzdělání.
Maturitu si dodělal dálkově až v roce 1960.
Poznamenalo ho protektorátní dětství v Buštěhradě, kde ke konci války bydlel už jen s matkou. Na loukách rostla hustá tráva, protože
byly pohnojené popelem zastřelených lidických
mužů. Vypálená ves stála v bezprostředním
sousedství. Ota pocházel ze smíšené židovsko-české rodiny Lea a Hermíny Popperových.
Otec i oba starší bratři Jiří a Hugo postupně
mizeli do Terezína a Osvětimi, kde se měli stát
malými položkami v Heydrichově a Eichmannově rovnici konečného řešení. Jako zázrakem
přežili. Později, bylo to až někdy po únorovém
převratu, se Popperovi přejmenovali. Uvažovali
o příjmení Popel, ale to vzhledem k výsledkům
holocaustu nebylo úplně vhodné, a tak si vzali
příjmení Pavel.
Do světa novinařiny vstoupil Ota na jaře
devětačtyřicátého roku. Začal tehdy pracovat
jako sportovní komentátor Československého
rozhlasu. Přivedl ho sem Arnošt Lustig. Spisovatel, kronikář koncentráčnického světa se
s Popperovými znal, potkal je v Terezíně a stal
celoživotním kamarádem všech tří bratrů.
Pro Otu nebylo rádio poslední štací. Odešel
odtud. Chvíli psal do časopisu Stadion a nakonec zakotvil v Československém vojáku. Sportovní žurnalistika se stala kolbištěm, kde slavil
první tvůrčí úspěchy. Po Dukle mezi mrako
drapy následoval soubor sportovních portrétů
Plná bedna šampaňského. Tady objevil svůj styl,
věcné neokázalé psaní, které mu umožnilo být

soucitným účastníkem při všech trápeních zobrazovaných postav. Jeho sportovní hrdinové si
jsou v mnohém podobní. Někdy nemají talent
(Emil Zátopek), anebo je determinují hrozné
sociální podmínky (brankář Josef Mikuláš).
Některé trápí dokonce hlad (kanoista Jindra).
Všichni, jeden jako druhý, narážejí na odpor
bafuňářů komunistické tělovýchovy. Překážky
překonají neskutečnou dřinou. Jsou to figury
hemingwayovského ražení.
V letech sedmdesátých poslal Ota do tiskárny práci, která byla pro mnoho čtenářů těžko
stravitelným pokrmem. Dal jí jméno Pohádka
o Raškovi. Na osmdesáti stránkách rozehrál
Ota kouzelný příběh. Světoznámý skokan
v něm vyrazí do světa na vandr. V potoce uvidí pstruha, ten mu vnukne myšlenku skákat
na lyžích. Cestu za sportovními úspěchy pak
řídí nikoli skutečný trenér skokanů Remsa, ale
vědma, tetička Pravečková.
Nevíme, jaké projekty dozrávaly v hlavě Oty
Pavla v červenci roku pětašedesátého. Zatím
musel zbourat stan a pečlivě zabalená zavazadla
nanosit do lodě. Sluníčko stejně za chvíli rozpálí vzduch nad hladinou do nesnesitelna. Proto
na nic nečekal a se svou dvojčlennou posádkou
vyrazil. Pod Chotěměřicemi je přímo udeřily
do očí trosky Konšelova mlýna. Mlynář ho
hned po válce celý opravil. Udělal novou střechu a okna kolem dokola obložil moderními
kachlíčky černé barvy. Teď zde kmitaly krumpáče a lopaty. Mlýn musel být kvůli přehradě
stržen. Předzvěst dalších tisíců domů, domků,
domečků, co zmizely po obou březích v dalších
měsících. 			
Věra vystoupila z lodě první: „Nebyl by tady
někde flíček země, kde by se dala postavit chata?“ zeptala se jednoho z mužů.
Chlapík si sundal placatou čepici, která měla
barvu jak pytel od cementu, podrbal se na rudofialovém zátylku:
„Vy byste chtěli stavět tady u řeky. Proč?“
„Možná. Líbí se mi to tu. Je tady hezky. Navíc, je to kraj mého dětství.“
„Zrovna tady to nepůjde. Až sem bude ta
přehrada. Sami vidíte, že bourám. Zkuste to
kousek po proudu v Nesměřicích. Tam stavějí
tu hráz.“
Ota i s Věrou tam skutečně dopádlovali. Sedí
unaveni na břehu a v tu chvíli jde kolem dědeček, představuje se jako Fišer. Nabízejí mu
karbanátky se zdravou cibulí. Slovo dalo slovo
a on je dovedl na místo, kde by se dala možná
vybudovat chata. Líbilo se jim, a tak se odstartovala povinná byrokratická anabáze. Museli
odkoupit od státního statku Uhlířské Janovice pozemek, museli získat stavební povolení.
Truhlář Schreiber z Vrdů jim pak celou chatu
vyrobil v domácí dílně a s jedenácti pomocníky
ji za jeden víkend stloukl dohromady.
Chata by určitě nevyrostla ze země tak raketovým tempem, kdyby se do toho nevložil Jan
Veselý – cyklistická legenda. Právě ten totiž
sehnal pana Schreibera. Honza byl pro Otu
opravdický sportovní nebojsa. Ota vůbec dělal
ze sportovců novodobé rytíře bez bázně a hany,
hrdiny, co jdou k cíli rovnou cestou. Musel si
být vědom morálních dilemat sportu, kdy je
závodník donucen jednat v rozporu se svým
přesvědčením, musel určitě vědět o dopingu
i korupci. V soukromí často zesměšňoval výko-

ny československých hokejistů na mezinárodním poli. Jakmile však strčil papír do šrajbmašiny, otočil válcem a začal datlovat, hrdinové
se začali vynořovat na bílém papíře a o žádné
špinavosti ve sportu neměli ani ponětí.
Jako sportovní novinář se pochopitelně dostával na západ. Mohl tak přivézt svazeček uzených zlatých úhoříků z Holandska. Českému
chřípí nezvykle zapáchající prezent rozdával
přátelům. Jedna cesta za obílené hraniční kameny však neskončila takto roztomile, neboť
ho zavedla do abnormálních světů. Při zimní
olympiádě v Innsbrucku u něj propukla duševní choroba. Utekl do hor, zapálil tam stodolu a stáj, nakonec skončil mokrý a bez bot
v místním sanatoriu pro choromyslné. Čeští
novináři jej viděli z oken autobusu. Na hlavě
měl moderní kostkovaný klobouk, fotoaparát
přehozený na záda a utíkal rozjařeně s veselým
smíchem směrem k zasněženým horským štítům. Někdo zavolal do Prahy, že Ota Pavel emigroval. Vše se brzo vysvětlilo. Lékaři potvrdili
ošklivou diagnózu – progresivní cyklofrenie
zapříčiněná dehydratací mozku.
V březnu roku 1964 se k Dolnímu Dvořišti
se z jihu přibližoval bílý mercedes – kombi.
Ota měl být předán do rukou lékařů Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Jak se
vůz blížil k celnici, daly se dešifrovat skvrny
na předních dveří, byl to znak červeného kříže.
Ten den sněžilo. K zemi se snášely velké i malé
vločky. Velké po dopadu rychle roztály. Postupně však přibývalo těch menších. Za chvíli
zakryly asfaltové plochy, přilepily se na hrbolatou oranici polí. Auta zaparkovaná před celnicí
přikryla naducaná sněhová peřina.
Rakouští zdravotníci rychle vyřídili potřebné
papíry a pacient si přesedl do stejšnu. Automobil vyrazil směrem k Budějovicím. Na krajinu
padal soumrak a pro Otu Pavla začala poslední, nejsmutnější etapa života. Čas povětšinou
zaplněný nelidským trápením. Během devíti
let byl šestnáctkrát hospitalizován na psychiatrii. Duševní choroba rozostřila jeho vidění
světa. Vytvořila se u něj jakási schopnost vidět
pod povrch věcí. Dokázal to zúročit v dalších
prózách. Ty přispěly k tomu, že jej přestala spisovatelská obec vnímat jako sportovního novináře s nevyhraněnými uměleckými sklony
a sportovní novináři jako zamindrákovaného
spisovatele.
Ota Pavel se tak stal klasikem. Stal se jím
díky několika povídkám, které shrnul do dvou
tenkých sbírek – Smrt krásných srnců a Jak jsem
potkal ryby. Vydal je na samém začátku normalizace. Chtěl něco napsat o tátovi, mámě
a strejdovi Proškovi. Jediným literárním charakterem všech povídek je však pouze Leo Popper – otec.
Potkáváme se s ním v prvorepublikových letech hojnosti, kdy pracoval jako úspěšný cesťák
ve vysavačích a od práce utíkal k řece a rybám.
Každé léto celá rodina trávila v Luhu pod Branovem na Berounce, kde si pronajímali pokojík v podkroví u převozníka Karla Proška. Ten
v rodinných prózách hraje nezastupitelnou roli
spoluhráče Lea Poppera. Je to jakýsi Pátek u židovského Robinsona přenesený z džungle Karibiku na Berounku do křivoklátských lesů. Lea
Poppera můžeme ale vidět i jako ponižovaného
Žida za okupace, který s obrovskou dávkou od-

vahy ukradne Němcům pod nosem ryby ze svého vlastního rybníku.
Je nám vlastně smutno, když se musíme dívat
na Leovo životní finále v prasečáku JZD Vrané
nad Vltavou. Starý Popper žije v iluzích, snaží se
něco v životě dokázat, a vždy prohraje. Povídky
mají jednoduchou kompozici, která slouží jen
k tomu vystihnout mentalitu hlavní postavy.
A v tom je největší síla vypravěčské techniky
Oty Pavla.
Druhým hrdinou rodinných próz je autor sám.
Chce být jako otec, chce se mu vyrovnat, ale
nikdy to nedokáže. Za protektorátu předčasně
dospěl a byl mnohem zodpovědnější. V povídkách Můžou tě i zabít a Dlouhá míle nám ukazuje, jak se naprosto nečekaně potkával s lidskou
dobrotou i hamižností.
Berounka, ryby a lidstvo kolem, to byla pro
Otu Pavla země osudu. Jinou řeku i kraj nehledal. Na Želivce si nemohl zvyknout. Po dokončení výstavby veliké přehrady se krajina změnila
k horšímu. To, co okouzlovalo před pár lety,
nenávratně zmizelo. Řeka se ztratila. Její dobrá
voda mizela v katakombách vodovodních řadů
velké Prahy. Z trubek na spodku hráze vytékal
jen zbytek ledové odpadní vody. Koupat se tam
už nedalo a ryb v té ledové strouze bylo také
poskrovnu. Ota někdy jezdil na rozvrzaném kole
za Hulice k Sedlickému potoku chytat pstruhy.
Byl to nadlidský výkon, tehdy už jej omezovala
tloušťka způsobená nemocí. Dehydratace mozku u něj vyvolávala obrovskou žízeň. Prý vypil
denně dvacet až třicet sladkých limonád pomo.
Přišly i zlé události. Některý z nesměřických
sousedů zastřelil Pavlovým foxteriéra Pedra, dárek od Emila Zátopka. Pejsek netrpěl. Lovec to
udělal profesionálně, střelou z malorážky rovnou
do oka. To je ale asi moc neutěšilo.
Věra i Ota se nakonec vydali hledat nové místo.
Navštívili Olšany u Klatov. V jejich okolí se rozprostírají tři velké rybníky a staré grunty na návsi
mají zakroucená průčelí selského baroka. Je to
víska jak z Ladových obrázků. Zalíbila se jim
i stará hájenka někde na Lužnici. Nakonec
jim ale zůstaly jen Nesměřice a chata u ledové
strouhy.
Ota často říkal: „Vím, že hodně brzo umřu.“
Všichni kolem něj nad tím mávali rukou. Věděli
o jeho duševní nemoci. Pravdu měl však Ota.
Skutečně umřel. V sobotu 24. března 1973 se
Pavlovi vraceli z jižních Čech. Silnice z Tábora
k České Sibiři byla ucpaná. Embéčko lezlo kupředu jak slimák, ale Ota měl neobyčejně dobrou náladu, dokonce se trochu posmíval esembákovi při silniční kontrole. Za tři dny však bylo
všechno jinak, propukl u něj záchvat cyklofrenie. Poslední březnový den jej bratr Jiří, jako už
po kolikáté, odvezl do Bohnic. Ve dvě hodiny
odpoledne zde Ota Pavel vydechl naposledy.

FOTA: ARCHIV AUTORA
Jarní akademii uspořádala ve středu 22. 3. 2017
školní družina při Základní škole Zruč nad Sázavou.
Diváci mohli zhlédnout pásmo písniček, pohádek
a tanečních vystoupení, které se svými žáky natrénovaly vychovatelky školní družiny. FOTO J. BOUMA
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Deváťák Petr Franc plave mezi jazyky jako ryba ve vodě
Blanka Olišarová

Věnuješ se v rámci češtiny vlastní
literární tvorbě?
Ano, mám rozepsané jisté knižní
projekty a pracoval jsem na nejedné
kontroverzní básničce.

P

oslední rok na základní škole je
jedna velká jízda a každý si ho
chce pořádně užít. Někdo se snaží si
užít co nejvíce chvíle se svými spolužáky, další pracuje na tom, nasbírat
poslední nové zkušenosti v rámci základního vzdělávání, jiní touží ukázat, že těch devět let na „základce“
nestrávili spaním v lavicích a psaním
vzkazů o hodinách. To vše bylo bohatě dopřáno Petru Francovi ze zručské základní školy, který si nedávno
„střihl“ hned dvě jazykové soutěže
v rámci českého jazyka a angličtiny.
A v obou soutěžích sklidil veliký
úspěch. Kromě toho, že Petr potvrdil, že i komplikovaný český jazyk se
dá naučit, se sám také utvrdil v tom,
že případné cestování do ciziny pro
něj nebude problém – se svou úrovní
angličtiny se bez problémů domluví.
Ve volném čase patří Petr mezi
vášnivé čtenáře. Pokud patříte mezi
fanoušky knižní série o Harrym
Potterovi, určitě byste nalezli společnou řeč. A připravte si odpověď
na otázku, ke které koleji patříte.
Knihy jsou pro Petra důležitým
zdrojem poznání. Jak on sám na své
úspěchy nahlíží a zda touží své jazykové dovednosti jednou (ne)uplatnit
případně i ve svém budoucím za-

městnání, prozradil v následujícím
rozhovoru.
Petře, na naší škole jsi nyní známý jako „borec na jazyky.“ Jsou
tedy jazyky tvojí hlavní parketou?
Vlastně jsem o tom tímhle způsobem nikdy nepřemýšlel. Jak angličtinu, tak češtinu pokládám za elementární, ale asi by se to tak dalo říct.
Vždy jsem byl fascinován jak osobitým zněním ostatních jazyků, tak
jejich výjimečnou intonací hlásek.
Co pro Tebe vynikající znalost
mateřštiny i cizích jazyků znamená?
Znamená to pro mě radost, přirozenost a nutnost.

v úterý 18. dubna 2017
od 17 do 18 hodin
probíhají
v Základní umělecké škole
Zruč nad Sázavou
přijímací talentové zkoušky
pro nové žáky
na školní rok 2017/2018
do všech oborů:
hudebního,
výtvarného,
tanečního,
literárně-dramatického

ZUŠ

Kytaristé soutěžili v Praze

Lenka Říhová

V

ia musica ad beatum, z. s. a Tanja Classic, s. r. o. ve spolupráci
s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy uspořádaly ve dnech
2. – 4. března 2017 již osmý ročník národní soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clássica.“ Soutěže
se zúčastnili také naši mladí kytaristé
ze základní umělecké školy.
V nulté kategorii účinkovala Gabriela Sochůrková, v první kategorii naši
školu reprezentoval Ondřej Pekárek
a ve třetí kategorii Anežka Pažoutová. Předsedou poroty soutěže, které

FOTO: ARCHIV ZUŠ
se účastní ti nejlepší mladí kytaristé
z ČR, byl Štěpán Rak. Naše nejmladší
soutěžící získala ve své kategorii první místo a Ondra Pekárek si odvezl
za svůj výkon čestné uznání. Gratulujeme a držíme palce, aby se dařilo
i v dalším soutěžním klání. Ve dnech
22. – 24. března budou totiž Ondřej
a Anežka zastupovat nejen Zruč, ale
i ČR na soutěži vyhlašované na Slovensku Ministerstvem školství, vědy,
výzkumu a sportu s názvem „Gitarová
súťaž Bojnice 2017.“ V dalších ZN se
o našich kytarových nadějích na Slovensku dozvíte více.

A nyní k anglickému jazyku – byl
jsi již někdy na delším pobytu v cizině, kde jsi jej musel uplatnit?
Na pobytu v anglicky mluvící zemi
jsem nikdy nebyl, a pokud ano, tak
jsem byl moc malý, než abych si to
pamatoval, ale rozhodně bych rád
strávil nějaký čas v takové zemi, případně i pochytil nějaký ten tamější
slang a kulturu.
Je známo, že lidé se s určitým talentem pro jazyky rodí. Věřím ale,
že za tvým úspěchem je i spousta
dřiny. Jak ses na soutěže připravoval?
Konkrétně s angličtinou jsem jen
potřeboval zvolit strategii, se kterou
zapůsobit na porotu. Slovní zásoba
jako taková je u mě zřejmě jen výsledkem evoluce: roky nenásilného
pozorování videí a filmů v angličtině
od raného věku.
Jelikož letos končíš základní školu, jsou vítězství v soutěžích jejím
krásným završením. Co tyto úspěchy znamenají pro tebe osobně?
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Tyto úspěchy jsou pro mě zejména
prostředky, které mi mohou pomoci
dostat se na střední školu.

jsem, jsem celkem rád, že se mohu
dozvídat jak o základech své existence ve fyzice, tak o abstraktních
konceptech v algebře. Samozřejmě
mi však škola slouží pro sociální potřeby stejně jako mým vrstevníkům.

Letos sis podával přihlášku
na střední školu. Volil jsi ji i s přihlédnutím ke svým jazykovým dovednostem? Upotřebíš své jazykové
nadání jednou ve svém povolání?
Jelikož GJO (Gymnázium Jiřího
Ortena v Kutné Hoře – pozn. red.),
na které jsem přihlášku podal, se
soustředí na studijní pobyty v zahraničí, řekl bych, že ano. V upotřebení jazykového nadání pevně
doufám. Možná advokát zahraniční
klientely?

Jaký je tvůj nejvyšší cíl na poli
vzdělávání? Máš nějakou pozici,
na kterou bys to chtěl dotáhnout?
Nejspíše právní zástupce. Protože
ačkoliv pacifistické využívání rétoriky pro popisování, jak někdo plesá
na zelené louce, je pěkné, nemůže se
vyrovnat s pocitem triumfu při nasměrování těchto znalostí proti osobě, která si to zasluhuje. Také protože se každým dnem můžete dovídat
nové informace o právních hranicích
vašeho počínání, což se zdá v určitém
smyslu zábavné.

Předpokládám, že ve škole netíhneš pouze k předmětům, zaměřeným na výuku jazyků, ale zajímají
tě i další. Jaké to jsou?
Zejména matematika – entusiasmus pro některé její pokročilé odrůdy mě naplňuje od chvíle, kdy jsem
se dozvěděl o kacířství v podobě vyšších prostorových rozměrů – dále pak
určitě fyzika a chemie.

Na závěr nutno podotknout, že Petr
neustále pracuje na rozvoji svých jazykových dovedností. Kromě angličtiny se rozvíjí také v oblasti německého jazyka. I když občas podobnost
svádí k popletení, dovede si mezi
oběma jazyky najít společné paralely
a objevit zajímavé jazykové nuance. V současnosti se Petr připravuje
na krajské kolo soutěže z českého
jazyka, ve které mu všichni budeme
držet pěsti.
FOTO: ARCHIV ZŠ

Jakou roli zaujímá škola ve tvém
životě?
Neřekl bych, že škola je místo, kam
bych se vyloženě těšil, rozhodně k ní
však nemám odpor. Když už ve škole

Maturita naučila
Dalibora čísti
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Karneval
v Malostranské

MŠ Malostranská

Martina Fialová
Jiřina Bělinová

N

ezbytnost či svízelná situace donutila člověka dělat
něco, co nechtěl a jinak by to ani dělat nesvedl. V této
svízelné situaci se v současné době stále častěji ocitají někteří studenti 3. či 4. ročníků středních škol, které čeká
státní maturita z českého jazyka a s ní tedy nutnost dokázat
přečtení dvaceti knih ze školou vydaného seznamu. Mladí
přicházejí do knihovny, bezradně bloudí pro ně často zcela
neznámým prostředím, a nejsou-li odchyceni knihovnicí,
odcházejí k počítači stahovat další obsah literárního díla
z osvědčených zdrojů.
I zželelo se naší knihovnici těchto zbloudilců a rozhodla
se jim podat pomocnou ruku a zúročit své mnohaleté zkušenosti s přípravou maturantů. Od listopadu se tak scházejí
studenti s Mgr. Jiřinou Bělinovou pravidelně první sobotu
v měsíci a také nepravidelně a individuálně v odpoledních
výpůjčních hodinách v knihovně. Konzultují své seznamy
četby, vybírají pro ně vhodné knihy, rozebírají jednotlivá
díla a s blížícím se termínem maturit si zkoušejí maturitu
nanečisto.
A vzhledem k tomu, že těchto návštěvníků bylo již více než
třicet, soudím, že tato nová aktivita ve spolkovém domě se
setkala se zájmem Zručanů a obohatila tak nabídku vzdělávání v našem městě. Takže ať už dopadnou letošní zkoušky
z dospělosti jakkoli, můžeme si říci, že snaha byla, a to se
taky počítá.

"Malostranská
v novém kabátě"
19. 4. 2017 od 16 do 18 hodin
přijďte na návštěvu a prohlédněte si
nový interiér i exteriér mateřské školy.
Rodiče s dětmi mohou využít
zahradu mateřské školy
k posezení a hře.

Na setkání se těší zaměstnanci a děti
z Malostranské MŠ.

Jaroslava Daňková

FOTO: ARCHIV MŠ

R

ok uplynul jako voda, nastal čas masopustní a s ním
i dětský karneval. Přípravy zabraly téměř týden a vyvrcholily ve čtvrtek 9. února bohatým dopoledním programem. Děti si užily spoustu zábavy. Na programu byly
hry, veselice a dětská diskotéka. Přehlídka masek uzavřela
pěkné dopoledne a děti se s chutí pustily do pravých masopustních koblížků, které pro ně připravila paní kuchařka
Dája Kaňkovská.

MŠ Na Pohoří

Přiletěl k nám netopýr!
Jolana Keharová

V

e středu 1. 3. 2017 nás ve školce milou návštěvou
potěšila paní Kateřina Zemanová. A nepřišla sama,
společně s ní přiletěla netopýřice Lucka a s dětmi strávila
příjemné dopoledne plné her a zábavných aktivit, během
nichž hledaly a lovily potravu, poznávaly různé typy úkrytů, vyzkoušely si orientaci pomocí zvuků a mnoho dalších
činností, které dětem přiblížily život netopýrů. Krom toho
se děti hrou učily vzájemně naslouchat a respektovat potřeby druhých. To byl také cíl výukového programu autorek
Lenky Bartoničkové, Evy Cepákové a Petry Schnitzerové
– ŠKOLKA VZHŮRU NOHAMA aneb NA NÁVŠTĚVĚ
U NETOPÝRŮ.
Děti se naučily básničky, poslechly si pohádku, vyrobily
si svého netopýra, samy se trošku v netopýra proměnily
a zažily tak celý rok jedno roční období po druhém.
Tímto bychom chtěli poděkovat paní Zemanové za příjemně strávené dopoledne, při kterém se děti seznámily
s pro ně neobvyklým zvířátkem a užily si plno zábavy.
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Zastupitelstvo města na svém 19. zasedání, konaném dne 30. 1. 2017
schvaluje
• uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Zruče nad Sázavou ve výši 70 000 Kč se žadatelem Lukášem
Vilimovským na uspořádání akce „2. ročník Festivalu Zruč“;
• úpravu rozpočtu města na rok 2017 zvýšením příjmů o 4 000 000 Kč,
zvýšením výdajů o 5 655 000 Kč a částku financování o 1 655 000 Kč;
• poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Zruče nad Sázavou pro
rok 2017 společnosti Centrin DS, s. r. o. ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy;
• podání žádostí o dotace z Ministerstva zemědělství ČR dotační program
129660 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny,
Podprogram 129 662 akce: „Oprava kapličky v Nesměřicích a v Říční ulici,“
„Oprava sochy Panny Marie“;
• směnit pozemek p. č. 2534 ve vlastnictví města Zruče nad Sázavou za pozemek p. č. 2335/136 ve vlastnictví Ing. Jany Hromádkové vzniklý GP č. 1948
– 166/2016. Rozdíl vzniklý ve výměře obou směňovaných pozemků ve výši
230 m2 uhradí město Zruč nad Sázavou za cenu 50 Kč/ m2 (tj. 11 500 Kč).
Veškeré náklady spojené s převodem bude hradit město Zruč nad Sázavou;
• pořízení „Změny č. 3 územního plánu“, která umožní výstavbu tenisové
haly na části pozemku p. č. 1886/1 nebo p. č. 1946/3 v katastrálním území
Zruč nad Sázavou. Změna spočívá ve změně funkčního využití části jednoho z uvedených pozemků na „Plochu občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení“;
• přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje v dotačním programu
A pro rok 2017 a to pro službu Pečovatelská služba ve výši 506 100 Kč;
bere na vědomí
• zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19. 12. 2016;
• 8. úpravu rozpočtu města na rok 2016 snížením příjmů a výdajů o částku
5 009 010 Kč;
pověřuje
• stavební úřad podáním žádosti na vypracování zadání „Změny č. 3 územního plánu,“ příslušnému pořizovateli, kterým je Městský úřad Kutná Hora,
odbor regionálního rozvoje. Jako člena zastupitelstva určeného ke spolupráci
s pořizovatelem určuje zastupitelstvo města starostu města.
Rada města na svém 60. zasedání, konaném 6. 2. 2017
schvaluje
• žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení licence na provozování zvláštní osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku „200999 Úpravna
vody Želivka, Hulice – Zruč nad Sázavou“;
• žádost pana Radka Vaňkáta o zápočet nákladů na výměnu kotle v Country
baru ve Zručském dvoře s nájemným;
• předložit koupi pozemku p. č. 129/15 v k. ú. Zruč nad Sázavou na jednání
ZMě;
• ceník mechanizačních prací technických služeb pro rok 2017;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní ze dne 4. 7. 2014 s JUDr. Janou
Flégrovou, advokátkou AK Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 14, Ledeč
nad Sázavou;
• schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu s paní Janou Jursíkovou, Želivec 14, 285 22 Zruč nad Sázavou;
souhlasí
• na základě § 34 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s předloženými
pravidly pro používání znaku a vlajky města Zruč nad Sázavou s okamžitou
platností;
ukládá
• předložit do návrhu úpravy rozpočtu města pro rok 2017 žádost ZUŠ
Zruč nad Sázavou o navýšení neinvestičního příspěvku na vzdělávání pedagogických pracovníků;
• předložit do jednání ZMě návrh záměru pana Bc. Pavla Vrzáčka na využití
objektu „J“ (špýchar) ve Zručském dvoře;
• zveřejnit záměr města na pronájem části Zručského dvora za účelem pořádání trhů a následně předložit do jednání RMě.
Rada města na svém 61. zasedání, konaném 15. 2. 2017
schvaluje
• zadávací dokumentaci na akci „Veřejné osvětlení – etapa 2017“ a vypsání
výběrového řízení. RMě schvaluje poptat na tu akci firmy:
~RAISA,
~
spol. s. r. o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV, IČ: 43005071
~AVE
~
KOLÍN, s. r. o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ: 25 14 81 17
~ELTODO
~
– CITELUM, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
~Spojstav,
~
s. r. o., Magistrů 16, 140 00 Praha 4
~Maděra
~
a Šípek, s. r. o., Kluk 116, 290 01 Poděbrady
~Elmoz
~
Czech, s. r. o., 257 01 Popovice 76, IČ: 47544929
~Tes,
~ spol. s r. o., Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, IČ: 47539330
~SUNNYMONT,
~
s. r. o., Tyršovo náměstí 221, Hostomice
pod Brdy, 267 24, IČ: 29008841
RMě jmenuje na výše uvedenou akci komisi pro otvírání obálek v tomto
složení:
Členové:			Náhradníci:
Kristýna Soukupová		
Jaroslav Vítovec
Ing. Martina Gabrielová		
Lenka Zálešáková

Pravidla pro užívání
městského znaku a vlajky

Martina Fialová

M

ěsto Zruč nad Sázavou má
od roku 2002 Parlamentem ČR,
Podvýborem po heraldiku a vexilologii odsouhlasenou podobu městského
praporu. Oficiální popis našeho městského praporu zní: „červený list s bílým
vlajícím pruhem širokým jednu třetinu
délky listu. V červeném poli bílé buvolí
rohy.“ Od roku 2015 má naše město
schválený taktéž Parlamentem ČR,
Podvýborem po heraldiku a vexilologii
i městský znak. Závazný slovní popis
znaku (tzv. blaseon) zní: „v červeném
štítě stříbrné buvolí rohy.“ Naše vlajka
i znak města byly zařazeny do evidence
Registru komunálních symbolů. Je asi
obecně známo, že původ našeho městského znaku se datuje do začátku druhé poloviny 16. století. V té době Zruč
dosáhla takového rozkvětu, že roku
1561 za vlády Ferdinanda Habsburského byla povýšena na městečko.
Tehdejší vlastník Zruče rytíř Jan starší

Kalenic jí dal svůj rodový erb – stříbrné
buvolí rohy na červeném štítě.
Na základě těchto dokumentů se
Rada města Zruč nad Sázavou usnesla stanovit Pravidla pro užívání znaku
a vlajky města Zruč nad Sázavou. Celé
znění pravidel můžete najít na webových stránkách města, ale zkráceně
platí toto:
Znak města v jeho schválené podobě
smí bez projednání na RMě používat
město a jím zřízené nebo založené organizační složky, příspěvkové organizace a právnické osoby, a to bezplatně.
Dále mohou bezplatně užívat znak organizace podporované městem formou
příspěvků a grantů za podmínek, že
bude vždy dodrženo správné grafické
vyobrazení znaku města.
Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat znak města pouze

po vyplnění řádné žádosti a předchozím písemném souhlasu vedoucí Odboru kultury, školství a sportu (dále jen
OKŠS).
V případě použití městského znaku
v rámci charitativní nebo kulturně společenské akce či činnosti uděluje bezplatně souhlas s jeho použitím, na základě písemné žádosti vedoucí OKŠS.
V případě použití městského znaku
pro komerční účely uděluje souhlas
Rada města. Je tedy třeba podat oficiální žádost na Radu města. Formulář
této žádosti obsahují Pravidla pro užívání městského znaku a vlajky na webu
města.
Je zakázáno jakkoliv doplňovat či
měnit oficiálně schválený městský znak
a vlajku.
Schválená podoba městského znaku
a vlajky jsou otištěny na titulní straně.

Nová služba
Městské knihovny ve Zruči nad Sázavou
Jiřina Bělinová

V

ytáhněte své děti od počítačů,
hrajte s nimi deskové hry půjčené
v naší knihovně!
Ať už máte doma potomky věčně
usídlené před obrazovkou počítače
a nedaří se vám je zaujmout jinou činností či děti komunikativní, hyperaktivní, přemýšlivé nebo jste sami hraví
a společenské hry jsou vaším společníkem, přijďte využít novou službu naší
knihovny – půjčování deskových her.
Vybírat můžete ze širokého sortimentu společenských her od odpočinkových, strategických a dobrodružných
až po vědomostní hry určené všem
věkovým kategoriím. Neděli v rodinném kruhu můžete oživit zábavnou či
strategickou hrou. Na dětskou oslavu
narozenin už nemusíte shánět klauna,
ale můžete půjčit dětem několik her
a máte alespoň na chvíli pokoj od dětského dovádění. Pakliže jedete na chalupu lyžovat nebo grilovat, není lepší
zábava, než si s přáteli zahrát nějakou
hru. Společenské hry mají mnoho výhod. Vytvářejí příležitost k přátelské
soutěživosti mezi členy rodiny či mezi
přáteli, nutí vás i vaše děti přemýšlet,

experimentovat a být soustředění –
a tento trénink je do života velmi přínosný. Díky hře můžete na chvíli zapomenout na své problémy a uvolnit se.
Deskové hry zkrátka znamenají snadný
přístup k zábavě s rodinou a přáteli,
která je osobnější a mnohem interaktivnější než třeba společné koukání
na film. U nás máte rozhodně z čeho
vybírat.
Seznam her: Barvínek, Carcassonne,
Cutthe Rope, Černé historky 1, Černé
historky: Bílé historky, Duch!, Goblíci
jedlíci, Hravé kroužky, Chodí Pešek

Zruč zmizelá
a mizející XXX.

F OTODOKUMENTACE: ARCHIV STAVEBNÍHO ÚŘADU

FOTO: AUTORKA
okolo, Kingdomino, Patchwork, Port
Royal, Příběhy z kostek, Slovopád,
Summoner Wars, SMART – Auto
blok, SMART – IQ Puzzle, SMART
– Noemova archa, SMART – Safari,
SMART – Vikingové, Times Up – Rodina.
Pravidla půjčování jsou velmi jednoduchá. Musíte být registrovaným čtenářem naší knihovny minimálně půl
roku, zápůjčka jedné hry je maximálně
jeden měsíc a při ztrátě hry, jejích komponentů či při poškození hry je nutné
ji celou uhradit.

Jiří Klatovský

V

posledním díle našeho seriálu se budeme věnovat
domu č. p. 130 v ulici Vlašimská. Již v minulých dílech
jsme si popsali situaci po vybudování kamenného mostu
přes řeku Sázavu, kdy mohlo postupně dojít k výstavbě
domů v lokalitě „Zářečí.“ Regulační plán byl uvolněn
a zájemci proto začali stavět nejprve v dnešní ulici Říční
a následně v dnešní ulici Vlašimská. Jedním ze stavebníků
byl pan Antonín Dvořák, který si objednal stavbu domu
přímo v dnešní zatáčce a byl druhým stavebníkem po panu
Štíchovi. Povolení ke stavbě domu bylo vydáno Obecním
úřadem ve Zruči nad Sázavou dne 10. února r. 1924. Plány vypracoval stavební podnikatel Karel Pošepný, úředně oprávněný stavitel z Kácova nad Sázavou a nám dobře
známý Bohumil Štícha, úředně oprávněný mistr tesařský
ze Zruče nad Sázavou.
Společně s domem se stavěl hospodářský objekt. Stavělo
se velmi rychle a již 1. srpna 1924 vydal obecní úřad povolení k obývání domu. Šlo o velmi jednoduchou stavbu,
kterých v té době vzniká celá řada. Vesnický dům obsahoval
kuchyň, pokoj a komoru. Hospodářský objekt pak chlév,
vepřín, suchý záchod a dřevník. Vlastníci domu emigrovali ve 30. letech minulého století do USA. Nicméně stále
zůstali majiteli a v domě se střídali různí nájemci až do začátku 90. let, kdy byl dům prodán dnešním majitelům.
V domě fungovala od r. 1992 nějakou dobu prodejna smíšeného zboží (potraviny „U smrku“) a byla zde i sběrna čistírny. Dnes dům slouží po částečné rekonstrukci k bydlení.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Zprávy z radnice

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Prodám byt ve Zruči nad Sázavou, Sad Míru,
3+1, 2. patro. Cena 990 000 Kč. Realitní kanceláře nevolat. Tel.: 606 436 084.
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped
s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Pronajmu pozemek s ovocnými stromy, 460 m2,
v nové Zruči. Tel.: 602 169 594.
◆ Sháním k pronájmu nebo koupi garáž ve Zruči
nad Sázavou, přednostně u tenisu. Tel.: 727 911 292.
◆ Dlouhodobě pronajmu částečně zařízený byt
3 + 1 Na Pohoří (čtvrtý panelák). Cena dohodou.
Tel.: 602 397 783.

ˇ
Chcete stavet?
Specializuji se na komplexní
inženýrskou stavební činnost
Zajištění stavby od „A“ do „Z“

studie – projekt – povolení – stavba – kolaudace
25 let praxe

Tel: 602 222 122

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme p. MUDr. P. Barákovi
a celému kolektivu pracovníků
v Domově pro seniory Centrin, s. r. o.
ve Zruči nad Sázavou
za jejich dobrou péči o naši maminku,
paní B. Lapáčkovou z Vlašimi.
Zvláště pak děkujeme sestřičkám
ze 4. a 6. patra, které poskytly mamince
vzornou obsluhu a péči
po celou dobu jejího pobytu.
Rodina Lapáčkova

Děkuji panu starostovi a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči and Sázavou
za milé přijetí na MÚ, rovněž i za přání
a dárky k mým narozeninám.
Věra Zelenková

Děkujeme Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou
za blahopřání k narozeninám.
Manželé Kroutilovi

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou
za přání k mým narozeninám.
Zdeněk Voslář

Děkuji všem přátelům a známým,
kteří se přišli naposledy rozloučit s mou
milovanou manželkou Věrou Blehovou.
Manžel Věroslav

29. 4. 2017
pořádá Český rybářský svaz
MO Zruč nad Sázavou

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
registrace v 5.00 hod.
na pískovně Horka II. RMV
občerstvení zajištěno
startovné 200 Kč
Více informací viz plakát

BŘEZEN
2017

Chtěl bych co nejsrdečněji poděkovat
výboru místní organizace Svazu tělesně postižených ve Zruči nad Sázavou,
Městskému úřadu a Sboru pro občanské
záležitosti ve Zruči nad Sázavou za gratulace a dárky k mým 70. narozeninám.
Karel Šonka

Bc. Lenka Velíšková
Aneta Hovorková
RMě jmenuje na výše uvedenou akci hodnotící komisi v tomto složení:
Členové:
Náhradníci:
Kristýna Soukupová
Ing. Martina Gabrielová
Mgr. Martin Hujer
Ing. Roman Výborný
Ing. Ludmila Plášilová
Bc. Kristýna Jirkovská
Ing. Milan Růžička
Mgr. Jiří Klatovský
Jaroslav Zeman
Ondřej Vorlíček
• uzavření smlouvy o výpůjčce č. 734/2016 – SML na část pozemku p. č.
2828/1, p. č. 2829/1 a p. č. PK 1267/1, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, za účelem umístění a užívání stavby „Na kole do práce Zručskou cyklostezkou –
2. etapa“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
• uzavření dohody o předčasném užívání stavby „Zruč nad Sázavou, rekonstrukce chodníku – Vlašimská“ s firmou BES, s. r. o., Benešov, Sukova 625,
256 01 Benešov a pověřuje starostu podpisem dohody.
Rada města na svém 62. zasedání, konaném 27. 2. 2017
schvaluje
• účetní závěrku Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou za rok 2016;
• výsledek hospodaření Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou za rok
2016 ve výši 82 940,27 Kč a převod této částky do rezervního fondu;
• účetní závěrku MŠ Malostranská Zruč nad Sázavou za rok 2016;
• výsledek hospodaření MŠ Malostranská Zruč nad Sázavou za rok 2016
ve výši 12 197,69 Kč a převod této částky do rezervního fondu;
• účetní závěrku MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou za rok 2016;
• výsledek hospodaření MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou za rok 2016 ve výši
280 342,22 Kč a převod této částky do rezervního fondu;
• účetní závěrku Základní školy Zruč nad Sázavou za rok 2016;
• výsledek hospodaření Základní školy Zruč nad Sázavou za rok 2016 ve výši
44 811,25 Kč a převod této částky do rezervního fondu;
• podání žádosti o dotaci ZŠ Zruč nad Sázavou v rámci programu ERASMUS+, klíčová akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců, pro projekt „Škola
bez hranic“;
• žádost paní Aleny Zemanové o zapůjčení podia, laviček, pivních setů,
odpadkových košů na dny 7. 5. 2017 a 16. 9. 2017;
• bezplatný výlep plakátů na kulturní a sportovní akce pořádané na území
města;
• předložit do jednání ZMě bezúplatný převod pozemků p. č. 1650/7 a p. č.
1650/46 vše v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace s MAS Lípa pro
venkov, z. s. o. ve výši 3 000 Kč na realizaci projektu Čistá řeka Sázava 2017;
• zadávací dokumentaci na akci „Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou, II. etapa“ a vypsání výběrového řízení. RMě jmenuje komisi pro otevírání
obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Bažant, Ph.D.
Bc. Kristýna Jirkovská
Ing. Ludmila Plášilová
Mgr. Jiří Klatovský
Mgr. Jitka Trojanová
Ludmila Vlková
• zadávací dokumentaci na akci „Dodávka vysokozdvižné plošiny“ a vypsání
výběrového řízení. RMě jmenuje komisi pro otevírání obálek v tomto složení:
Členové:
Náhradníci:
Mgr. Martina Zábranská
Tereza Komárková
Ing. Ludmila Plášilová
Bc. Kristýna Jirkovská
Mgr. Martin Hujer
Ludmila Vlková
RMě jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
Členové:
Náhradníci:
Mgr. Martina Zábranská
Tereza Komárková
Ing. Ludmila Plášilová
Ing. Roman Výborný
Mgr. Martin Hujer
JUDr. Alena Hajská
Ing. Milan Růžička
Mgr. Jiří Klatovský
Jaroslav Svoboda
Petr Bareš;
• zadávací dokumentaci na akci „Profesní vzdělávaní zaměstnanců města
Zruč nad Sázavou“ a vypsání výběrového řízení. RMě ukládá na tuto akci
poptat firmy:
~Ingenium, v. o. s., Pod Kavalírkou 300/4, 150 00 Praha 5;
~PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., Švabinského
1749/19, 702 00 Ostrava;
~BNV Consulting, s. r. o., Staroměstské náměstí – Melantrichova 17 b,
110 00 Praha 1;
• RMě jmenuje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
Členové:
Náhradníci:
Mgr. Martin Hujer
JUDr. Alena Hajská
Ing. Jana Jelínková
Ludmila Vlková
Mgr. Jitka Trojanová
Bc. Kristýna Jirkovská;
• výši rabatu při prodeji upomínkových předmětů v infocentru ve výši minimálně 5% za podmínky, že celkový rabat v následující turistické sezóně bude
vyšší než v sezóně loňské;
• přesun finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2017 a 2018 ve výši
10% z tržeb za svatby a ze vstupného v prohlídkových okruzích k výplatě
mimořádných odměn zaměstnancům města za jejich aktivitu;
• předložit do jednání ZMě bezúplatný převod pozemků p. č. 420/16 a p. č.
420/17 vše v k. ú. Želivec;
• uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení realizační dokumentace na zateplení smuteční síně a výměnu oken s firmou Projekt Světlá v. o. s., Havířská 616,
584 91 Světlá nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor ve Zručském dvoře za účelem provozování trhů s firmou Aleš Trhy, spol. s r. o., Na Rozhraní 619/40,
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Zprávy z radnice
Plzeň;
• uzavření kupní smlouvy na prodej dřevní štěpky s firmou ČEZ Energo,
s. r. o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín;
• objednat od firmy Artspect, a. s., Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 vitríny
do infocentra dle předložené nabídky;
• na základě zveřejněného záměru pronájem jedné místnosti v patře objektu
ambulance (zdravotní středisko) společnosti Ambulance gastroenterologická,
interní a chirurgická, s. r. o., Praha 4;
• uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor a ostatních službách
spojených s pořádáním městského plesu s pronajímatelem firmou Arvetti,
s r. o., náměstí Míru 594, 285 22 Zruč nad Sázavou;
• uzavření darovacích smluv na X. městský ples, který se bude konat dne
4. 3. 2017 na poskytnutí finančního daru od firem Artspect, a. s., Marešova
643/6, 198 00 Praha 9; Archatt Památky, spol. s r. o., V. Nezvala 68, 674 01
Třebíč; Arvetti, spol. s r. o., náměstí Míru 594, 285 22 Zruč nad Sázavou;
na poskytnutí věcných darů od firem: BERTRAM, s. r. o., Politických vězňů
912/10, 10 00 Praha 1; Mgr. Dana Radilová, Dubinská 150, 285 22 Zruč
nad Sázavou, Polysan, Nesměřice 52;
• uzavření dodatku č. 21 k pojistné smlouvě č. 7720085251 s pojistitelem
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8,
Pobřežní 665/21, 186 00;
souhlasí
• se žádostí SVJ Zruč nad Sázavou 778–781 o uzavírku části ulice Slunný
Vrch (před vchody 780 a 781) z důvodu zateplování domu v termínu od 3. 4.
2016 – 15. 6. 2017;
ukládá
• předložit do jednání ZMě návrh na prodloužení vyplácení finančního
příspěvku na vybudování kanalizační přípojky v rámci investiční akce „Kutnohorsko – Čáslavsko“ pro majitele nemovitostí, kteří je nabyli po vybudování
kanalizace;
bere na vědomí
• bezúplatný převod varhan do MŠ Na Pohoří;
• petici občanů proti výsadbě stromů a keřů za domy v sídlišti Sad míru
a ukládá ji předložit do jednání ZMě jako informaci na vědomí;
• výsledek výběrového řízení na pozici pracovníka v sociálních službách;
• podání žádostí o dotace z Ministerstva zemědělství ČR na dotační program
129600 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny,
podprogram 129 662 na akce „Oprava kapliček Zruč nad Sázavou“, „Pomník Panny Marie Zruč nad Sázavou“, „Oprava části hřbitovní zdi – Zruč
nad Sázavou.“

IV. jarní zlatá zručská mölkka
Leoš Fiala
Mölkka – Tradiční jarní mölkkařské

klání se uskuteční ve dnech 13. až
14. května na tenisových dvorcích.
V sobotu se koná turnaj tříčlenných
družstev Českomoravského poháru,

který bude zároveň kvalifikací pro
srpnové mistrovství světa. V neděli
se bude hrát II. mistrovství Posázaví
jednotlivců a dvojic. Přijďte si zahrát
a pomoci překonat loňský rekord
v počtu startujících. Více informací
a přihlášky na www.zazrucveselejsi.cz.

Sportovní hala ve Zruči nad Sázavou zve všechny své příznivce
na VELIKONOČNÍ

TURNAJ SMÍŠENÝCH DEBLŮ

V BADMINTONU PRO AMATÉRY
v sobotu 15. dubna od 10.00 do 17.00 hodin.
prezence od 10.30 hod.
Zájemci, hlaste se na e-mail: hala@mesto-zruc.cz nebo mobil:
730 514 041 – maximální počet deblů je 24. Startovné činí 300 Kč
za družstvo, hraje se na šest až sedm kol švýcarským systémem,
k dispozici bude po celý den občerstvení.

Sportovní akce
1. 4. 2017

HÁZENÁ

turnaj mládeže, od 9.00 do 16.00 hod.

2. 4. 2017

MÖLKKY

zimní liga, od 9.30 do 12.30 hod.

8. 4. 2017

HÁZENÁ

turnaj mládeže, od 9.00 do 16.00 hod.

8. 4. 2017

HÁZENÁ

Sparta Kutná Hora – Náchod, od 16.00 do 18.00 hod.

8. 4. 2017

HÁZENÁ

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Praha 4, od 16.00
do 18.00 hod.

9. 4. 2017

MAŽORETKOVÝ SPORT

kvalifikační kolo vstupné: 50 Kč, děti: zdarma, od 9.00
hod., sportovní hala.

15. 4. 2017

BADMINTON

turnaj ve smíšeném deblu pro amatéry, více informací
viz plakát výše na této straně.

22. 4. 2017

SMÍŠENÝ
VOLEJBAL

turnaj registrovaných – od 8.00 do 20.00 hod.

23. 4. 2017

SMÍŠENÝ
VOLEJBAL

turnaj – od 8.00 do 20.00 hod.

23. 4. 2017

ATLETIKA

závody přípravek hochů a dívek – ročníky 2006–2009,
sportovní areál za základní školou od 9.30 hod.

29. 4. 2017

HÁZENÁ

TJ Jiskra Zruč – Dolní Cerekev, od 18.00 do 20.00 hod.

Martin Hujer
Rekordní návštěvnost zámku
Náš zámek navštívilo v roce 2016
rekordních 22 919 turistů. Pro porovnání si prohlédněte statistiku
od roku 2010, kdy byla ukončena
nejrozsáhlejší etapa rekonstrukce naší
dominanty.
2010 – 5 914
2011 – 6 101
2012 – 10 401
2013 – 10 600
2014 – 12 895
2015 – 15 027
2016 – 22 919
Dotace na cyklostezku je schválená
Město obdrželo dotaci na druhou
etapu zručské cyklostezky, která bude
navazovat na I. etapu pod zručským
zámkem. Celkové náklady projektu
(dokumentace, realizace cyklostezky,
veřejné osvětlení, lávka přes Ostrovský potok, zpracování žádosti o dotaci atd.) dle žádosti o dotaci jsou
zatím ve výši 14 mil. korun a dotace
činí 11,7 mil. korun. Konečná cena
cyklostezky bude známa po ukončení výběrového řízení na zhotovitele,
které probíhá.
Cyklostezka začíná pod zámkem
a nově vybudovanou lávkou překročí Ostrovský potok. Dále pokračuje po břehu řeky pod silniční most
a podél protipovodňové stěny mine
stávající prodejnu stavebnin. Zde
bude stezka krátkou odbočkou propojena prostupem v protipovodňové stěně do ulice Průmyslová, čímž
bude umožněn přístup k nádraží
ČD a k provozovnám firem sídlících
v této lokalitě. Dále se stezka přimkne
k protipovodňové stěně a v prostoru
mezi stěnou a řekou pokračuje dále.
Za firmou Variel, a. s. se levotočivým
obloukem odklání od řeky a vede podél kolejí. Na konci úseku pokračuje
opět směrem k řece Sázavě, kde se
napojí na lávku přes Sázavu. Nový
úsek bude dlouhý více než 1,5 km.
Po celé délce je navržen obousměrný dvoupruhový cyklistický pás se
zpevněným povrchem a také veřejné
osvětlení. V trase cyklostezky jsou
navrženy prostory pro zřízení odpočívek a stojanů na kola. Pokud se
stihne výběrové řízení do poloviny
roku, dočkáme se nové cyklostezky
do konce letošního roku.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
pod zámkem je připravena k realizaci. V současné době probíhá výběr
zhotovitele. Dále máme podanou žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu. Realizace proběhne
i v případě neobdržení dotace. Naši
dobrovolní hasiči se tak dočkají nejen
nové cisterny, ale i nového zázemí.
Veřejné WC ve Zručském dvoře
V měsíci lednu naše město podalo
žádost o dotaci na stavbu veřejného
WC ve Zručském dvoře. WC je vyprojektováno naproti Vodáckému
muzeu pod stavebninami Kolumbus.
WC by sloužilo nejen pro občany
našeho města, ale i pro návštěvníky
zámeckého areálu.
Nejdůležitější investice 2017
Do Technických služeb bude zakoupena nová plošina na údržbu veřejného osvětlení a zeleně. Pro letní
i zimní údržbu města se pořídí nový
traktor.
Bude vybudován nový chodník
v Dubinské ulici po levé straně
(Středočeský kraj provede rekonstrukci části ulice 1. máje, Dubinské

a Jiřické). Pokud se nebude žádat
o dotaci z Ministerstva průmyslu
a obchodu, začne rekonstrukce páteřní komunikace v areálu Sázavanu.
Bude zahájena realizace II. etapy
Zručské cyklostezky. Dokončíme
obnovu veřejného osvětlení v lokalitě za benzínkou, v ulici Okružní,
Horní a Zámecké. V Nábřežní ulici
se dokončí rozestavěný most přes Ostrovský potok.
Zahájíme II. etapu obnovy zeleně
v našem městě. Jedná se o lokality
sídlišť Slunný Vrch, přilehlé ulice
a Na Výsluní, i lokalita Poštovní
ulice, náměstí Míru, parčík u evangelického kostela, zahrady školek
a další drobnější lokality. Pro naše
dobrovolné hasiče bude zakoupena
moderní cisterna a zahájí se celková
rekonstrukce zbrojnice pod zručským zámkem, kde bude vybudováno hygienické zázemí a nová garáž
pro techniku.
Kupní smlouva na cisternu
Město podepsalo kupní smlouvu
na novou cisternu pro dobrovolné
hasiče. Cisternu vyrobí firma KOBIT
– THZ, s. r. o. ze Slatiňan. Jedná se
o moderní automobilovou stříkačku
na podvozku Tatra s nádrží na vodu
pro 9 m 3. Cena je 7,6 mil. korun.
Termín dodání je v polovině letošního roku.
Kapličky a socha před rekonstrukcí
Město podalo žádosti o dotace
na kapličku v Nesměřicích, v Říční
ulici a na sochu panenky Marie pod
zámkem. Celkové náklady rekonstrukcí činí 500 tis. korun. Žádáme
na Ministerstvu zemědělství o částku
ve výši 348 tisíc korun.
III. etapa skládky v Trhovém Štěpánově
Komunální odpady ze Zruče se vozí
na skládku v Trhovém Štěpánově.
Zruč je členem svazku obcí Ekoso,
který skládku vlastní. Současná kapacita již byla téměř vyčerpána, proto se
zrealizovala další etapa skládky, která byla zkolaudována 22. listopadu
2016. III. etapa skládky má 1,63 ha
a kapacitu 270 400 m 3 . Současně byla rozšířena o 100% kapacita
jímky průsakových vod. Přeložena
byla i část příjezdové komunikace
na těleso skládky. Výdaje na pořízení tělesa této etapy skládky činily
21 110 077 Kč. Z této pořizovací
částky uhradil svazek obcí EKOSO
ze svých prostředků 10 miliónů Kč,
na zbytek byla uzavřena úvěrová
smlouva u ČS, a. s. s dobou splácení
sedm let, počínaje rokem 2017.
Výstavbě skládky předcházely přípravné práce, které obsahovaly přeložení vedení vysokého napětí, pořízení
projektové dokumentace, posudky
hydrogeologický, posudek z hlediska
ochrany ovzduší a posudek hodnocení vlivu na životní prostředí. S těmito
výdaji byly celkové náklady ve výši
22 799 621 Kč. A protože jsme obdrželi od města Trhový Štěpánov dotaci na překládku vedení VN ve výši
2 miliónů Kč, tak skutečné náklady
svazku obcí činily 20 799 621 Kč.
Skládka by měla při současném
příjmu odpadů kapacitně vydržet
nejméně 10 roků. Tato skutečnost
nám zajistí do dalších let udržitelnost v nakládání s odpady nejméně
do r. 2024, kdy dojde k razantnímu
omezení ukládání komunálních odpadů na skládky s důrazem na jejich
třídění a využití.
Podklady pro text o skládce poskytl
její ředitel, p. Roman Farion.

Stomatolog do Zruče
Město se snaží získat stomatologa
do našeho města. Nabízí i bydlení.
Domy s pečovatelskou službou
Město Zruč nad Sázavou je zřizovatelem dvou domů s pečovatelskou
službou, které se nacházejí na území
města Zruč nad Sázavou, blíže na adrese Ke Stadionu 1035 a Mládeže 591.
Dům s pečovatelskou službou je určen pro starší občany, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní
péči. Ubytování je poskytováno na základě nájemní smlouvy pro konkrétní
ubytovací jednotku. Byty v DPS jsou
určené pro bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů, zejména
občanů žijících osaměle, příjemců
pečovatelské služby, občanů, kteří
jsou v základních životních úkonech
soběstační, ale pro zajištění některých
potřeb potřebují z důvodu věku nebo
zdravotního stavu pomoc nebo péči
jiné osoby a tuto pomoc nebo péči
nemohou zajistit rodinní příslušníci.
Nájemní byty v DPS Zruč nad Sázavou jsou přednostně určeny pro
seniory a zdravotně postižené občany
z regionu Zruč nad Sázavou a okolí.
Zařízení DPS není zdravotnickým
zařízením.
Bližší informace Vám podá:
Dagmar Janatová, DiS., sociální pracovník, tel.: 327 532 857,
724 193 068, e-mail: janatova@
mesto-zruc.cz.
Informace z odboru vnitřních věcí
Z důvodu nové koncepce platné
od 1. 1. 2017 dochází k přemístění
sociálního oddělení.
S účinností od 5. 4. 2017 bude
sociální oddělení z MěÚ Zruč nad
Sázavou, odboru OVV přemístěno
do Domu s pečovatelskou službou,
Ke Stadionu 1035, Zruč nad Sázavou. V této budově je nově zřízena
kancelář sociálního pracovníka. Kontaktovat sociálního pracovníka je
možno telefonicky, e-mailem, osobně, je možnost domluvit si i osobní
setkání na základě domluvy a sociální
pracovník Vás osobně navštíví.
Dagmar Janatová, DiS., sociální pracovník tel.: 327 532 857,
724 193 068, e-mail: janatova@
mesto-zruc.cz.
Město prodává baťovskou vilku
Město prodává původní baťovskou
vilku č. p. 602 v Poštovní ulici, minimální kupní cena 2,2 mil. Kč. Více
informací na úřední desce městského úřadu nebo na správě majetku,
tel.: 327 531 416.
Poskytnutí daru na narozené dítě
Rada města na jednání dne 24. 10.
2016 usnesením č. 426/2016 schválila poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč
na vítání občánků pro děti narozené
od 1. 1. 2016. Nárok na dar má dítě
narozené od 1. 1. 2016 s trvalým pobytem ve Zruči nad Sázavou i s trvalým pobytem ve Zruči nad Sázavou
jednoho ze zákonného zástupce dítěte (trvalým pobytem se myslí v době
narození dítěte i v době podání žádosti). Promlčecí lhůta pro vyplacení
daru je jeden rok od data narození
dítěte.
V případě zájmu o poskytnutí
daru může zákonný zástupce dítěte
požádat o finanční dar (na základě
podané žádosti) na odboru vnitřních věcí, druhé patro MěÚ Zruč
nad Sázavou, v úřední dny v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30
a od 12.15 do 16.45. Bližší informace: malinova@mesto-zruc.cz nebo
na tel.: 327 532 815.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Jiskra odehrála čtyři přátelská střetnutí

Fotbalisté nastříleli v přípravě sedmnáct branek
Josef Tůma
Fotbal – Fotbalisté Jiskry Zruč nad Sázavou sehráli několik
přípravných utkání před jarní sezónou I. B třídy.
Čáslav B – Jiskra Zruč nad Sázavou
5:5 (3:2)
Áčko nastoupilo v prvním přípravném střetnutí na umělé
trávě v čáslavských Vodrantech. Po desetibrankové přestřelce
skončilo utkání nerozhodně. V týmu se představil nováček
David Ruš, autor jednoho gólu.
Branky Jiskry: Jelínek 2, Ruš 1, Zeman 1, Koudela 1.
Jiskra: Cudlín – Louda, Jouza, Hájek, Brabec – Váňa, Janda,
Petrů, Jelínek – Zeman, Koudela. Střídali: Zelenka, Kovář,
Šindelář, Ruš. Trenér: Michal Váňa.
AFK Kácov – Jiskra Zruč nad Sázavou
2:2 (2:1)
Áčko odehrálo druhé přípravné přátelské utkání na umělém
povrchu ve Vlašimi. Nastoupilo proti omlazenému, běhavému soupeři a v prvním poločase, zejména v jeho úvodu, ho
překvapilo. Vedení 2:1 však neudrželo, vlastním gólem Jiskry
skončilo střetnutí asi spravedlivou remízou.
Branky Jiskry: Ruš 1, Viktora 1.
Jiskra: Cudlín – Louda, Jouza, Šindelář, Viktora – Váňa, Petrů, Koudela, Jelínek – Ruš, Bareš. Střídal: Zelenka. Trenér:
Michal Váňa.

AFK Kácov B – Jiskra Zruč nad Sázavou
5:4 (1:2)
Áčko odehrálo třetí přípravné utkání, opět na umělém povrchu ve Vlašimi. V úvodu proměnilo dvě šance a dalších deset
zahodilo. Po poločasovém střídání, kdy se dostali do hry i hráči béčka, vedení 2:1 neudrželo. Hra se překlonila na stranu
hostů, kteří díky brejkovým akcím o branku vyhráli.
Branky Jiskry: Ruš 1, Hájek 1, Zelenka 1, Koudela 1.
Jiskra: Cudlín – Louda, Jouza, Hájek, Bareš – Janda, Havel,
Koudela, Jelínek – Petrů, Ruš. Střídali: Zelenka, Hluchý,
Kovář, Martinák, Červenka. Asistent trenéra: Lukáš Jelínek.
Ve čtvrtém přípravném utkání Jiskry zavítal na vlašimskou
umělku osmý celek okresního přeboru Havlíčkobrodska SK
Kožlí A.
SK Kožlí A – Jiskra Zruč nad Sázavou
2:6 (0:5)
Trenér Váňa postrádal v přátelském střetnutí osm hráčů základu, k utkání povolal hráče béčka. První poločas byl v jasné
režii Zruče, hostům nadělila pět branek. Kožlí ve druhé části
zápasu zlepšilo hru a výsledek upravilo na čtyřbrankový rozdíl.
Branky Jiskry: Cudlín 3, Jelínek 2, Zelenka 1
Jiskra: Daněk – Brabec, Jouza, Hájek, Bareš – Zelenka, Havel, Martinák, Jelínek – Červenka, Cudlín. Střídal: Mojžíš.
Trenér: Michal Váňa.

Stolní tenisté SKC Zruč nad Sázavou jsou blízko play oﬀ!

Zruč se veze na šňůře čtyř ligových výher v řadě
František Herout
Stolní tenis – Stolní tenisté SKC Zruč nad Sázavou zakončili
rok 2016 jako svůj zatím nejúspěšnější na průběžném druhém
místě 3. ligy, ale v roce novém přišla zaváhání. V oslabené sestavě Zruč prohrála v Chrudimi a nestačila na první celek tabulky
Sokol Hradec Králové. Tento výpadek kluci zalepili alespoň
výhrou s konkurentem – Sokolem, DTJ. Následně přišla skvělá
forma, která po čtyřech výhrách v řadě znamená, že Zruč bude
hrát v posledních čtyřech zápasech o účast v dvoučlenném finálovém play oﬀ o 2. ligu.
Velice vyrovnaný souboj se na konci ledna očekával mezi třetím a čtvrtým týmem tabulky ve Staré Pace. Bezmála čtyřhodinové utkání zpočátku ovládali domácí, kteří se ujali vedení 4:2,
resp. 5:4. Vítězstvím Dana Nevřely s Šajnerem 3:2 však nastal
pro hostující obrat. Zruč kontrolovala na 7:5 a zejména skvělými výkony Františka Herouta a Petra Loudína si v dramatické
koncovce dokráčela pro konečné vítězství.
Sokol Stará Paka – SKC Zruč n. S. TENNISLINE
8:10
Body Zruče: Herout František 4:0, Loudín Petr 3:1, Nevřela
Daniel 2:2, Škopek Pavel 0:4, čtyřhry 1:1.
V podzimním derby ve spolkovém domě zasadil Kolín bolestivou ránu SKC, když jej před domácím publikem srazil na kolena poměrem 7:10. Touha po pomstě byla velká a zasloužila se
o bouřlivý začátek duelu, kdy se SKC ujal vedení 6:1! Zápas by
se mohl zdát být rozhodnut, ale než se Zruč nadála, bylo srovnáno. O body se rozhodovalo v pátých setech a ty rozhodující
připsali Daniel Nevřela a František Herout!
Euromaster Kolín „B“ – SKC Zruč n. S. TENNISLINE
7:10
Body Zruče: Herout František 3:1, Loudín Petr 0:4, Nevřela
Daniel 3:1, Škopek Pavel 2:1, čtyřhry 2:0.
Domácí souboj s Jabloncem nad Nisou obohatila účast patnáctiletého Radka Slavíka a ten jakoby vlil krev do žil hráčům
SKC. Za stavu 4:3 vše napovídalo vyrovnané bitvě, ale po senzační sérii domácí trojice Herout – Nevřela – Loudín bylo o rozdělení bodů rozhodnuto.
SKC Zruč n. S. TENNISLINE – Bižuterie Jablonec n. N.
Body Zruče: Herout František 3:0,
Slavík Radek 1:1,
Loudín Petr 2:1,
Nevřela Daniel 3:0,
čtyřhry 1:1.
Liberec na cestě
do Zruče zapomněl
do sestavy zařadit
svého primátora
a za stavu 4:4 mu
chyběly možná
i body tohoto hráče.
Hráči Zruče bojovali jako lvi a kromě
Marcela Pokorného

10:3

v dresu Loko Depa se jim sotva někdo postavil, což bylo rozhodujícím faktorem nedělního duelu.
SKC Zruč n. S. TENNISLINE – Loko Depo Liberec
10:5
Body Zruče: Herout František 3:0, Slavík Radek 1:2, Loudín
Petr 2:1, Nevřela Daniel 3:1, čtyřhry 1:1.
SKC Zruč n. S. se pohybuje na průběžném 3. místě tabulky
s odstupem 1 bodu na druhou Jiskru Holice. Následující dvojzápas v Pardubicích rozhodne o tom, zda se v sobotu 25. 3.
2017 od 14 hodin ve spolkovém domě uskuteční přímý souboj o finálové play oﬀ mezi Zručí a Holicemi.
B–týmu chybí větší sebejistota a protrápí se play out
B–tým mužů si v Krajské soutěži I. třídy připsal povedený
vstup do nového roku díky zisku sedmi bodů z úvodních
čtyřech utkání. Důležité duely se Sadskou a Neratovicemi ale
poznamenal nedostatek sebevědomí v koncovkách setů, které
rozhodlo o těsných prohrách a o tom, že se SKC bude zachraňovat v závěrečném play out hraném na začátku dubna.
C–tým po vydařené první polovině sezóny má zajištěnou
účast v play off Regionálního přeboru I. a v jeho sestavě se
poslední zápasy objevují mladé naděje oddílu. Tři prohry z poslední čtyř zápasů je slabá forma, ale na třetí místo stále stačí.
D–tým v druhé půlce získává pravidelně více bodů v RP2, což
zatím na vítězství nestačí, ale zlepšení mladých hráčů je zjevné.
Jistota udržení soutěže by Zruči uniknout neměla.
Mladší žáci přivezli z krajských přeborů stříbrné medaile!
Z pozice aktuálně nejúspěšnějšího družstva mladších žáků
v regionu Kutná Hora vyrazila trojice: Jan Čekal, Matěj Kulhánek a tentokrát Ondřej Nácovský; na Krajské přebory
družstev mladších žáků v Králově Dvoře. Na silný celek STC
Slaný kluci nestačili, ale v řídké konkurenci získali stříbrné
medaile.
Výběry mladíků se účastnili i dvou Středočeských Open Tour
mládeže do 21 let, kde si největší úspěchy v šestnáctičlenné divizi D připsali Ladislav Dolejš a Jan Čekal, kteří obsadili postupně
páté až šesté místo.
Dvanáct členů klubu stolního tenisu se připravuje na poslední dva regionální turnaje v Uhlířských Janovicích a Kutné
Hoře, kde se rozhodne o konečném
zisku titulu družstev
a kvalifikaci na závěrečný TOP12
hraný 23. 4. 2017
ve Zruči nad Sázavou.
Výsledky těchto
celků jsou v kompletní podobě
k dispozici na webu
www.skczrux.xf.cz
a na facebookové
stránce skczruc.
FOTO: AUTOR
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Výsledkový víkendový servis
Pepy Tůmy
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE (17. – 19. ÚNORA 2017)
FLORBAL MUŽI
15. kolo – PH + SČ soutěž mužů, divize E (18. 2.): Jiskra Zruč nad Sáz. – FBC Hornets
Praha 3:3 (1:1 0:0 2:2), branky: Němeček 1, J. Edr 1, Červinka 1
16. kolo – PH + SČ soutěž mužů, divize E (18. 2.): FbK Neveklov – Jiskra Zruč n. Sáz.
3:4 (1:3 2:1 0:0), branky: Vodrážka 1, P. Kratochvíl 1, Drbal 1, M. Kratochvíl 1
HÁZENÁ MUŽI
12. kolo – II. liga mužů JZČ (19. 2.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Sezimovo Ústí 29:18
(14:6), sestava a branky: Vinc, Vodrážka – Felis 5, Dolejší 5, Böhm 5, Kovařík 4, Lefner
2, M. Vrzáček 2, Havránek 2, Procházka 2, Havlíček 1, Koubský 1, D. Korel
VOLEJBAL MUŽI (dvojzápas)
14. kolo – KP 1 (18. 2.): VK Tuchlovice A – Jiskra Zruč n. Sáz. 2:3
14. kolo – KP 1 (18. 2.): VK Tuchlovice A – Jiskra Zruč n. Sáz. 3:1
VOLEJBAL ŽENY (dvojzápas)
2. kolo finálová skupina – KP 1 (18. 2.): Baník Příbram – Jiskra Zruč nad Sázavou 3:0
2. kolo finálová skupina – KP 1 (18. 2.): Baník Příbram – Jiskra Zruč nad Sázavou 3:1
ŠIPKY
21. kolo – C liga, skupina D – 2. liga (19. 2.): Baltazaři Zruč nad Sázavou – Savci
Dobřeň 9:9, legy 22:22 – sestava a body: Chmel 4, Rada 3, Hejl 1, cricket 1
FUTSAL
18. kolo – Chance Futsal liga (17. 2.): Benago Zruč nad Sázavou – Démoni Česká Lípa
7:2 (4:0), branky: Brahimi 3, Belej 3, Rodek 1
MLÁDEŽ FLORBAL
8. kolo – starší žáci, turnaj v Praze (Unihoc Aréna) – 11. skupina (19. 2.)
Jiskra Zruč nad Sázavou FBC Říčany modří 2:8 (1:5)
Jiskra Zruč nad Sázavou – Slavia Praha 3:6 (1:5)
Jiskra Zruč nad Sázavou – OpenCamps Tatran Střešovice 6:3 (5:1)
Jiskra Zruč nad Sázavou – FbK Olymp Praha Poseidon 2:2 (1:1)
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE (24. – 26. ÚNORA 2017)
HÁZENÁ MUŽI
13. kolo – II. liga mužů JZČ (26. 2.): Jiskra Zruč nad Sázavou – VŠ Plzeň 30:28 (20:13),
sestava a branky: Vinc, Vodrážka – Dolejší 16, Kovařík 7, Felis 3, Havránek 2, Böhm 1,
M. Vrzáček 1, Lefner, Havlíček, Koubský, D. Korel
VOLEJBAL MUŽI (dvojzápas)
15. kolo – KP 1 (25. 2.): Jiskra Zruč n. Sáz. – Slavoj Český Brod 3:0
15. kolo – KP 1 (25. 2.): Jiskra Zruč n. Sáz. – Slavoj Český Brod 3:2
VOLEJBAL ŽENY (dvojzápas)
3. kolo finálová skupina – KP 1 (25. 2.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Komárov A 3:0
3. kolo finálová skupina – KP 1 (25. 2.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Komárov A 3:1
FUTSAL
19. kolo – Chance Futsal liga (24. 2.): Interobal Plzeň – Benago Zruč nad Sázavou 3:6
(2:1), branky: Sidnei 3, Diego 3
FOTBAL A
Přátelské utkání (25. 2.) AFK Kácov B – Jiskra Zruč n. Sáz. A 5:4 (1:2), branky: Ruš 1,
Hájek 1, Zelenka 1, Koudela 1
STOLNÍ TENIS A
17. kolo – 3. liga (25. 2.): SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE – Bižuterie Jablonec nad
Nisou 10:3, body: Fr. Herout 3, Nevřela 3, Loudín 2, Slavík 1, čtyřhra 1
18. kolo – 3. liga (26. 2.): SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE – Loko Depo Liberec 10:5,
body: Fr. Herout 3, Nevřela 3, Loudín 2, Slavík 1, čtyřhra 1
STOLNÍ TENIS B
17. kolo – KS1 (24. 2.): SKC Zruč nad Sázavou B RABBIT – TJ Neratovice B 8:10, body:
Slavík 4, T. Herout 1, Hameta 1, čtyřhra 2
18. kolo – KS1 (25. 2.):SKC Zruč nad Sázavou B RABBIT – Sokol Krchleby 0:10
STOLNÍ TENIS C
12. kolo – RP1 (25. 2.): SKC Zruč nad Sázavou C – Sokol Kutná Hora C 8:10, body: Zd.
Jandejsek 4, Friš 2, čtyřhra 2
STOLNÍ TENIS D
15. kolo – RP2 (17. 1.): SKC Zruč nad Sáz. D – Sokol Zbraslavice A 5:13, body: Zd.
Jandejsek 3, Friš 1, WO 1
SOBOTA, NEDĚLE (4. – 5. BŘEZNA 2017)
HÁZENÁ MUŽI
14. kolo – II. liga mužů JZČ (4. 3.): Jiskra Třeboň – Jiskra Zruč nad Sázavou 26:21
(11:9), sestava a branky: Vinc, Vodrážka – Felis 6, Kovařík 4, Roub 4, Lefner 3, Havránek 2, Böhm 2, Koubský, D. Korel
FOTBAL A
Přátelské utkání (4. 3.) SK Kožlí A – Jiskra Zruč n. Sáz. 2:6 (0:5), branky: Cudlín 3,
Jelínek 2, Zelenka 1
ŠIPKY
22. kolo – C liga, skupina D – 2. liga (5. 3.): Úplně jiný šipkaři Červené Pečky B –
Baltazaři Zruč nad Sázavou 6:12, legy 16:26 – body: Chmel 3, Rada 3, Hejl 3, Žižlavský
2, cricket 1
STOLNÍ TENIS D
16. kolo – RP2 (4. 3.): SKC Zruč nad Sáz. D – Sokol Malešov 6:12, body: Friš 3, Dušek 1,
Dolejš 1, čtyřhra 1
MLÁDEŽ FLORBAL
9. kolo – starší žáci, turnaj v Mladé Boleslavi – 11. skupina (5. 3.)
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Říčany modří 5:6 (3:3)
Jiskra Zruč nad Sázavou – FbK Olymp Praha Apollon 11:3 (6:3)
Jiskra Zruč nad Sázavou – Technology Florbal MB Blue (pořadatel – 6. skupina) 4:11 (0:4)
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Unhošť 12:2 (4:0)
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Děti z Trhového Štěpánova a Zbraslavic oblékají dresy Jiskry Zruč nad Sázavou
Jindřich Pustka
Házená – Již druhým školním rokem
trvá spolupráce oddílu házené se třemi
základními školami z nejbližšího okolí.
Náš oddíl organizuje „Školní ligu miniházené,“ které se účastní ZŠ Trhový
Štěpánov, ZŠ Zbraslavice a ZŠ Zruč
nad Sázavou. Soustředíme se na práci
s mládeží. V současné době zajišťujeme
týdně dva tréninky ve Štěpánově, tři
ve Zbraslavicích a dalších devět tréninků ve Zruči. Navštěvovat tréninky

házené mohou chlapci i děvčata již
od čtyř let věku.
O víkendech jezdíme po turnajích,
mnoho turnajů také pořádáme. V neděli 5. března jsme pořádali turnaj přípravek a minižáků v miniházené 4+1.
Děti od 5 do 10 let hrají tuto zjednodušenou formu házené se čtyřmi hráči v poli a jedním brankářem. Turnaj
se hrál ve sportovní hale Na Pohoří
na dvou hřištích na šířku haly. Turnaje
se zúčastnilo 14 týmů, kolem stovky
dětí ze Strakonic, Milevska, Prahy

‒ Chodova, Mělníka, Úval u Prahy,
Příbrami, ale také Jiskra Trhový Štěpánov, Jiskra Zbraslavice a Jiskra Zruč
nad Sázavou.
Miniházená se nehraje na skóre, nejde nám tolik o výsledky, ale děti si to
stejně trochu počítají, protože je samozřejmě baví soutěžit. Nakonec řekne
trenér v kabině po zápase svému týmu,
že vyhráli o gól nebo o dva, a děti pak
mají všechny pocit, že jsou nejlepší.
Hlavně, že jsou všichni spokojení, že?
V kategorii přípravek se po každém

zápasu provádějí takzvané „nájezdy.“
Hráč v poli nahraje svému brankáře,
ten chvíli počká, než spoluhráč doběhne k soupeřovu brankovišti (bacha
na přešlap!), potom v běhu zpracuje
přihrávku, udělá dva až tři kroky (ty
menší mohou i deset, těm se to promíjí, pak s míčem v ruce vyskočí nad
brankoviště, vystřelí na branku a neomylně zavěsí do sítě. Věřte, nevěřte,
na tomto turnaji si dá gól úplně každý.
Branky Jiskry nastříleli: Adam Petrík
16, Adam Sedláček 12, Adam Herud

14, Amálka Kordiaková 9, Daniel Procházka 6 (brankář), David Vršťala 11,
Denis Misan 7, Felix Pustka 4, Filip
Veselý 13, Jakub Vilímovský 17, Jakub
Popek 12, Jakub Ruth 17, Jan Šveněk
15, Kateřina Svobodová 8, Karolína
Svobodová 8, Kristýna Dudáková 7,
Lukáš Budínský 4, Martin Jindřich
7 (brankář), Matouš Rippl 5, Matyáš Blažek 15, Maxim Timoš 21, Mirek Božík 8, Veronika Sechovcová 7,
Vladimír Klouda 10, Tobiáš Urban 12
(brankář), Valerie Svobodová 10.

FOTO: AUTOR

Florbalisté vybojovali čtyři body

Po šťastné remíze
s Hornets přehráli
dosud vedoucí
Neveklov
Josef Tůma

FOTO: AUTOR

Florbal – Florbalisté Jiskry odehráli osmé dvojkolo mistrovské soutěže Praha – Střední Čechy – soutěž
mužů, divize E – sezóny 2016–2017
ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou. Pořadatelem byl tým FBC
Kutná Hora C. Na programu měli
utkání s celky FBC Hornets Praha
a FbK Neveklov.
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Hornets Praha
3:3 (1:1 0:0 2:2)
Branky a asistence Jiskry: 10.58 Němeček (M. Kratochvíl), 32.10 J. Edr
(Drbal), 33.31 Červinka. Rozhodčí:

JDEME UKLÍZET!
POMŮŽETE NÁM?

Zruč nad Sázavou

Volleyball

Volleyball

Zruč nad Sázavou

Volleyball

Zruč nad Sázavou

Josef Tůma

Volleyball

Házená – Házenkáři Jiskry Zruč nad Sázavou hostili ve 12.
kole druhé ligy JZČ ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou Na Pohoří celek Sezimova Ústí.

ZRUČSKÉ VOLEJBALISTKY

POŘÁDAJÍ V RÁMCI AKCE „UKLIĎME SVĚT-UKLIĎME ČESKO“ 4. ROČNÍK EKOPROJEKTU

ČISTÉ MĚSTO ZRUČ

15.4.2017

NAD SÁ Z AVOU

SOBOTA SRAZ

9.00 h

NA DĚTSKÉM HŘIŠTI

PO SKONČENÍ AKCE BUDETE MÍT: DOBRÝ POCIT, MOŽNOST BEZPLATNÉHO OBĚDA
V PROSTORU VOLEJBALOVÉHO AREÁLU A NAVÍC - NA VEČERNÍ RETRO HIPPIES ZÁBAVĚ
DOSTANE KAŽDÝ PLNOLETÝ ÚČASTNÍK ÚKLIDU WELCOME DRINK ZDARMA! DĚKUJEME!

Zprávy z atletických oválů
Kateřina Dubjáková, Lukáš Gabko

Atletický trojboj ve Veletově
V sobotu 4. 2. 2017 proběhl ve Veletově trojboj atletických přípravek,
kterého se zúčastnili mladí atleti
z Kolína, Kutné Hory, Českého Brodu a taky Vojta Maxa ze Zruče nad
Sázavou. Vojta soutěžil v kategorii
chlapců, ročník 2006 a mezi deseti

Dvě jarní výhry,
Plzni nastřílel Dolejší
šestnáct gólů

Zruč nad Sázavou

Daniel Přibil, David Hertz. Vyloučení: 1/0.
Sestava Jiskry: Malý – Drbal, Lopour – Němeček, Vodrážka – Edr,
Červinka, Jantač – P. Kratochvíl, M.
Kratochvíl, Náhlovský – Čech.
FbK Neveklov – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
3:4 (1:3 2:1 0:0)
Branky a asistence Jiskry: 01.55
Vodrážka, 02.06 P. Kratochvíl (Drbal), 10.14 Drbal (Lopour), 20.27 M.
Kratochvíl (Jantač). Vyloučení: 2/2.
Rozhodčí: Rozhodčí: Daniel Přibil,
David Hertz.
Sestava Jiskry: Malý – Drbal, Lopour – Němeček, Vodrážka – Edr,
Červinka, Jantač – P. Kratochvíl, M.
Kratochvíl, Tvrdík – Čech.

O branky se Sezimovým Ústím
se podělilo deset střelců

soutěžícími skončil celkově osmý.
Nejvíce se mu dařilo v hodu míčem,
kde výkonem rovných sedm metrů
obsadil páté místo. I když to tentokrát na bednu nestačilo, patří Vojtovi
gratulace za moc pěkné výsledky.
Běh na Čerčanský chlum
Dne 25. 2. 2017 se Petr Dubják

Místo
pro Vaši
barevnou
plošnou
inzerci
Více
informací
na tel.:
327 531 329

zúčastnil 19. ročníku Běhu na Čerčanský chlum, který patří do seriálu Běžec Podblanicka. Jednalo se
o 4,34 kilometrový běh do vrchu,
kde se Petr v kategorii muži, 40–49
let umístil na krásném 5. místě časem
21:14 v konkurenci 33 běžců.
FOTO: AUTORKA

12. kolo: Jiskra Zruč nad Sázavou – Sezimovo Ústí 29:18 (14:6)
Sestava a branky Jiskry: Vodrážka, Vinc – Felis 5, Dolejší
5, Böhm 5, Kovařík 4, Procházka 2, Lefner 2, M. Vrzáček
2, Havránek 2, Havlíček 1, Koubský 1, D. Korel. ŽK: 2/2
(Felis, Havránek – Zůbek, Sechovec). Branky ze 7 m hodů:
0/2. Dvouminutový trest: 2/3 (Felis, Kovařík – Sechovec
2x, Hrachovec). Diváci: 52. Rozhodčí: Jaroslav Artl, Václav Škarda. Trenéři: Pavel Vrzáček – Vlastimil Zůbek.
Ve druhém jarním domácím střetnutí 13. kola přivítali
házenkáři ve sportovní hale družstvo VŠ Plzeň.
13. kolo: Jiskra Zruč nad Sázavou – Slavia VŠ Plzeň 30:28 (20:13)
Sestava a branky Jiskry: Vodrážka, Vinc – Dolejší 16/5,
Kovařík 7, Felis 3, Havránek 2, M. Vrzáček 1, Böhm 1,
Lefner, Havlíček, Koubský, D. Korel. ŽK: 3/4 (Böhm, Felis, M. Vrzáček – Civiš, Bureš, Jurina, trenér Dyk). Branky
ze 7 m hodů: 5/1. Dvouminutový trest: 0/2 (Felis, Kovařík
– Rychna, Bureš). Diváci: 52. Rozhodčí: Karel Hladký,
Zdeněk Tůma. Trenéři: Pavel Vrzáček – Jindřich Dyk.
Tabulka střelců Jiskry po 13. kole: Martin Kovařík – 51,
Matěj Vrzáček – 49, Lukáš Lefner – 41, Martin Felis – 40,
Michal Štikar – 28, Pavel Roub – 21, Jiří Dolejší – 21, Aleš
Procházka – 16, Michal Havránek – 13, David Korel – 11,
Martin Hejl – 9, Matěj Havlíček – 9, Jiří Böhm – 6 atd.
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