Štěpán Kojan,
skupina Keks
a jejich melodický
rock budou jedním
z lákadel Zručského
hudebního léta,
stejně jako...

... Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers,
kteří do zámeckého
parku přivezou
prázdninovou pohodu
v rytmu swingu.
Více v kulturním kalendáři

- sportovec

U zeleného stolu s Ing. Františkem Heroutem
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…

R

ány padaly, já šel do toho, von
už nemoh…Tatí, ty si boxoval! Ping-pong jsem hrál, kluku
hloupá! Víš ty vůbec, co je to dát si hlavou vo stůl? Přijde-li řeč na stolní tenis,
mockrát se mi z dětství vybaví tenhle
rozhovor z mojí snad nejoblíbenější gramodesky, při němž Spejbl Hurvínkovi
s patřičným zaujetím líčil své sportovní
zážitky. Ale teď seriózně… V téhle rubrice jsme se zavázali, že se zaměříme nejen na představitele běžných profesí, ale
i na sociální skupiny. A protože ze Zru-

če, města dětské obuvi,
se postupně stalo město
sportu a sportovišť, byla
tahle volba poměrně jasná. A proč zrovna představitel sportu, jehož
kořeny sahají až kamsi
do daleké východní
Asie? Jde totiž nejenom
o vysokou komplexnost stolního tenisu
jako velmi náročného
sportu pro ohromující rychlost, techniku
založenou na jemných
finesách, kde to bez
psychické odolnosti
a fyzické připravenosti
nejde, ale hlavně o osobnost samotného hráče
a všechny jeho role,
které vedle toho vykonává. A o kom že
bude řeč? Zkrotit až stokilometrovou
rychlostí letící, v průměru čtyřcentimetrový celuloidový balónek, vážící
necelé tři gramy, tady ve Zruči uměl
v novodobé historii zejména rodinný
„klan“ bratří Václava a Tomáše Heroutových, k nimž se později přidal jejich
o několik let mladší bratranec. A právě
sedmadvacetiletý František Herout je
pro mě prototypem sportovce svému
sportu oddaného tělem i duší. Neznám ve městě jiného člověka, který

by v jedné osobě dokázal zvládat tolik
činností: aktivně hrát na vrcholové
ligové úrovni, při tom vést soutěžní
A-tým, dělat sekretáře celého oddílu,
čítajícího čtyři družstva dospělých,
včetně dvou žákovských, trénovat sám
sebe a dvakrát týdně děti, jezdit s nimi
o víkendech na turnaje, poctivě zaznamenávat veškeré dění na webové stránky
a facebook, psát o tom do novin, organizovat turnaje. Se svým týmem SKC
Zruč n. S. Tennisline A letos nakročil
k historickému úspěchu a houževnatě se

rval dokonce o postup do 2. ligy. Uspěl
i s dětmi, jejichž týmy obsadily v regionálním poháru přední příčky. Však
se přijďte někdy na mistrovský turnaj
v sezóně podívat do spolkového domu.
Je to zážitek divácky velmi atraktivní,
kde není nouze o vypjaté dramatické
momenty a zvraty provázené emocemi,
neboť hranice mezi štěstím a neštěstím
je tu proklatě tenká…
Proč jste začal hrát právě stolní tenis
a kdo vám dal jeho základy?

Jako malej jsem měl dvě možnosti.
Hrát fotbal jako táta, což se mi nepodařilo i proto, že táta měl úraz kolena,
a fotbal mi ze zdravotních důvodů
zkrátka nedoporučil. A protože jsem
měl starší bratrance a víceméně jsme
fungovali tak, jako bych byl jejich
mladší brácha, tak jsem k nim vždycky
vzhlížel. A jak Vašek, tak Tomáš hráli
stolní tenis. Stejně jako Tomáš začal hrát
na akordeon, tak já jsem hrál na akordeon a stejně tak i podle nich hrál stolní
tenis. Přivedli mě k tomu někdy v šesti, v sedmi letech a ujali se trénování.
Nejdřív jsme na tréninky chodili hromadně, tam nás bylo deset, patnáct dětí.
Ale všechno, co šlo do mě dostat, mi
dali Vašek s Tomášem. A pak, když už
jsem byl na nějaký relativně lepší úrovni v rámci dětí, tak se mnou rodiče jeli
na letní soustředění, kde jsem trénoval
pod vedením Jaroslava Hýbnera, což
je trenér paralympijské reprezentace,
v tu dobu českejch mistryň z Břeclavi,
kde jsem dostal hrozně moc, a zároveň
i na turnajích, kam se mnou jezdili převážně rodiče a bratránci taky. Doslova
mě tahali po všech turnajích a mistrácích. Hodně mě posunulo i silné jádro
našeho oddílu, které vedle bratránků
tvořili i bratři Jandejskovi, Jirka Kamarýt, později i Leoš Fiala. Zlepšovali jsme
se jeden přes druhého, bylo to super…
Stolní tenis je halový sport, při kterém

Páté výročí otevření spolkového domu v retrospektivě
Marcela Černá

P

řemýšlím, jak napsat článek o oslavě pátého výročí otevření spolkového domu tak, aby forma a obsah
vystihly tu nejdůležitější esenci tohoto
dne.
U zrodu této akce kmitaly v mé hlavě
tisíce myšlenek, které bylo potřeba utřídit do realizovatelné podoby. Jako základ bylo potřeba přizvat ke spolupráci
všech devatenáct spolků, deset sportovních organizací sídlících ve spolkovém domě a městskou knihovnu.
Postupně vznikala koncepce tvořená
z jednotlivých nápadů a návrhů, která
časově, prostorově a tematicky nabírala
podobu harmonického celku. Sejít se
ve spolkovém domě v jeden den v daný
čas a prostřednictvím připraveného
programu každého spolku, dopřát veřejnosti a návštěvníkům prezentaci své
činnosti – to bylo společným cílem.
Nadešel den D a spolkový dům ožil
jako nikdy předtím. Součástí celo-

denního projektu bylo též dopolední
vystoupení dechové kapely Zručská
desítka (spolu se spřátelenými soubory), promítání fotografií a filmů
s tématikou historie a současnosti
spolkového domu, výstava fotografií
s děním ve spolkovém domě, výstava
Panenky, Baťa a spol., výstava obrazů
spolku Do baref, prezentace deskových
her v městské knihovně, prezentace
sportovních aktivit dětí a mládeže, divadelní představení pro děti a takovou
„živou a velmi pohyblivou tečkou“ se
stala večerní taneční zábava na Hotelu
Zruč.
Kdo z vás se zúčastnil odpoledního
dění, měl možnost zažít vzájemnou
pospolitost, tvůrčí zapálenost a oddanost pro věc, otevřenost, radost…
Taneční večer pak začal v pozvolném
rytmu – není divu, vždyť mnozí z tanečníků v pravdě již několik let nedupli
podpatkem o parket – avšak o to více
a intenzivně pak všichni dali průchod
svému pohybovému vyjádření.

Bylo velice milé mít tento obraz přítomného dění před očima!
Kapela ViRi Band odvedla svou
skvělou práci jak muzikantsky, tak
lidsky tím, jak se snažila vždy vyhovět
různým přáním a požadavkům hostů.
Muže a ženy ze spolku Kalňáků nejprve před jejich tanečním vystoupením
rdousila v předsálí silná tréma, ale jakmile na parketu vtančili do příběhu
Pomády, téměř okamžitě získali
pozornost celého sálu a za podpory potlesku roztančili a dotančili své vystoupení do zářného
lesku.
Zkušenost, že se nemusíme stále brát tak
vážně, nám dopřáli
Ladislav a Petr Blahákovi prostřednictvím kreslených
karikatur tváří přítomných hostů
(těch, kteří měli to
štěstí a byli vyloso-

váni). To, že máme ve Zruči dobrou
taneční základnu pro výuku irských
tanců, nám ukázala paní Alena Zemanová svým tanečním vystoupením.
Hrálo, zpívalo a tančilo se do brzkého
rána a každý si to užil po svém. Na závěr
mého sdílení prožitků z oslav bych
velmi ráda poděkovala všem, kteří se
sebevíc či sebemíň zapojili

... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

do procesu příprav a tvoření toho
celodenního a celovečerního projektu.
Pro mě osobně to byla velmi důležitá
zkušenost, při které do své podoby
vykrystalizovala ona zmiňovaná
esence, která se dá v tuto chvíli
jasně vystihnout jedním slovem –
SPOLUPRÁCE.
V sobotu 17. června 2017 bylo
možné ve spolkovém
domě bytostně
cítit a vnímat
SÍLU SPOLUPRÁCE.
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci červnu
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Zdeňce Buchalové, Marii Černé,
Martě Císařovské, Jaroslavě
Touškové, Zdeňce Fraňkové, Libuši
Olišarové, Stanislavě Procházkové,
Josefu Svobodovi, Martě Štecherové,
Janu Krausovi, Stanislavu Benešovi,
Zdeňce Brábníkové, Jaroslavu
Křečkovi, Marii Ščepkové, Jiřině
Hudíkové, Josefu Hrbkovi, Marii
Michalové, Marii Zárubové,
Ladislavu Jelínkovi, Zlatě Pelánové,
Květoslavě Matyášové, Boženě
Dismanové, Boženě Bílkové,
Jaroslavě Hálové, Julii Literové,
Zdence Tvarohové, Marii Lebedové
a Ludmile Hořtové.

Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

ZRUČÍ S
Vážení čtenáři, i v tomto čísle Zručských
novin pokračujeme v cyklu foto-hádanek
z prostředí našeho města. Správná
odpověď na aktuální kvíz bude zveřejněna
vždy v příštím čísle společně s vyhlášením
nového soutěžního kvízu. Věříme, že Vás
tato pátrací soutěž zaujme a že se nám
podaří Vás motivovat alespoň ke krátké
procházce Zručí s otevřenýma očima.
Správná odpověď na hádanku
z minulého čísla je, že na snímku
zachycené zákoutí se nachází na rohu ulic
1. máje a Na Barborce, tedy přímo naproti
penzionu Pod Zámkem. Vylosovaným
výhercem je pan Miloslav Vaněček, který
napsal jako třetí v pořadí 8. června.
Výhru v podobě volné vstupenky pro dva
do Vodáckého muzea si může vyzvednout
v infocentru do 31. 7. 2017. Pro zajímavost
dodáváme, že všechny doručené odpovědi
byly správné.
Dnešní nápovědou bude informace, že
na snímku zachycené zákoutí se nachází
na poměrně frekventovaném místě v Nové
Zruči a prochází kolem něj naučná stezka
k rozhledně (značená známým modrobílým úhlopříčně rozděleným čtvercem).
Kde můžeme vidět zákoutí zachycené
na fotografii? Pro jednoho autora správné
odpovědi bude na infocentru připravena
zajímavá cena. Své odpovědi pište
na e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz.
Uzávěrka odpovědí je ve středu 9. 8. 2017.

MÁTE RÁDI FILMY?

Řešení minulé foto-hádanky
Nový úkol pro zručské detektivy

Tančíme pro maminky
Šárka Kohoutová

D

ruhá květnová neděle patří, jako
již tradičně, nejdražším bytostem
na světě, našim maminkám, babičkám
a prababičkám, protože se po celém světě
slaví Den matek.
Ani my, v našem domově, jsme na tento den nezapomněli a oslavili ho vskutku
ve velkém stylu. Ve společenském sále našeho domova se sešli žáci Základní školy
Zruč nad Sázavou, Školní družiny Zruč
nad Sázavou, Mateřské školy Zbraslavice, Základní školy Sázava, ale také babičky z našeho domova, aby společným
tanečním vystoupením potěšili všechny
přítomné. Akci zaštítil Spolkový dům
ve Zruči, Městský úřad Zruč, hudební
skupina Fanda Team a Český svaz žen.
A tak se společenský sál DS Centrin proměnil v „rejdiště“ Šmoulů, malých policistů, Rebelek v puntíkatých sukýnkách,

ZRUČSKÉ NOVINY

fosforeskujících roztleskávaček či babičky,
která si se svým hochem touží zatančit
Maršovský valčík.
Byla to vskutku velkolepá podívaná,
kterou si, jak bylo patrno z vřelých reakcí
přihlížejících, užili nejen přítomní diváci,
ale i samotní účinkující. A tak to má být!
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění útulného a zároveň
důstojného prostředí a zázemí pro zdárný
průběh celé akce, jejíž přípravy zabraly
všem účinkujícím několik týdnů, ale především děkujeme všem účinkujícím a jejich vedoucím.
Další, o to srdečnější, poděkování patří
všem přátelům a příznivcům naší kulturní
činnosti ve Zruči nad Sázavou, kteří nás
přišli podpořit svou přítomností v publiku, a za nadšeného potlesku tak prokázali, že se Zručané opravdu umí bavit.
Děkujeme a těšíme se na další setkávání
a spolupráci.

Historické
slavnosti
po sedmnácté

Marie Šubrtová

MĚSÍČNÍK, NEPRODEJNÉ – ZDARMA

Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky
neotisknout, redakčně upravit či zkrátit.
http://www.mesto-zruc.cz
Vyšlo: 30. 6. 2017
Uzávěrka příštího čísla: 7. 8. 2017

Martina Fialová

J

iž tradičně první srpnovou sobotu proběhnou
v našem městě historické slavnosti. Tentokrát
je připravujeme v renesančním duchu a k oslavě
velikána Rudolfa II. Rádi bychom vás na chvíli
vrátili do 16. – 17. století a připomněli bohatost
a barevnost jeho dvora velkolepým průvodem z náměstí MUDr. Svobody. V zámeckém parku na vás
bude čekat alchymista se svými lektvary, v trávě se
budou vlnit hadi, jistě dobře uslyšíte bubny, vaše
děti vyzkouší svůj um v programu určeném přímo
pro ně a vy si v klidu můžete posedět u dobrého
jídla a pití ve stínu zámeckých stromů a podívat
se na závěrečnou velkolepou bitvu o Golema. Tak
nezapomeňte letos 5. srpna. Těšíme se na vás.

Já odjaktěživa. Je to jako ostatní koníčky – utíkače
od reality, relaxátory, odpojovače. Na dvě hodinky vás
spolkne dílo méně či více šikovného režiséra. Odměnou jsou vám emoce. Jak krásné to bylo, jak hluboké,
jak dojemné, veselé, blbé, povrchní, herci úžasní nebo
toporní až to bolí. Jak se to povedlo, jak to pohnojili.
Film není méněcennější knih. Je to dílo. Sice konkrétní
vizualizace, která vám nedá prostor pro imaginaci jako
psaný text, ale přínos může mít stejně vyrazný.
Hlášky ze skvostných kusů si budete pamatovat až
do smrti. Jaká vás napadne jako první?
Samozřejmě vyjma meteorologického konstatování
Josefa Kemra ve filmu Na samotě u lesa...
A neotřelé Bolkovy metafory k důkazu Boží (ne)existenci v Dědictví...
A ve Vesničce zbouraný Pražákův sloupek a „To neděláš
dobře, s těma sirkama, Jaromíre.“
No, kdo by se nepousmál.
A zahraniční legendy, hltané, v -nácti dychtivě ze zašumených VHSek?
Terminátor, Predátor, Komando – budoucí kalifornský
guvernér a jeho bicáky. Rambo, Rocky – Sylvester. Sakra chlapi!
Laskavá i zábavná domácí pohlazení: Hříšní lidé, Limonádový Joe, Vlak dětství a naděje, Homolkovi, Slunce,
seno...
Nemám čas čumět na bednu, oponují mnozí. Já si ho
udělám rád.
Spousta situací v životě mi připomíná známé filmy
a naopak. V mládí jsem nechápal, kde bere Woody
Allen tolik ztřeštěných námětů o vztazích. Už to vím.
V životě, jen kouká kolem sebe.
To je film, to je biják, realita – tam je všechno, Homolkové i Rambové.
Nazdar hoši, tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje
pivo?
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ýroční členská schůze Svazu postižených
civilizačními chorobami se konala v Hotelu Zruč. Zúčastnilo se 51 členů z celkového
počtu 78. Na úvod místopředseda pan Šubrt
přivítal starostu našeho města, předsedkyni
Okresního výboru SPCCH paní Irenu Gaalovou, člena OV SPCCH pana Majera a manažerku spolkového domu paní Marcelu Černou.
Pan Pešout, předseda organizace, informoval
o činnosti svazu s tím, že jsme splnili usnesení
minulého roku. Zúčastnili jsme se dvou zájezdů, do Hobby České Budějovice a navštívili
jsme Zemi živitelku. Dvakrát jsme měli po-

sezení s harmonikou pana Duspivy, v březnu
proběhla rekondice v Sezimově Ústí a v září
v Třeboni. Dále pak poděkoval starostovi města
za podporu naší organizace, bez které bychom
si tyto akce nemohli dovolit. Poděkování také
patří Obecnímu úřadu Čestín, předsedkyni
paní Sýkorové a Obecnímu úřadu Řendějov,
předsedovi panu Jírovskému za příspěvek
na činnost 1 000 Kč.
Následovala zpráva o hospodaření přednesená pokladní, paní Šubrtovou a revizní zpráva
přednesená Ing. Popperovou. V diskuzi nás pan
starosta seznámil s činností města a nastínil,
na jaké změny k lepšímu se můžeme ve městě
těšit. Paní Gaalová informovala o dalších plánovaných rekondicích, např. v září v Doksech.
Paní Černá nás pozvala na akce spolkového
domu, který v červnu oslavil již pět let od založení, a také na taneční zábavu, která se konala
17. 6. v Hotelu Zruč.
Výroční schůze se nám velmi vydařila, v nádherně zrekonstruovaném hotelu se nám moc
líbilo. Zavzpomínali jsme na naše mladá léta,
když jsme tam chodili každý den na obědy
a každou sobotu na zábavu. Moc proto také
děkujeme obsluhujícímu personálu, který byl
velmi příjemný. Z těchto zážitků přikládáme
foto z výletu do Hobby České Budějovice.

Robert
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... pokračování rozhovoru s Ing. Františkem Heroutem ze strany 1
je člověk od rána do večera, v zimě,
v létě zavřený v tělocvičně. Opravdu
vás to netáhlo za sportem někam ven?
Samozřejmě, jako každý jiný dítě

musí mít začátek, průběh a konec, není
to jen plácnutí do balónku. Přemýšlíte
nad technikou a údery soupeře, musíte předvídat hru, rozkrýt rotace. Právě

jsem měl potřebu zkoušet jiný sporty,
kde mám kamarády, který jsou divácky
atraktivní, který dávaj v televizi, jako
hokej a fotbal. Možná mě to ze začátku
trochu štvalo, ale rodiče mi dali jasně
najevo, abych se věnoval jednomu sportu a pořádně. To znamená, nechtěli
ze mě žádnýho reprezentanta, zároveň
nechtěli, abych byl nějakej Hakan Bincan, kterej půjde od sportu ke sportu,
ve výsledku nebude umět nic a bude to
nespolehlivej typ člověka. Takže ty mě
u toho udrželi. Fotbálek jsem si mohl
zahrát jindy, když jsem měl volno,
a tím jsem si tyhle potřeby uspokojil.
A jsem za to rád, že jsem se věnoval jenom stolnímu tenisu. Ale teď, na starý
kolena, ve svejch sedmadvaceti letech
jsem se nechal registrovat za Zdislavice B do fotbalu, takže tím jsem trošku
ulít, ale je to jen takový zpestření letních
měsíců.
Měl jste nějaký výrazný stolnětenisový nebo i jiný sportovní vzor?
Abych pravdu řek, tak vrcholovej stolní tenis šel neskutečným obloukem kolem mě. Nějak jsem to nesledoval, moc
mě to ani nezajímalo, takže abych měl
nějakej vzor, to ne. Vnímat jsem to začal
až kolem dvanácti, třinácti let, kdy tím
vzorem byl, jako u většiny dětí, švédskej
reprezentant Jan-Ove Waldner, kterej
měl neuvěřitelně rebelskej styl, dokázal obranu, útok a měl neskutečnej cit
v pálce. Krásně se na to koukalo. Spousta národa má sportovní vzor jeden, a to
je Jarda Jágr, obrovskej talent, poctivec
oddanej sportu. Takže jestli bych si měl
vybrat nějakej sportovní vzor, tak by to
byl asi Jágr i s ohledem na to, jaká je to
legenda.
Čím je stolní tenis pro vás tak zajímavý, co vás na něm baví?
Pro mě byl ze začátku zajímavý tím,
že ho hráli bratránci. Myslím si, že pro
malý děti i pro nezávislýho diváka tak
zajímavý zas není, protože on si dost
málo může představit, o čem všem ta
hra je. To znamená, že vidí míček, nějakou pálku, nějakej stůl, a teď si řekne:
„Postavím se k tomu a jedem, nějak to
tam bude lítat.“ To je hodně stručnej
popis, ale skrývá neskutečně moc. Časem, jakmile se člověk dostává na vyšší
úroveň, tak se mu rozkrývá neuvěřitelně
pestrá paleta tohoto sportu, protože je
to nejenom hodně o rychlosti nohou
a o postřehu. Není to o nějakých sprintech, jako fotbal a hokej, a o síle, ale
o obratnosti, o tom, jak je člověk chytrej a rychlej. Opravdu je to hrozně moc
o hlavě, čímž nemyslím účes. Musíte
přemýšlet nad provedením úderu. Ten

rotace a frekvence jsou obrovskej rozdíl třeba oproti tenisu. Pro mě je stolní
tenis strašně složitej sport a v tom mě
baví. A když už ho nějakým způsobem
umím, o to víc mě to baví, protože vím,
že dělám něco, co nemůže jen tak začít
dělat někdo, a hlavně, pořád je přede
mnou strašně dlouhá cesta a rezervy.
Stolní tenis je takový čistý sport, kde
je riziko úrazu minimální. Stávají se
při něm vůbec nějaká zranění?
Spousta stolních tenistů má problémy
s ramenem a obecně s vazy, protože se
potýká s jednostranným přetížením. Pak
další problém je ruka v jakémkoli kloubu, což znamená zápěstí, loket, rameno.
Ale čeho jsem byl dvakrát svědkem, je
zranění kolene. Protože při hře se dělají rychlý, zasekávací pohyby, dostávají
strašně zabrat klouby nohou, ať už kotníky, ale nejčastěji ty kolena. Byl jsem
u toho, kdy náš hráč při dlouhé výměně,
když přišel kraťas, běžel ke stolu a trefil
hranu stolu kolenem tak, že si potrhal
křížový vazy. Půl roku byl mimo hru
a teďka hraje s lehce natrženým vazem
a čeká ho operace. A další hráč našeho
týmu asi před rokem měl další zranění,
když podklouznul stejným způsobem,
spadnul na koleno a měl prasklou čéšku.
Tomu lze alespoň částečně předcházet
poctivými rozcvičkami, kompenzačním
cvičením a strečinkem. To se taky snažíme dostat do dětí a zraněním předcházet i na nižších úrovních. Ukázat
jak přistoupit ke svému zdraví během
sportu obecně.
MUŽ PROTI MUŽI
Jaký typ hráče a styl hry vám vyhovuje nejmíň?
Tak to můžu říct úplně s přehledem.
Nejnepříjemnější hráč, kterýho strašně
nerad potkávám (směje se), je Dan Nevřela, můj spoluhráč. Je to samozřejmě
zkušený hráč druhý ligy, myslím, že si
zahrál i první ligu. Poslední dobou už
mám ale lepší výsledky než on. Nevyhovuje mi na něm jedna jediná věc,
a sice, že mě vždycky porazí na základě
toho, že když jde hrát se mnou, tak se
do toho neskutečně zakousne. A protože ho znám z mistráků, jak přistupuje
k zápasům, tak už mě to rozhodí i jako
vedoucího týmu. V duchu si řeknu:
„To snad není možný, tady on to odfláká, vymlouvá se, pak jde hrát se mnou
a je to zápas o všechno, o bytí, nebytí.“
Najednou se zabejčí, začnou mu padat
ty údery, začne na mě hrát lehký narotovaný balóny, který mi nevyhovujou.
Já jsem pomalu radši, když hráč přitlačí, abych mu to mohl rychle odehrát.

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.

Abych to shrnul, tak největším soupeřem jsem si ale většinou já sám a jako
u spousty hráčů moje psychika.
Když to zobecníme, jsou dva hlavní
typy hráčů, útočníci a obranáři. Které
z nich potkáváte raději?
Já mám strašně rád obranáře. Prošel
jsem si hodně regionálníma a krajskejma soutěžema a tyhlety „trávy“ (obranné potahy pálek na stolní tenis, pozn.
red.) a obranáři dřív byli dost častý, což
už teď trošičku vymizelo. Nejdřív jsem
z toho byl hodně vykulenej, když měl
někdo „trávu,“ strašně špatně jsem si
na to zvykal a přicházely i slzy. Pak už
jsem na ně našel recept a musím říct, že
mi hodně vyhovujou hráči, který jenom
brání. Zase paradoxně tyhle hráči dokážou porazit mnohem kvalitnější hráče,
než jsem já, zaskočit je na tý jejich nezkušenosti. Já když potkám obranáře,
tak abych prohrál, to musím zkazit vyloženě sám, musím bejt z formy, abych
to nějakým způsobem nezvlád. Naopak
hrozně nemám rád leváky.
Jak často je při hře potkáváte a jaký je
způsob jejich hry?
Je jich málo. Musím říct, že v krajský
a regionální soutěži jsem je vůbec nepotkával a nebyl jsem na ně absolutně
zvyklej. Pak jsem přišel do třetí ligy, kde
to bylo tak půl na půl, a byl jsem z toho
úplně vedle, protože to je úplně otočená hra. Tyhle hráči mají silnější forhend
a hrajou vám všechno na bekhend, takže
já jsem na to nebyl bekhendově připravenej, protože ten míček se točí na druhou stranu. Levoruký hráč s dobrým
forhendem a servisem, to bylo a je pro
mě nejhorší.
Když se potkáte při zápase s úplně
novým soupeřem, máte možnost se
s ním jen chvilku rozpinkat, párkrát
forhend, pak bekhend. Dá se z toho
vůbec něco vyčíst o typu hráče a stylu
jeho hry?
Tam je výhoda v tom, že nejdřív hrajem čtyřhry. Takže my můžeme toho
hráče naťuknout aspoň v rámci tý čtyřhry. Samozřejmě se někdy stane, že ten
hráč hraje na vedlejším stole a skončí
dřív než vy, takže ho nevidíte. Při tom
rozpinku si troufám říct, že nepoznáte
skoro vůbec nic. Jediný je, že se můžete
podívat, jaký má ten hráč potahy, protože jsou různý druhy potahů…
To lze poznat na dálku?
Vy si můžete ten potah prohlídnout,
hráč mi to musí umožnit. No a já poznám, co a jak se děje během prvních
čtyř míčků, protože dvakrát má servis
soupeř, dvakrát mám servis já. To znamená, že první, co poznám u neznámýho hráče je, že asi bude problém přijmout servis tím, že první příjem mu
zkazím. Druhý, co poznám, když mu ho
odvrátím, je díky tomu, co se stane potom. Většinou se stane to, že jdu sbírat
míček k ohrádce, a tam si probírám, co
mám dělat a co nemám. Ty čtyři míče
prozradí opravdu hodně, už dokážete
poznat základy jeho stylu hry.

DOKÁZAT SE POVZNÉST…
Ve stolním tenise, kde se hraje na krátké sety do jedenácti, je běžné, že člověk vede 8:2 a najednou prohrává 8:9.
Co se za takového stavu dá ještě dělat?
Ty krátký sety jsou samozřejmě zrádný
v tom, že můžete rychle vyhrát, rychle
vést a pak najednou prohrát. Je to o nějaký taktice jak přerušit tu hru a rozmyslet se co a jak zahrát. V první řadě
o tom výsledku nesmíte moc přemejšlet.
Jakmile se začnete koukat na počítadlo,
je to problém, protože se začínáte soustředit na ten stav, a ne na hru. Jakmile
se tohle začne dít, prohrajete nějakej
balónek, začnete si bejt trochu nejistej,
tak je tam samozřejmě nějaká volba
time outu, abyste se uklidnil. Jsou tam
varianty; když ten time není, tak si rozvážu botu. Má to dva efekty, jednak sebe
zklidnit, a když už to se nepovede, tak
aspoň rozhodit soupeře. Protože jestliže vedete 8:2 a on to dá na 8:7, tak je
neskutečně na koni. A musí se udělat
všechno v rámci fair play pro to, abyste
ho rozhodil. Takže spousta lidí si chodí
utírat zpocenou ruku ke stolu, spousta
lidí si rozváže botu nebo si vezme time
a tak podobně.
Vzpomenete si na konkrétní zápas,
kdy to bylo podobně vypjaté?
Těch zážitků by bylo asi daleko víc. Ale
teď se mi vybavuje krajské finále přeboru dorostu. Tak jsme hráli s Tomášem
Flíčkem, což byl tehdy kvalitnější hráč
než já, kterej už hrál třetí ligu. Pamatuju si, že jsem hrál na titul, bylo to 2:2
na sety a 9:5 jsem ved, a prohrál jsem
11:9.
Trápí vás to ještě?
Ne, tam už bylo takovejch věcí, co to
přebily…
Co se tam tehdy vlastně stalo?
Nevím, vůbec nevím. Tam už někdy
přijde taková „sádra,“ že už přemejšlíte
co víc zahrát. Bojíte se na jednu stranu
zahrát dlouhej servis, aby soupeř na vás
nezaútočil a nebyl jste pod tlakem. Takže v tuhle chvíli, co si pamatuju, jsem
začal hrát krátkej servis, že si to budu
rozehrávat, a to bylo první, s čím ten
soupeř počítal. Přišly čtyři stejný servisy, což ode mě tenkrát byla neskutečná chyba, ale ono stačí malý zaváhání,
zkazíte dva příjmy a okamžitě je stav
vyrovnanej. Tam stačí tak strašně málo!
Nedej Bůh, aby soupeři vyšlo ještě jedno
prasátko, a je to hotový…
Jak se na zápasy připravujete psychicky, máte nějaký rituál?
Každej to má jinak. Jsou třeba lidi, co
si vezmou sluchátka, lehnou si na po
dlahu, pustěj si muziku a absolutně se
tak koncentrujou. Jsou lidi, který půjdou do absolutního ticha a budou přemejšlet. Jsou lidi, který si jen tak pokecaj s kámošema a trošku se odreagujou.
Tady záleží na člověku jako osobnosti
a to si musí zjistit ten člověk sám. Každej
má jinej přístup, někdo je před zápasem
laxní, někdo má předstartovní horečku..
A Vy jste na tom jak?
Když jsem hrál v mládežnickejch kategoriích, tak jsem míval předstartovní
horečku a byl jsem hrozně nervózní. To
znamená, že jsem před turnajem měl takovou tu úzkost, s čímž jsem se horkotěžko učil bojovat. Byl jsem takovej poctivej, že jsem chtěl všechno vyhrát a bál
jsem se, že nevyhraju. Postupem času
jsem ten sport, myslím, přijal jako něco,
co je v životě navíc, co mě má bavit,
do čeho dám maximum, ale nebudu se
věšet z toho, když se to nepodaří. Dost
jsem se nad to dokázal povznýst, hlavně
když jsem přišel na vysokou školu a pak
do práce… Víceméně se připravím tak,
že si dvakrát týdně zatrénuju, pak jsem
si jistější při zápasech i psychicky.
Hodně hráčů odchází hrát do Německa, vás to nikdy nelákalo?
Možnosti by byly pro hráče od divize
vejš. Je to určitě zajímavý, i co se týče
peněz, ale mě to nikdy nelákalo. Zaprvý

proto, že nechci osm hodin někam jet
a dvě hodiny si tam zahrát ping-pong,
za druhý mě to neláká z toho kolektivního hlediska. Vy tam jezdíte jako nějaká
atrakce pro lidi, něco se od vás čeká,
a jakmile se to očekávání nenaplní, tak
z nějaký hvězdy nebo sympaťáka, kterýho všichni uznávaj a obdivujou, jste
okamžitě psancem. Takže pro mě je
to dost neosobní, nekolektivní hraní,
mimo partu, kde se člověk necejtí příjemně. Ale hodnotím samozřejmě své
pocity z vyprávění jiných.
Aktivní ligové hraní, vedení A-týmu,
práce sekretáře oddílu, tréninky žáků
a jejich doprovod na turnaje o víkendech, vedení webových stránek s podrobnými statistikami… Jak tohle
zvládáte?
Zákonitě jsem někde musel ubrat. Ty
statistiky si vedu, ale že bych ty webovky vyloženě teď drtil, jak jsem to dělal
dřív, to už není. Jezdil jsem i na regionální turnaje chlapů, ale přestal jsem,
protože tam nebyla úroveň, jakou bych
si představoval, a řekl jsem si, že budu
raději jezdit s dětma. Je to můj volnej
čas, kterej mám, a kdybych to nechtěl
dělat, tak to nedělám. Je to určitá oběť
času, ale když nemám vlastní děti a rodinu, tak je času relativně dost. Z práce
člověk přijíždí ve čtyři, v pět a od šesti
do osmi chodíme trénovat. V sezóně je
to trošku náročnější, protože dvakrát
tejdně chodím s dětma, v pátek večer
trénuju s klukama a jednou tejdně jezdím do Vlašimi trénovat se střediskem,
kde je Luboš Pěnkava, výbornej trenér,
jeden z pěti, deseti nejlepších trenérů
v České republice. No a zbývají mi dva
dny v tejdnu, kdy mám kompletně volný odpoledne…

Ing. František Herout
Narodil se 8. 6. 1990 v Čáslavi.
Na základní školu chodil ve Zruči
n. S. Na zručské ZUŠ se učil devět let
hře na akordeon a čtyři roky na klávesové nástroje a zpěvu. V letech
2005–2009 studoval Gymnázium
v Ledči n. S. V letech 2009–2014 pak
na Ekonomicko-správní fakultě Univerzity Pardubice, obor Ekonomika
a management podniku. Od r. 2011
pracoval na různých pozicích
v podniku RABBIT Trhový Štěpánov,
a. s., nyní je vedoucím maloobchodního prodeje. Byl mnohonásobným
regionálním a krajským přeborníkem
v kategoriích mladších, starších žáků
i dorostu, vítězem mistrovských
soutěží na úrovni regionu, kraje
i divize. Nyní je nejlepším dospělým
hráčem na Kutnohorsku a mezi
deseti nejlepšími ve Středočeském
kraji. Jako vedoucí a aktivní hráč
A-týmu letos dosáhl historického
2. místa ve 3. lize. R. 2013 obdržel
s týmem Sportovní cenu roku města
Zruče. V r. 2016 se stal nejmladším
zručským zastupitelem za spolek
Za Zruč veselejší. Je svobodný. Mezi
jeho koníčky patří kromě sportu
hudba, hra na akordeon, klávesové
nástroje a zpěv.
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Události řešené městskou policií
v dubnu 2017
• 1. 5. 2017 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP oznámení občanů
o nezajištěném dopravním prostředku na parkovišti v ulici Na Pohoří. Díky
šetřením na místě policisté zjistili, kdo je provozovatelem vozidla, a ten si
následně vozidlo zajistil.
• 2. 5. 2017 – V ranních hodinách byla hlídka MěP o spolupráci požádána hlídkou Policie ČR. Policisté místního Obvodního oddělení PČR
ve Zruči nad Sázavou byli nad ránem poctěni nečekanou návštěvou. Občané
přivedli na policii tříletého chlapce, který se jen tak v pyžamu procházel
v ulici Osvobození. Během pátrání po příbuzných chlapce byla provedena
kontrola přilehlých nemovitostí, školek a provozoven s potravinami, kde
však chlapce nikdo nepoznával. Během ranního dozoru u ZŠ přijala hlídka
MěP oznámení hlídky PČR, že chlapce již postrádá babička, které bez jejího
vědomí v nestřeženém okamžiku odešel z bytu.
• 5. 5. 2017 – V nočních hodinách občané hlídce MěP nahlásili volně
pobíhajícího psa po veřejném prostranství v ulice Okružní. Strážníci psa
odchytili a umístili ho do záchytných kotců. Pes byl následující den předán
majiteli, s nímž bylo porušení obecně závazné vyhlášky města projednáno
jako přestupek uložením pokuty v blokovém řízení.
• 18. 5. 2017 – O asistenci byla hlídka MěP požádána ve večerních hodinách hlídkou PČR. Se žádostí o pomoc se na policii obrátili sousedé a syn
seniorky v Sadu Míru, se kterou se nedokázali spojit. Na místě jednotka Hasičského záchranného sboru (HZS) otevřela byt, kdy byla uvedená
žena nalezena v bytě se zdravotními problémy. Zdravotníci ji transportovali
k dalšímu ošetření do nemocnice.
• 26. 5. 2017 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána Policií
ČR o prověření oznámení o fyzickém napadení ve Zruči nad Sázavou. Se
žádostí o pomoc se na ně obrátila třiatřicetiletá žena, která byla napadána
svým bývalým přítelem. Ženu hlídka MěP našla v prostorech herny na hotelu Baťov, kde se též nacházel přítel uvedené. Strážníci na místě zamezili
dalšímu fyzickému napadání a vše oznámili hlídce PČR, která si případ poté
převzala k dalšímu šetření.
• 23. 5. 2017 – V dopoledních hodinách byla hlídkou MěP zaregistrována
dopravní nehoda u obchodního domu Tesco, kdy dvaaosmdesátiletý řidič
motorového vozidla poškodil při výjezdu z parkoviště dopravní značení.
Hlídkou MěP bylo zajištěno místo dopravní nehody až do příjezdu hlídky
PČR SDN, která si nehodu převzala k dalšímu opatření.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v květnu a červnu 2017
• 22. 5. 2017 – Jednotka byla povolána k dopravní nehodě na dálnici
D1. Po příjezdu na místo nehody bylo zjištěno, že se jedná o střet nákladního a dodávkového vozidla. Řidič dodávky byl zaklíněn v kabině. Pomocí
hydraulického vyprošťovacího nářadí byl z vozidla vyproštěn a za spolupráce lékaře Zdravotnické záchranné služby z vozidla vytažen. Stabilizovaný
řidič byl poté transportován do vrtulníku ZZS. Jednotka provedla odpojení akumulátorů, aby nedošlo k zahoření silně poškozené elektroinstalace v motorové části vozidla, a také zlikvidovala uniklé provozní náplně.
Po zdokumentování nehody Policií ČR jednotka provedla úklid vozovky.
• 28. 5. 2017 – Krajské operační a infomační středisko vyslalo jednotku na požár lesa u obce Blažejovice. Po příjezdu k požáru se již na místě
nacházely jednotky sboru dobrovolných hasičů, které prováděly hašení
požáru třemi C proudy. Jednotka pomohla s dohašením ohnisek požáru.
Na místo se dostavila také PČR.
• 13. 6. 2017 – Jednotka byla vyslána na taktické cvičení Armády ČR
a složek Integrovaného záchranného systému Hráz 2017 u obce Nesměřice. Cvičení bylo zaměřeno na nález neznámé chemické látky. Jednotka
vytvořila průzkumnou skupinu a v přetlakových oblecích na místě provedla
měření radiace a toxicity. Dále odebrala vzorky látky, které byly odeslány
k chemickému rozboru. Souběžně hasiči odebrali a analyzovali vzorky vody
z přehrady. Jednotka odstranila látku ze břehu a předala ji k likvidaci. Poté
dekontaminovala místa nálezu a na dekontaminačním stanovišti rovněž
provedla dekontaminaci zasahujících příslušníků.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

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

Tovární města Baťova koncernu
Rozborem sociálních poměrů
a problematikou projektování továrního města pokračujeme v publikování výňatků z knihy Tovární města
Baťova koncernu autorů Martina
Jemelky a Ondřeje Ševečka.
Sociální poměry
Personálním základem osazenstva
zručského závodu firmy Baťa se stali
v roce 1939 místní stavební dělníci
a první zaměstnanci z řad absolventů
Baťovy školy práce, pracující pod dohledem zlínských stavebních techniků
a obuvnických instruktorů. Devastujícím způsobem zasahovaly do personální struktury závodu s převahou
pracujících žen odvody za nucenými
pracemi v Říši, kam bylo do konce
druhé světové války převedeno celkem
395 osob, včetně dvou zahynuvších.
Vedle nuceného nasazování na práci
v Říši demoralizovaly osazenstvo závodu zvlášť na sklonku války pravidelné
letecké poplachy, po nichž se v rozporu
s vůlí okupačních závodů na pracoviště
vracela jen část zaměstnanců. Stabilizaci osazenstva nepřinesla ani bezprostředně poválečná léta. Značná flu
ktuace zaměstnanců v roce 1945 byla
způsobena kombinací hned několika
faktorů: Předně se ze Zruče do svých
domovů vrátili zaměstnanci, kteří
v hájemství venkovského ledečského
okresu hledali útočiště před nebezpečím náletů na městské aglomerace
a snazší přístup k obživě mimo válečné
mantinely přídělového systému.
Zručskému závodu národního podniku Baťa však po válce v personální stabilizaci bránily i nedostatečné
ubytovací kapacity, protože desetina
osazenstva původního stavebního oddělení stěží stačila na údržbu a opravu stávajících továrních a obytných
budov, natož na výstavbu nových.
Lákavou byla pro odcházející zaměstnance z řad přidělenců úřadu práce
i vidina zisku půdy a obydlí v řadách
kolonistů pohraničních regionů, které opustilo vysídlené německé obyvatelstvo. I v roce 1946, kdy bylo 1663
zaměstnancům ve mzdách vyplaceno
57 000 000 Kč, postrádal závod odpovídající počet zapracovaných zaměstnanců, hlavně šiček a zkušených
mužů. Muži se v té době totiž hromadně hlásili na uhelné brigády, čemuž
ovšem podnik všemožně bránil; z 604
zájemců bylo uvolněno jen 41 mužů,
5% všeho mužského osazenstva závodu. Absenci a fluktuaci se v Sázavanu
nepodařilo eliminovat ani během první dvouletky, podle vedení podniku
nejspíše kvůli neochotě mladých zaměstnanců z celých Čech akceptovat
zručský amalgám agrárního regionalismu a postbaťovského modernismu.
Změnu k lepšímu v závodě paradoxně přineslo až údernické hnutí poúnorového Československa, když se
s určitým zpožděním vedení závodu
definitivně chopili komunisté. Materiálové výhody – zvýšený příděl potravinových lístků, přednostní příděl potravin a spotřebního zboží – byly zprvu
dostatečnou motivací ke zvýšenému
zájmu o údernictví, jehož humusem
bylo v bývalých závodech koncernu
Baťa interní baťovské soutěžení jednotlivců, dílen a oddělení. „Baťovské“
kořeny mělo i heslo zručských úderníků: „Říkáš-li, že to nepůjde, říkáš,
že to neumíš. Všechno jde, jen chtít
se musí!“ V roce 1950 bylo členy
údernického hnutí už 40% zručských
zaměstnanců, takže byl podnik u příležitosti 1. 5. 1950 prohlášen závodem
údernickým. Přesto zvýšená fluktuace

zaměstnanců zůstala společnosti Svit,
n. p., Sázavan, vlastní až hluboko
do šedesátých let, ať se již týkala dlouhotrvajícího nedostatku mužů (např.
údržbářů), nebo odchodu žen (v roce
1955 tvořily 62,7% osazenstva) do jiných průmyslových odvětví či na mateřskou dovolenou. Hodně zaměstnanců také odcházelo do pohraničí
v rámci osídlovacích akcí, nabízejících
kolonistům spolu s pracovním místem
v JZD i družstevní byt a zemědělskou
půdu do výměry 13 ha. Podle záznamů
podnikové kroniky se na těchto poměrech mnoho nezměnilo ani v polovině šedesátých let (např. v roce 1966,
kdy v podniku pracovalo 3159 osob,
opustilo závod 932 zaměstnanců, tedy
29,5% osazenstva).
Tovární město – projekt továrního
města
Výstavba továrního města Baťova
koncernu ve Zruči nad Sázavou byla
řízena dvěma ideálními, koncepčně
odlišnými regulačními plány z let
1939–1945 a jejich variantami. Starší vzorový regulační plán R. H. Podzemného (signován 17. 6. 1939) měl
organickou strukturu ve tvaru oválu,
půlkruhu či elipsy, přičemž tovární
vchod ústil do prostorné ústřední komunikace lemované školskými objekty, internáty a svobodárnami. Uliční
síť firemního obytného sídliště vycházela úhlopříčně z ústřední komunikace. Zručská varianta tohoto ideálního
regulačního plánu, vycházející z jeho
aplikace v místních podmínkách, byla
tvořena kompaktním oválným areálem, narušeným stávajícími objekty
statku a silniční komunikací směřující
k Chabeřicím. Tovární zástavba byla
umístěna do oblouku stáčející se řeky
Sázavy, vrata továrního areálu ústila
do ústřední komunikace s náměstím,
na něž navazoval pás zeleně s uličkami
a chodníky vedoucími k jednotlivým
domkům firemního sídliště. Zatímco
internáty byly situovány u náměstí,
školy byly plánovány v prostoru sídliště a na kopci nad městem byl projektován nemocniční areál. Podzemného
projekt byl ovšem realizován jen zčásti; postaveny byly obě tovární budovy,
škola, jedna svobodárna, Společenský
dům a takřka polovina firemního sídliště. V návaznosti na Podzemného
projekty byly po druhé světové válce
ještě realizovány dva internáty. K první změně regulačního plánu přísně
symetrického sídla došlo v roce 1940,
kdy byla Jiřím Voženílkem rekonstruována koncepce náměstí a ústřední
komunikace s nákupní zónou.
Autorem mladšího konvolutu regulačních plánů z roku 1944 byl
doc. Dr. Ing. Emanuel Hruška, který
sice vyšel z důkladné analýzy mikroregionu a stávající zástavby, projektoval

však zřejmě pod dohledem okupačních úřadů, podle jejichž pokynů
musel přepracovat původní návrhy
budov na náměstí Míru. V místech nerealizované zástavby obytných domů
E. Hruška projektoval svobodárny,
sídelní kapacitu baťovské Zruče rozšířil na 12 000 osob a její zástavbu
protáhnul až na vrchol nad městem.
V několika variantách Hruškova regulačního plánu byla zapracována řada
veřejných budov, nemocnice, školy,
kulturní zařízení a stadion. Změněná
infrastruktura vycházela vstříc rostoucím požadavkům automobilismu.
Především však již Hruškova koncepce nemultiplikovala vzorec ideálního
průmyslového města, ale respektovala
místní podmínky v nesnadných protektorátních časech. Podle Hruškovy
makety z roku 1944, vystavené v roce
1949 u příležitosti 10. výročí založení
baťovské Zruče nad Sázavou, byl naproti Společenskému domu projektován kulturní dům s biografem, v dolní
části náměstí obchodní dům s lázněmi
v suterénu a v horní části náměstí park
s (Baťovým?) pomníkem. Podle tohoto
Hruškova modelu sice nebyla postavena žádná budova, ústupky říšskoněmeckým a protektorátním urbanistům
(valbové střechy, přízemní průjezdy,
omítnuté zdivo se šambránami kolem
oken) však stylově připomíná dokončená fasáda Společenského domu.
Architekt E. Hruška byl pověřen
vypracováním regulačních plánů
i po druhé světové válce a znárodnění
koncernu Baťa, kdy se stále nedostávalo ubytovacích kapacit. V poválečných plánech byla zachována silniční
síť, volnou plochu původně určenou
pro rodinné domky ovšem zaplnily
internáty, v jejichž okolí bylo projektováno rodinné bydlení s městskou
vybaveností. Hruška počítal s mnohem větší zastavěnou plochou než původní baťovský regulační plán. Podle
jeho poválečného plánu byly ve Zruči
vystavěny dva internáty a tři bytové
domy, tzv. dvouletky, na nichž lze sledovat vliv poválečné zlínské architektury. Ani Hruškův poválečný regulační plán nebyl plně respektován, natož
realizován. Na místě projektovaných
internátů byly kolem roku 1960 postaveny obytné domy a brzy nato začaly být ve Zruči stavěny bytové domy,
nejprve cihlové, později panelové, neodpovídající žádnému původnímu regulačnímu plánu. Nejmladší panelové
výškové domy zcela upozadily původní
koncept továrního města v zeleni a dominantní tovární a společenskou čtvrtí
pro 15 000 obyvatel.
Martin Jemelka – Ondřej Ševeček, Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální
expanze, Academia: Praha 2016, s. 278–284.
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Vladimír Radil
V pokračování článku z minulého čísla se
podíváme na zavádění reforem a počátky
budování státu.

S

oučasníci ve své valné většině viděli v Marii Terezii bojechtivou
amazonku, co v širokánské krinolíně
a napudrované paruce sedí na pozlaceném habsburském trůně a nemyslí na nic jiného než jak zatáhnout
Rakousko do další války. Císařovna
však uvedla do každodenního života
podunajské monarchie řadu novot,
které přinesly i cosi dobrého. Bohužel
její dlouholeté neutuchající snažení
nedokázal správně ohodnotit skoro
nikdo. Marie Terezie byla absolutní
vládkyně, a tak vlastně musela stát
u kolébky všech reforem. Nestála
tam však jako osamocená sudička,
měla totiž po svém boku vynikající
spolupracovníky. Nutno říci, že to
byli lidé zcela jiného typu než staří
rádcové odměřeného a za všech okolností vznešeného Karla VI.
První krůčky na poli reforem
Mladá císařovna to na začátku
neměla vůbec lehké. Ostatně sama
zanechala pregnantní vzpomínku:
„Když jsem poprvé přišla do Tajné

Akrylové žertování

FOTO: ARCHIV J. SKOUPÉHO

Eva Boumová

K

olínský humorista Jaroslav Skoupý navštívil Zruč
poměrně nedávno hned dvakrát. Poprvé s vnučkou
Laurou zavítal do Království panenek. Podruhé s kamarádem fotografem Františkem Stráníkem, aby si prohlédl
jeho výstavu fotek v zámecké galerii a „odborně“ zhodnotil
jeho díla. Právě při jeho druhé návštěvě padl při našem
rozhovoru nápad na uspořádání jeho vlastní výstavy akry-

zrovna nepatřil. Vídeňáci zaútočili
na jeho palác a vytloukli mu všechna
okna. V Rakousku se ze všeho nejvíc
reformovalo po skončení sedmileté
války. Tehdy se již na hlavních projektech podílel arcivévoda Josef. Císařská
administrativa se zaměřila na oblast
vzdělávání. Gerhard van Swieten,
osobní lékař Jejího Veličenstva a proslulý gynekolog, začal z gruntu měnit
poměry na pražské a vídeňské univerzitě. Jakými novotami zaskočil vznešeně podřímlé akademické prostředí?

Vyprávěním o školních reformách zakončíme v příštím čísle seriál o Marii
Terezii.

lových obrazů či obrázků. Ty si jistě ještě pamatují čtenáři
Dobrého infa, kde se asi po dva roky objevovaly na stránkách Veselýho infa.
Musím se přiznat, že vaši stranu „Veselý.info“ mám
v měsíčníku nejraději a při četbě vždy na této straně
začínám. Humor mezi paragrafy mě nikdy nezklame.
Kde čerpáte inspiraci pro Vaši stranu plnou humoru?
Děkuji za pochvalu, až se pýřím. Jinak, ač je to jen jedna
stránka, celou ji dávám dohromady autorsky sám, i ta Anička Lepá je moje alter ego. Teď nejvíce zápasím s Jazykovým
koutkem, čím je víc pokračování, tím víc se úží výběr. Humorem se zabývám a bavím, téměř čtyřicet let v několika
jeho podobách, takže zatím mne pořád něco napadá. Je to
takové životní postižení humorem.
Již několik let se věnujete malbě, jak jste se k malování
dostal a proč jste zakotvil právě u akrylu?
Když páchám kreslený humor, tak to jsou náměty, kterým
dává podobu kreslíř kolega Jiří Novák. A občas mi ty náměty u něho neprojdou, což je při tvorbě dvojice přirozené.
A když jsem zjistil, že akryl je super vynález, vodou se dají
umýt štětce i ruce, pustil jsem se do toho. A tím, že mi
do toho nikdo nemluví, lezou na svět někdy dost praštěný
obrázky.
V zámecké galerii budete vystavovat své obrazy
od 3. července do 22. září. Na co všechno se mohou
návštěvníci těšit?
Doufám, že se mohou těšit na to, že jim obrázky vyloudí
na rtech úsměvy a pohladí na duši. Bohužel, jako i jinde,
neuvidí moji oblíbenou modelku Máňu, která je velmi plachá a to tak, že je z toho celá pryč.
Jaké další výstavy letos plánujete?
Od začátku listopadu budu mít akrylovou výstavu v Městské knihovně v Kolíně, od 20. listopadu s kolegou Novákem společnou výstavu kresleného humoru v kolínském
CEROPU.
Zmínil jste se, že rád navštěvujete různé vernisáže, muzea a hrady. Chystáte se navštívit i náš zámek ve Zruči
nad Sázavou? Například v reprezentační pracovně máme
obraz Alegorie podzimu, na kterém jsou k vidění i velmi úsměvné momentky. Věřím, že by Vás tento obraz
pobavil.
Rád jezdím odpočívat na chalupu, nebo spíš chaloupku.
Tam si odpočine mozek, i když ne vždy, a zase se proskotačí
ruce a celé tělo. Ve volných chvílích, kterých i jako důchodce mám nějak málo, brouzdám po různých památkách.
Doufám, že po instalaci výstavy, nebo ještě při nějaké další
návštěvě během mé výstavy, prolezu váš krásně zrenovovaný
zámek od sklepa až po půdu. Už se moc těším!
Přijměte pozvání na výstavu Jaroslava Skoupého, milí čtenáři Zručských novin, a přijďte se od 3. července do 22. září
potěšit vtipnými obrazy a obrázky do zámecké galerie. Vstupné
je 30 Kč, snížené vstupné pro seniory, studenty a děti je 20 Kč.
Těšíme se na Vás.
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Naše královna a její páni –
několik delších vět k reformám Marie Terezie
rady, tak tam dřímali samí starci bez
nápadů. Všem bylo dohromady 452
let. Musela jsem to změnit.“ Skutečně,
brzo se kolem ní seskupují osobnosti
nové a ty už jsou zcela připravené jít
neschůdným terénem modernizace.
První, ještě trochu neohrabané reformátorské krůčky udělaly vládkyně a její štáb v době, kdy se chýlily
ke konci války o dědictví rakouské.
Císařovnou nadiktovaná opatření
se týkala výhradně ekonomiky. Projekty byly navlečeny do šatů podle
merkantilistického střihu. V 18. století byl tento filozoficko-ekonomický směr již trošku anachronismem.
Učení Jeana-Baptiste Colberta nám
říká, že drahé kovy čili peníze mají
zůstávat v zemi. Rakousku se tehdy
takovéto uvažování kromobyčejně
hodí. Marie Terezie peníze potřebuje,
chce vyzbrojit silnou armádu, která vyrve z pruských drápů Slezsko.
Hrabě a tajný rada Haugwitz vnutil
veřejnosti daňovou reformu. Poprvé
v dějinách monarchie musely platit
šlechta a duchovenstvo. Pro efektivní vybírání daní bylo potřeba udělat
i další důležité kroky, vznikl tereziánský katastr – soupis veškeré půdy
a provedlo se také sčítání lidu. Lidé
platili více a více. Je tudíž nabíledni, že
Haugwitz k miláčkům vídeňské ulice
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Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky je zámecký areál
přístupný každý den od 10.00 do 17.00 hod. (polední pauza v zámecké
pokladně: 11.30 – 12.30 hod.).
Aktuální výstavy ve spolkovém domě – Život a dění spolkového
domu ve fotografii; Panenky, Baťa a spol.
7. 7. 2017

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – od 19.00 hod., zámecký
park – Zruč nad Sázavou. Vstupenky v předprodeji v infocentru ve Zruči
nad Sázavou za 350 Kč, na místě za 450 Kč.

15. 7. 2017

Divokej Bill. Koncert v rámci turné. Zručský dvůr, od 20.00 hod.
Speciální host – kapela Poletíme? Předprodej vstupenek v infocentru
za 380 Kč. Více informací viz plakát.

15. 7. 2017

Divadelní představení „Nežerte Clinta Eastwooda“ – od 20.00
hod., areál házené za spolkovým domem. Po představení zahraje
hudební formace ChTPČ. Více informací viz plakát.

17. – 21.
a 24. – 28. 7.
2017

Příměstský tábor, pořádá město Zruč nad Sázavou – OKŠS – spolkový
dům. Informace u paní M. Černé, tel.: 730 514 040.

29. 7. 2017

Keks – rockový koncert – od 21.00 hod., Zručský dvůr. Předprodej
vstupenek v infocentru. Cena vstupenky v předprodeji 170 Kč, na místě
220 Kč.

5. 8. 2017

XVII. historické slavnosti – v duchu renesance – na dvoře Rudolfa
II. Začátek v 10.00 hod. – průvod z náměstí. Vstupné: dospělí 80 Kč,
děti, senioři a studenti: 40 Kč. Bohatý kulturní program v zámeckém
parku: dobový jarmark, kejklíři, šermíři, ukázka exotických hadů a další
zajímavosti. Večer zahraje Jakub Smolík a jeho skupina Zlatí paroháči.

19. 8. 2017

Dechová hudba – Křídlovanka s Pepíčkem Zímou – zámecký park.
Informace o vstupném, čase a předprodeji budou upřesněny v červenci.

26. 8. 2017

Hradozámecká noc – netradiční prohlídky zámku, soutěže pro děti,
letní kino. Více informací již brzy na plakátku.

21. – 26. 8.
2017

Taneční soustředění – pro děti i dospělé, pořádá Klub Panenky ČR.
Více informací u paní A. Zemanové na tel.: 603 810 899.

1. – 2. 9.
2017

Festival Zruč – bližší informace v průběhu srpna.

O letních prázdninách se můžete těšit
na promítání v letním kině ve Zruči nad Sázavou.
Sledujte nástěnky, facebookové a webové
stránky, kde se dozvíte více informací!

Zručské hudební léto 2017
Martina Fialová

Ch

odíte rádi na koncerty a nechce
se vám jezdit na festivaly nikam
daleko? Nemusíte. Ve Zruči můžete během letošního léta slyšet několik hudebních žánrů: rock, pop, dechovku, swing,
renesanční hudbu – to vše vám nabídne
Zručské hudební léto.

7. července – Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
15. července – Divokej Bill
29. července – Keks
5. srpna – Historické slavnosti s renesanční
hudbou
19. srpna – Křídlovanka s Josefem Zímou
26. srpna – Hradozámecká noc s písničkami
z pohádky
1. – 2. září – Festival Zruč – např. skupina Nebe aj.
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Výtvarně „výživný“ konec školního roku v ZUŠ
Jan Kopřiva

ZUŠ

K

aždé dva roky pořádá výtvarný obor
naší ZUŠ soustředění v přírodě pro své
žáky ze všech pracovišť – takzvaný plenér.
Kromě plenéru se ale na výtvarce koncem
školního roku dělo více věcí: Žákovská výstava ze ZUŠ se posledního května přemístila
v souvislosti s akcí „ZUŠ Open“ do tržnice
ve Zručském dvoře a část z ní zůstane přes
prázdniny ve Vodáckém muzeu. Před plenérem byla v ZUŠ nainstalována absolventská
výstava a u příležitosti závěrečných koncertů
proběhly výstavy ukázek tvorby našich výtvarníků také na odloučených pracovištích.
V souvislosti s projektem tanečního oboru
„Našli jsme se v říši divů“ výtvarníci připravili v ZUŠ také výstavu inspirovanou knihou
Lewise Carrolla a podíleli se i na výtvarné podobě představení.
A protože se v Praze objevily výstavy, které bychom už v září nestihli, vydali jsme se
na exkurzi, která zafungovala jako dobrý
„předskokan“ těsně před plenérem. Byli jsme
se podívat na Gerhartu Richterovi, Adolfu
Bornovi a Františku Skálovi. Zejména zážitek z výstavy posledně jmenovaného výtvarníka ve Valdštejnské jízdárně byl skutečně
mimořádný. Ostatně celá výprava za uměním (tradičně vlakem a po Praze pěšky) byla
velkou vzpruhou v náročném konci školního
roku. Výstavy byly koncipované opravdu velmi různě. Před vchodem do Paláce Kinských
na výstavu Gerharta Richtera nás například
přivítala nastoupená a plně vyzbrojená policejní zásahová jednotka. (K velikánovi světové malby jsme posléze přecházeli po hlučném můstku přes výkop...). Na výstavě jsme

byli svědomitě hlídáni dozorci s vysílačkami
a chvilku dalo práci je odstínit a věnovat se
pouze obrazům. Nemohu se zbavit dojmu,
že víc než volně těkající děti strážcům pořádku v galerii vadili spíše učitelé. Celé to okaté
upozorňování na cenu obrazů ještě podtrhovalo atmosféru „vysokého“ umění, které si
užívá velký status ochrany. Úplně jiný náboj
měla výstava objektů Františka Skály. Na této
hravé a svobodné výstavě jsme posbírali
spoustu inspirace na blížící se plenér. Skálovo hledačství, naslouchání řeči materiálu
i zábavná hravost byly krásným úvodem pro
náš nadcházející týden v přírodě. Poselství
obou výstav ale může být nakonec společné.
Richter experimentátorstvím a Skála materiálem mohou klidně říkat – nesejde na řemesle a „hezkém obrázku“, ale na obsahu
sdělení – na těžko změřitelné hodnotě, která
se lehko a jakoby sama přenáší mezi lidmi.
Potěšilo by mě, kdyby i rodiče takto uměli
pohlédnout na tvorbu svých dětí a neptat se
jen „jestli je hezká?“ ale spíš dokázali vnímat,
jestli „funguje!“

Na samotném plenéru na Ředkovci blízko
Světlé nad Sázavou jsme odstartovali hned
v neděli 11. června docela zostra. Již první
večer jsme stihli začít s tvorbou světelných
objektů a ušít originální osobní výtvarnické
deníčky do kapsy, které s námi potom věrně „chodily“ celý týden – kolem rybníka,
na hrad Lipnici a za sochami do přilehlých
lomů, na naučnou stezku Jana Zrzavého,
do selského muzea na Michalově statku
v Horní Pohledi, do světelského podzemí...
Nohu na plynu jsme pak měli celé výtvarnické soustředění až do pátku 16. června.
Tvořili jsme v kraji Jana Zrzavého u hradu

Můj další rok spolupráce
s učiteli ZŠ Zruč nad Sázavou
v programu Škola s hvězdičkou
ZŠ

Ladislava Kočvarová

K

valita vyučovacího procesu úzce
souvisí s dalším profesním rozvojem učitelů. Je tedy nutné identifikovat
vzdělávací potřeby učitelů, aby dokázali profesionálně reagovat na měnící
se výchovně vzdělávací potřeby žáků,
uměli odhalit jejich studijní potenciál,
dokázali je podporovat a rozmanitými
formami a metodami výuky učit a být
tak v souladu se školním vzdělávacím
programem, který vychází z rámcového
vzdělávacího programu.
Během školního roku jsem pracovala
s více než deseti pedagogy, učiteli z prvního i druhého stupně.
Navštívila jsem téměř 200 vyučovacích hodin. Hlavními nástroji mé kolegiální podpory je právě toto pozorování
v hodinách zaměřené na popisnou zpětnou vazbu pedagogických kompetencí,
které tvoří kompetenční model učitele
jako základní referenční rámec toho, co
znamená kvalita vyučování.
Ve vyučování sleduji učivo – metody
a formy práce, komunikace s žáky, prostředí – bezpečné, demokratické a podnětné, plánování a evaluaci učebního
procesu, spolupráci s komunitou a zaměřuji se na podporu profesního růstu.
Aby se procesní kvalita vyučování
zvyšovala, učitel musí být reflektující
profesionál, který zná učební styly žáků,

podle nich volí formy a metody výuky,
zná a používá různé formy hodnocení
s převažující formativní složkou, dokáže
komunikovat podle demokraticky nastavených pravidel, umí plánovat a evaluovat svou praxi a je připraven pracovat
na svém profesním růstu.
Navštěvuji vyučovací hodiny v různých třídách a pozoruji dovednosti
pedagoga. Po pozorování následuje
rozhovor a reflexe pozorované hodiny,
identifikace toho, co učitel umí a co
by se měl dále učit, v čem zlepšovat.
Opakovaně jsem do hodin vstupovala
i s instruktáží, učila jsem já, pedagog pozoroval. Obecně se zaměřujeme na rozvoj čtenářské gramotnosti, porozumění
textu, formulační zdatnost v psané, ale
i mluvené formě jazyka. Podporujeme
čtenářství. Učitelé zařazují do výuky
různé aktivizační metody, činnostní vyučování, stále více i skupinovou formu
práce, dále i procvičování prezentačních
dovedností a metody dramatické výchovy. Také osobnostně sociální výchovu
jako mezipředmětovou oblast, která se
dá velmi vhodně skloubit se stylistikou
– naukou o slohu. Takové formy práce
vnímáme s učiteli jako efektivnější, žáky
více baví, a proto se zvyšuje i jejich motivace k učení. Učitel má tak ze své práce
větší radost, což ho podporuje v dalším
učení a předchází tak syndromu vyhoření.

Lipnice. Příroda kolem byla úžasná. Samotný Ředkovec, kde jsme měli hlavní stan, byl
takovým nepatrným obydleným ostrovem
v lesích, kde se ve dne na břehu pod borovicemi vyhřívaly užovky čerstvě svlečené z kůže
a v noci svítily jenom hvězdy, měsíc se koupal
po půlnoci v rybníku a skřehotání žab strašpytlům evokovalo divoké sny... Díky úžasné
atmosféře, dobrotám v jídelně a skvělému
funkčnímu bazénu jsme byli ochotni odpustit starým chatkám jejich nedostatky. Hodně
z žáků na plenéru překročilo nějakou svoji
hranici. V zážitkové pedagogice je běžné, že
žák zcela přirozeně řeší některý zcela individuální problém – výtvarný, osobnostní, bytí
ve skupině či světě obecně... a to na základě
i velmi konkrétního původně výtvarného
zadání. Z tohoto pohledu se mi jevil náš
plenér velmi „dospělý“ a připadá mi, že si
toho mladí tvůrci hodně odnesli – ať už vědomě nebo nevědomě. V tomto bodě musím
poděkovat své kolegyni Lence Říhové. Má
mimořádný talent – „anténky“ na jemnou
dětskou duši. Pracovat s ní na plenéru pro mě
bylo velmi poučné a hodně mě to profesně
posunulo.
Skoro na závěr plenéru, kdy už byli žáci
umělecky pěkně načatí dobrou společností
malířů Jana Preislera, Jana Zrzavého, Jaroslava Panušky a sochařů Radomíra Dvořáka
či Matyáše Brauna, jsme zkusili zapojit také
obrazy malíře a kolegy Jirky Černého – našeho předchůdce na ZUŠ ve Zruči. Žákům
jsme ukázali jeho obrazy v monografii, kterou vydal, a vedli jsme je k jinému vnímání
přírody jeho optikou. Žáci se uznale divili,
že oba vlastníme originály obrazů tohoto výtvarníka a že jsme oba prošli jeho rukama tak,
jako oni procházejí našima – mě Jirka učil
malovat a Lenku učit...
A na závěr ještě pár poznámek z mého plenérového deníčku:
1. Doba se změnila: Večer jsme dívky museli odhánět od chatek kluků, zatímco za „našich“ dob to bývalo obráceně...
2. Není pravda, že dospělý vydrží více než
dítě!
3. Navrhujeme vést v patrnosti nová (výtvarnická) sprostá slova – jako například:

ZUŠ open
fotorekapitulace

Kapely ZUŠ zahrály na krytém pódiu...

...dívky z tanečního oboru zatančily
na travnaté ploše Zručského dvora...
...představil se pěvecký sbor, recitovali žáci LDO...

...v tržnici a Vodáckém
muzeu vystavovali žáci VO.
FOTO: JAROSLAV BOUMA / LENKA ŘÍHOVÁ

omalovánky, obtahovat, vybarvovat, obkreslovat... a hanlivá oslovení: „Ty kopie!“ nebo: „Znetufotko!“
4. Za chůze lze kreslit – živým důkazem je nám žák Filip!
Plenér jsme i přes řadu zdaleka nejen výtvarných adrenalinových zážitků všichni přežili a za dva roky (až stihneme
na obrovskou únavu zapomenout) se zase s dětmi vydáme
objevovat jiný hezký kout naší přírody.
PS: Nezapoměňte vyjet o prázdninách do Prahy na výstavy! Mezi nákupy lze snadno stihnout třeba Františka
Skálu u metra Malostranská. Všechny tři zmíněné výstavy
trvají do konce srpna.

Letošní absolventky výtvarného oboru ZUŠ na dernisáži své výstavy 23. 6.

FOTO: J. KOPŘIVA

O

d září 2016 navštěvovalo školní
družinu 180 žáků. Byli rozděleni
do 6 oddělení. K činnostem ŠD byly
využívány čtyři samostatné herny a dvě
oddělení využívala učebny ZŠ. V tomto školním roce si žáci mohli vybrat
z nabídky 4 kroužků: vaření pro malé
kuchtíky, výtvarný, sportovní a taneč-

ní kroužek. Této zájmové činnosti se
účastnilo celkem 142 přihlášených
žáků. Děvčata z tanečních kroužků
Poupata (1. – 2. tř.) a Sluníčka (3. – 5.
tř.) vystupovala na akcích školy a města
a reprezentovala školu na Středočeském
tanečním poháru – Poupata obsadila 6. místo v okresním kole, Sluníčka
1. místo v okresním kole a 7. místo
v krajském kole. Děti z výtvarného
kroužku si zkusily práci s několika vý-

Ohlédnutí za školním rokem
Alena Heroutová
ve školní družině
tvarnými technikami (s keramikou, papírem, látkou, vlnou, škrobem) a svými
pracemi zkrášlovaly chodbu v pavilonu F.
ŠD pracovala podle vytvořeného Školního vzdělávacího programu. Pod heslem
„Kdo si hraje, nezlobí“ si paní vychovatelky rozdělily náplň práce do čtyř celků
– čtyř ročních období: Podzim, Zima,
Jaro, Léto. Každý celek zahrnoval několik
podtémat, podle kterých si vychovatelky
tvořily měsíční plán přizpůsobený věku
a zájmům žáků daného oddělení.

Kromě každodenní pravidelné zájmové činnosti v odděleních jsme v tomto
školním roce pořádali příležitostné akce:
Všichni jsme kamarádi, Šel zahradník
do zahrady, Hurá na draka, Čertovskou
diskotéku, Vánoční tvoření, Ať žijí duchové, Karneval, Jarní akademii, Velikonoční tvoření, Sluníčkový den, Dětskou
pouť a Těšíme se na prázdniny – diskotéku s klaunem Ferdou.
Přeji všem dětem i rodičům krásné léto
a pohodové prázdniny.

FOTA: AUTORKA
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Vyšetřování školního úrazu
– fejeton
Michael Grúz

N

ejednou se během školního roku
stane, že je zapotřebí ledacos vyšetřit či dokázat. Vezměme si kupříkladu
školní úraz úmyslně způsobený některým ze spolužáků. Svědci často bývají
předpojatí či zkorumpovaní, oběť odmítá vypovídat, nebo je dočasně neschopna souvislé výpovědi. Investigace takového úrazu se pak může táhnout velmi
dlouhou dobu bez valných výsledků.
Průprava učitelek a učitelů na jejich
budoucí povolání je navíc v tomto směru zcela nedostatečná. Vysoké školy totiž naprosto opomíjejí přípravu na činnosti s výukou související, tudíž i rozvoj
investigativních dovedností.
Vyšetřovací proces má přitom jasně
danou posloupnost. Ze všeho nejdříve
je třeba, aby proškolený provozní personál bez zbytečného prodlení uzavřel
danou oblast, tj. místo činu. Vhodná
může být např. barikáda z úklidových
vozíků posílená o dozor ozbrojený mopem. Nic totiž neuškodí předmětům
doličným více než běsnící dav o velké
přestávce.
Důkazní materiály přitom mohou nabývat různých inkarnací. A právě zde se
otevírá prostor pro jednotlivé oborové
specializace!
Pokud se podezřelý zarytě odmítá
doznat a jeho kamarádi mu ochotně
potvrzují alibi, není hned třeba přivolávat pracovníka forenzního oddělení.
Učitelé přírodopisu a chemie mohou
za použití standardně vybavené školní laboratoře spolehlivě zjistit původ
zbytků odumřelých tkání na místě činu
a pachatele usvědčit.

Pokud byla újma na zdraví spolužáka
předem domluvená písemnou formou,
nemusí komparace předmětu doličného s testovými úlohami vytipovaných
jedinců vést k oslovení České grafologické komory. Vhodně proškolený
češtinář může přeci efektivně odhalit
drobné nuance ve sklonu písma či spolehlivě určit frekvenci výskytu typických
zločinů proti jazykovým normám u podezřelého.
Nedílnou součástí vyšetřovacího procesu je pak výslech. Populární je variace hry na hodného a zlého policistu,
tj. výslech hodným a zlým pedagogem.
Zatímco zlý pedagog vyhrožuje reálnými i smyšlenými kázeňskými postihy,
„OSPODem,“ dočasným odnětím
svobody po skončení školního dne či
v krajním případě odejmutím přístupu
na školní wifi, hodný pedagog v žáčkovi
nepřestává vzbouzet falešný pocit naděje. Do role zlého učitele je přitom vhodné obsadit matikáře, jelikož je jasné, že
ten to podezřelému beztak spočítá.
Samostatnou kapitolu tvoří výslech
a vůbec spolupráce se zákonnými zástupci usvědčeného. Ti totiž zpravidla
tvrdošíjně odmítají uznat, že doma mají
malého raubíře. Příhodné je proto mít
vždy po ruce školního psychologa, který vhodnou strategií zmírní hněv běsnících otců a podpoří dočasně narušenou
vnitřní rovnováhu hroutících se matek.
Tak či onak, lež má krátké nohy
a pravda nakonec zvítězí. Nácvik investigativních dovedností během vysokoškolské přípravy na povolání učitele
by však zajisté přispěl k mnoha dobrovolným doznáním a prakticky tak
zvýšil čas, který má pedagog k dispozici
na přímou výuku.

MŠ Na Pohoří
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MŠ Malostranská

Školní výlet do Takonína

A jdeme
do finále!
Jolana Keharová

Š

kolní rok nám utekl jako voda.
V posledních měsících jsme naplánovali plno aktivit, a tak jsme se
opravdu nenudili. Každá třída připravila jarní tvoření. Děti společně
s rodiči vyráběly krásné výrobky,
které si odnášely domů nebo jimi
třídu vyzdobily. Tradiční jarní šlápoty proběhly 25. 5. za velké účasti
dětí a jejich rodičů. Předškoláci se
zapojili do projektu „Malá technická
univerzita.“ Pracovali ve skupinách.
Učili se poznávat rozdíly mezi městem a vesnicí. Stavěli z kostek budovy a do map zakreslovali, co do měst
patří: parky, hřiště. 30. 5. jsme vyrazili na výlet do Starých hradů. Byla
to pro nás premiéra a myslím, že nikdo nebyl zklamaný. Ve staré tvrzi si
děti prošly dva okruhy. V tajemném
sklepení nás provázel čaroděj Archibald. Děti viděly plno skřítků, čertů
a draků. V prostorách hradní půdy
na nás zase čekala strašidla a čarodějnice. I přes velké teplo jsme si výlet
užili. Den dětí jsme oslavili veselým
karnevalovým průvodem v maskách
po našem městě. No a v každé třídě
paní učitelky nezapomněly pečlivě
nacvičovat závěrečné besídky. Předškoláci si ještě užijí svůj slavnostní
den na zámku při šerpování a rozloučení se školkou. Přejeme všem
čtenářům krásné léto, dětem dlouhé
prázdniny plné zážitků a učitelům
zasloužený odpočinek.

FOTO: ARCHIV MŠ

Jaroslava Daňková

N

astal čas výletů. I my jsme využili
příjemné počasí a na jeden takový
se vydali v polovině května. Jako cíl jsme
si vybrali malou vesničku Takonín mezi
Vlašimí a Benešovem. Na návsi nás očekával šašek, který nás uvedl do kamenného divadla s názvem Pěnkavův dvůr.
Divadelní představení Princ Bajaja se
dětem velice líbilo. Vystupovali v něm
herci v dobových kostýmech, využívali
spoustu rekvizit a jezdili na skutečném

koni. Po pohádce si děti prohlédly expozici plnou strašidel a pohádkových
postav, které vytvořila výtvarnice Ivana
Pěnkavová. Pak si vyzkoušely, jak se dříve mlela mouka, zpracovával len a jak
se pralo v neckách za pomocí valchy.
Ze všeho nejvíc je nadchly ovečka a kůzlata, na které si mohly sáhnout nebo je
pohladit. A protože dopoledne uteklo
jako voda, nastal čas loučení. Stihli jsme
ještě pořídit pár fotografií před perníkovou chaloupkou a spokojeni jsme
ujížděli zpátky do školky.

Už jsem čtenář!

If you know only one language
ZŠ
Ivana Stará
you live only once

eské přísloví říká „Kolik řečí umíš,
tolikrát jsi člověkem.“ Tento překladatelský oříšek má v anglické verzi
spoustu podob. Můžeme si s ním poradit otrockým překladem The number
of languages you speak is the number
of times you are human nebo přirozenějšími verzemi You live a new life for
every new language you speak nebo If
you know only one language you live
only once. V tom je angličtina kouzelný
jazyk, můžete si hrát se slovíčky, skládat
je a vyjádříte díky tomu spoustu myšlenek a příběhů. Stačí málo, znát základní
pravidla a odhodit veškerý ostych udělat
chybu. Člověk se přeci hodně naučí tím,
že udělá chybu, aby se poučil pro příště.
Hodiny s rodilou mluvčí Sarah McNamara, která obohacuje výuku angličtiny
v programu Škola s hvězdičkou, jsou takové. Žáci s ní konverzují o všem, co
je zajímavé a aktuální. Nebojí se a mají
radost. Mají paní učitelku, která umí
jenom pár jednoduchých českých slovíček, a přesto si jsou schopni povyprávět
o tom, co prožili o víkendu, jaký má názor na americké volby a prezidenta Donalda Trumpa (ona sama by určitě volila

Hillary Clinton) nebo proč se rozhodla
žít u nás v Čechách. Taková hodina
angličtiny děti obohatí nejen z hlediska
cizího jazyka, ale mají v každé takové
hodině i trošku ze zeměpisu, dějepisu,
biologie a dalších předmětů. Zjišťují, že
americká angličtina je pro porozumění
jednodušší než ta britská. Někteří při
poslechu anglických videí na internetu již rozpoznají americkou angličtinu od její britské verze díky přízvuku.
Učí se tak angličtinu i ve svém volném
čase a to je přidaná hodnota. A ti nejlepší díky tomu v letošním roce i velmi úspěšně reprezentovali školu. Petr
Franc ve své kategorii vyhrál v okresním kole konverzační soutěže v angličtině, ve Středočeském kraji vybojoval
vynikající 3. místo. David Smítka byl
v kategorii mladších žáků na výborném
třetím místě v okresním kole. I on se
bude určitě dále zlepšovat a třeba se mu
v budoucnu podaří navázat na Petrovy
úspěchy ve vyšší kategorii. Podpora není
důležitá pouze u dětí, se Sarah si rádi
popovídají i učitelé, náhodně na chodbě
školy nebo během hodin, které pro ně
ve škole vede. Je pak příjemné slyšet,

FOTO: ARCHIV AUTORKY

Jiřina Bělinová

O

KŠS – Městská knihovna Zruč nad
Sázavou se letos poprvé připojily
k celorepublikovému projektu Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem
je podporovat rozvoj četby a čtenářské
gramotnosti dětí a podchytit zájem
o čtení od prvních měsíců školní docházky. Ve čtvrtek 22. června tak prvňáčci z místní školy společně se svými

učitelkami a paní zástupkyní ředitelky
školy navštívili naši knihovnu. Po prokázání svých čtenářských dovedností
a slibu čtenáře byli slavnostně pasováni
na čtenáře naší knihovny. Umějí číst,
mohou tedy užívat titul ČTENÁŘ.
A aby mohli své umění dále rozvíjet,
obdrželi od knihovnic průkaz čtenáře
na rok zdarma, pamětní list na dnešní
den a knihu Lapálie v Lampálii, která je
pro tuto akci speciálně vydána.

Žáci si ve škole
zahráli deskové hry

Nikola Chudobová

V

FOTA: ARCHIV ZŠ

Č

jak si anglicky naši učitelé vyprávějí
s kolegy ze Švédska, kteří přijeli na návštěvu naší školy. Vyprávějí si o radostech i strastech kantorské profese, aby
se dozvěděli, že děti jsou všude stejné,
a hledají cesty, jak každé z nich naučit
co nejvíce, což někdy není jednoduché.
Přesto jsou pozitivní a plni nadšení. I to
nás těší, že díky jazykovým schopnostem našich učitelů i žáků se můžeme domluvit na zahraniční spolupráci. A už
teď víme, že k nám přijedou na návštěvu
další, na podzim kolegové ze Španělska.
Naši učitelé zase zamíří do Francie,
aby si vyzkoušeli, jak učit angličtinu
ve Francii. Všechny tyto aktivity jsou
podporovány v projektech programu
Erasmus+, do kterých jsme se zapojili.
K učení cizím jazykům žáky naší školy
vedeme různými cestami, snad se díky
tomu naučí co nejvíce a usnadní jim to
budoucí profesní cestu i život samotný.

pátek 16. 6. 2017 se v naší škole
konal Den deskových her zprostředkovaný firmou Mindok, která
nám měla na ukázku přivézt několik
deskových her. Programu se účastnili
vybraní žáci z obou devátých ročníků
a také dalších tříd II. stupně.
Začínali jsme v 11.00 hodin ve školní
knihovně, kde nám byly představeny
některé vybrané hry. Nejprve nám organizátoři vysvětlili pravidla daných her
a pak jsme měli prostor k tomu, abychom se volně po knihovně pohybovali
a vše si „na vlastní kůži“ vyzkoušeli. Za-

ZŠ

ujal nás Duch – hra na postřeh, nebo
hra Tučňáci ve škole, kde cílem bylo
cvrnkat do jednotlivých figurek a strefovat protihráče. Zalíbila se nám též
těžší verze piškvorek ztvárněná pomocí
malých figurek. Takto jsme strávili celou
hodinu, po které nám pán z dané firmy
nabídl, že můžeme přijít ještě týž den
do zručské knihovny, kde se program
bude opakovat. Zážitek to byl určitě pro
všechny zajímavý, protože jsme si mohli
zahrát hry, které jinak doma nemáme.
Nikola je žákyní 9. B.
Akci zprostředkovala Městská knihovna
ve Zruči nad Sázavou, produkty prezentovala firma Mindok.
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Podmínky dotací na zateplení bytových
domů jsou v současné době velmi výhodné

Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním
programu (IROP), se v tomto programovacím období (2014–2020)
již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co
uvažují o zateplování či pořízení
fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž
zjednodušuje podmínky, zrychluje
administraci a zároveň hledá další
možnosti jak pomoci žadatelům
získat potřebnou podporu, která
od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Ministerstvo pro místní rozvoj
i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové
domy se čtyřmi a více bytovými

jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit
méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně
jednodušší vybrat dodavatele prací.
Také se podařilo výrazně zkrátit
proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla
pro získání podpory na zdroje tepla. Vzhledem k tomu, že dosažení energetických úspor se neváže
pouze na zateplení a výměnu oken,
ale také na zajištění dostatečného
větrání, úpravu otopného systému
a případně také na změnu zdroje
tepla, přistoupil Řídicí orgán IROP
k návrhu změny hodnotících kritérií týkajících se právě zdrojů tepla
nebo jednotek pro nucené větrání
se zpětným získáváním tepla. Tato

kritéria
budou
předložena počátkem června členům Monitorovacího výboru IROP,
který o přijetí
těchto změn rozhoduje, vysvětluje
náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.
Změny budou poté promítnuty
do revize 37. výzvy. Snahou MMR
je umožnit podporu výměny např.
plynového nebo elektrického kotle
za tepelné čerpadlo, což v současné
době není možné a nabídnout tedy
vlastníkům bytových domů více
možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken
a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických
kolektorů. V létě 2016 se podařilo
dojednat vyšší míru podpory pro
žadatele (aktuálně je poskytována
podpora ve výši 30 až 40 % z celkových způsobilých výdajů podle míry dosažených úspor) a tedy
zateplit bytový dům je v současné
výzvě ještě výhodnější. Zároveň
je možné říci, že
podpora je výhodná pro všechny typy bytových
domů: evidujeme
žádosti o podporu na malé bytové
domy o 4 bytech
(přibližně pětina
žádostí je podána
na bytové domy
o velikosti do 10

bytových jednotek), ale také na velké panelové domy. Také zastoupení
panelových a cihlových bytových
domů je přibližně rovnocenné,
dodává náměstek Semorád. Jako
nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových
domů v Moravskoslezském kraji,
odkud byly zatím podány žádosti
o podporu v celkovém objemu 280
mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech
administrovaných žádostí v aktuální výzvě). Naopak nejméně žádostí
o podporu je z Pardubického kraje
a z Vysočiny. Mezi nejčastější žadatele patří společenství vlastníků
jednotek (60 % předložených žádostí) a obce (25 % předložených
žádostí).
V polovině května evidujeme
v obou výzvách téměř 600 žádostí
v pozitivních stavech (tedy bez zamítnutých nebo žádostí stažených

žadatelem) o celkovém objemu
dotačního požadavku téměř 1,25
miliardy korun a aktuálně jsou vyplaceny první projekty, např. v Moravskoslezském, Libereckém nebo
Pardubickém kraji. Dalších přibližně 370 projektů je v různých fázích
realizace a přibližně 200 projektů
je ve fázi hodnocení. Většina projektů je podána na zateplení obvodových konstrukcí a výměnu oken.
Podmínky 37. výzvy ale umožňují
(při splnění podmínek) podpořit
zateplení bytových domů, jejichž
vlastníci již částečné zateplení nebo
výměnu oken provedli. Výhodné
podmínky pro získání podpory se
vztahují k bytovým domům, které jsou kulturní památkou nebo
se nacházejí v památkové zóně či
v památkové rezervaci a z důvodů
památkové ochrany nemohou splnit stejná technická kritéria jako
ostatní bytové domy.
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace
zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli
další informace o získání podpory,
obraťte se na regionální pracoviště
Centra pro regionální rozvoj ČR.
Regionální pracoviště sídlí ve všech
krajských městech. Kontakty jsou
zveřejněny na webové adrese www.
crr.cz.
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR
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Žáci v Rakousku a Německu obdivovali důl, Hitlerovu
rezidenci, horské štíty i překrásná jezera
Blanka Olišarová

K

rásy Rakouska a Německa v oblasti Bavorska obdivovali žáci základní školy v průběhu zahraničního
zájezdu ve dnech 8. a 9. června. V tyto
dny celkem 45 žáků druhého stupně
v doprovodu učitelů Romana Starého,
Vladimíra Nulíčka a Blanky Olišarové
navštívilo solný důl v Berchtesgadenu,
Orlí hnízdo – rezidenci nacistického
vůdce Adolfa Hitlera, užilo si procházku po stezkách na vrcholcích alpských
vrcholů, plavbu po panensky čistém
jezeře Königsee a někteří měli jedinečnou možnost využít v praxi dosud získané znalosti německého jazyka.
Čtvrteční brzké ráno a druhá zastávka od výjezdu – vítá nás Tábor. Zde
u vlakového nádraží nabíráme našeho
průvodce, pana Zdeňka Urbana. Vyrážíme směr Linec a krátce před jedenáctou jsme na místě – v turistickém
středisku Berchtesgaden. Už během
jízdy jsme sledovali proměnu okolní
přírody: Postupně se objevovaly vrcholy okraje Alp, které vzápětí vystřídaly
opravdu vysoké horské štíty s celoročně zasněženými štíty. Z oken autobusu
jsme pozorovali lanovky, v letní sezóně
samozřejmě klidně stojící, obdivovali
patrové, ve svazích stojící domy s klasickou očkovou střechou a mnohdy
bohatě zdobenými dřevěnými balkony
s muškáty, vedle hospodářské budovy
a na loukách se pasoucí stáda krav.
Ale teď už je čas vystupovat, nacvakat
několik fotografií, přejít po mostku
horskou bystřinu s šedozeleně zbarvenou průzračnou a notně studenou
vodou a už stojíme před vchodem
do střediska, odkud se ponoříme
do hlubin solného dolu. Chvíli na to
už se všichni soukáme do overalů,
abychom vzápětí nastoupili na palubu vláčku, který s námi sviští solnými
chodbami do temnoty. V dole překvapivě není nikterak chladno, prsty, které
přejedou po stěnách, jsou skutečně slané a my se seznamujeme interaktivní
formou s technikou používanou při

těžbě soli a také postupem, jak se sůl
získává. Ochutnáváme vodu, zda je
skutečně slaná. Díky důmyslnému systému projekce před námi ožívají solná
jezírka, fotografie pracujících dělníků
a po stěnách vyrůstají krystaly soli.
Dvakrát musíme sjet po dřevěné skluzavce – to je panečku něco! Zvládají to
však i ti, co se obávají výšek a jízdu si
užívají. Velkým zážitkem je také plavba
po solném jezeře uvnitř dolu – voda je
dokonale čistá. Poté už nás důlní vláček opět vyváží chodbou na povrch.
Přechod ze tmy do ostrého slunečního
světla je pro oči zpočátku šok. Rychle se
vzpamatováváme a po zakoupení suvenýrů v podobě balíčků soli jedeme dál.
Z dolu nás totiž čeká pořádný výstup!
Po poledni se náš autobus přemístil
k hoře Kehlstein na území Německa, na jejímž vrcholu se nachází tzv.
Kehlsteinhaus, známý spíše pod označením Orlí hnízdo – slavné horské
sídlo Adolfa Hitlera. Možná proto,
že shora je opravdu úchvatný výhled
na okolní horské štíty, který si mohou užít opravdu snad jen orli skalní.
Prudká silnice s četnými zatáčkami je
pro náš autobus náročná, nakonec nás
vyváží do výšky 1000 m n. m. Dalších
800 metrů výstupu musíme absolvovat
ve speciálně upravených autobusech,
které každou půlhodinu vyváží nahoru a dolů turisty. Projíždíme četnými
tunely, v zatáčkách se přidržujeme
madel, abychom najednou neseděli
v uličce, a kocháme se výhledem. Ti,
kterým výšky nedělají zrovna nejlépe,
se pevně drží, protože pohled do údolí na domečky velikosti mravenců je
opravdu silný. Po chvíli nás autobus vyklopí před tunelem, který vede k výtahu. Právě ze strachu z poruchy výtahu
a případných komplikací při útoku
Hitler pobýval na této rezidenci jen
párkrát. Před samotným výtahem nějakou dobu čekáme v kruhovité chodbě
z mramoru. Výtah – uvnitř je tvořen
z napodobeniny zlata – nás vyváží
do prostor, kde se dnes nachází restaurace. Obdivujeme původní mramorový krb, zbytek věcí je pryč – po ukon-

čení války byly rozkradeny. A vzápětí
už stoupáme kamenitou stezkou dál
na vrchol. Nikde téměř žádné zábradlí, kus od okraje hřebenu Kehlsteinu
stojí z hrubě opracovaných prken lavičky, vyzývající k usednutí a kochání
se výhledem do okolní krajiny. Jak to
říkala ta kočka v reklamě? To jsou ale
panoramata! V dálce vidíme část jezera
Königsee, po kterém se budeme zítra
plavit. Náš čas vypršel, je na čase sejít ke stanovišti autobusu – vzhledem
k frontě na výtahy volíme pěší sestup
a absolvujeme opět cestu autobusem
k tomu našemu. Ještě si prohlédneme
bunkry, k jejichž stavbě se Adolf Hitler
odhodlal po několika nevydařených bitvách až v roce 1942.
Za chvíli se už z oken autobusu kocháme krásným výhledem, který nám
poskytuje silnice Rossfeld. Prohlížíme
si okolní přírodu, výhled na jezera
a obce pod námi. Zastavujeme a fotíme a hladíme stádo ovcí, které neohroženě přichází až k samému plotu, obdivujeme, jak zručně dokážou chodit
po strmé louce, na níž se pasou.
Po okružní vyhlídkové jízdě se vracíme do městečka Berchtesgaden, kde
nás autobus vyklopil před naším penzionem Leonharderhof. Vícelůžkové
pokoje jsou zdobené ze dřeva vyřezávanými prvky, každý má svou vlastní
koupelnu s toaletou a balkón. Po chvilce potřebné k ubytování a chvíli odpočinku se někteří vydáváme na nákup
do cca kilometr vzdáleného supermarketu Hofer, o hladu tedy nebudeme.
Zde na nás čeká jedno překvapení
– nemají zde igelitové tašky za korunu jako u nás, z ekologických důvodů využíváme papírové za pár centů.
Zásoby na večer nakoupeny a teď už
hurá užívat zaslouženého odpočinku.
Po desáté hodině, kdy je večerka, panuje na pokojích víceméně klid. Většina
se rozhodla doplnit spánkový deficit,
unaveni po výstupech i sestupech
do dolu.
Nazítří brzo ráno se posilňujeme
snídaní před další cestou. Všichni jsou
sbaleni a připraveni v osm hodin vyra-

Půl roku školní psycholožkou ve Zruči
Tereza Švarcová

K

dyž jsem se v prosinci 2016 potkala
s Ivou Starou a společně jsme domluvily, že od ledna nastoupím ve škole
ve Zruči jako školní psycholožka, prožívala jsem směs nadšení a obav. Poslední
roky jsem pracovala ve zdravotnictví
a hledala jsem profesní změnu. Pracovat
s dětmi mě lákalo, školu jsem si představovala jako takový barevný kolotoč
a těšila jsem se na nové zkušenosti. Zároveň jsem vlastně úplně nevěděla, jak
to po mém nástupu bude vypadat. Budou ke mně děti chtít chodit? A co budou potřebovat řešit? A co jejich rodiče?
A učitelé? Neznámých bylo na začátku
ledna mnoho a odpovědi jsem začala
dostávat postupně, tak jak jsem do práce pronikala. Ráda bych je na tomto
místě sdílela.
Za pět měsíců jsem měla 237 individuálních schůzek s dětmi, rodiči a učiteli. Jejich obsah se odvíjel od konkrétní
zakázky – někdy se jednalo o psychickou podporu v náročné situaci, jindy
o nalezení nových cest, které jde využít
při řešení problému, často o poskytnutí
pochopení a ocenění. Když děti přicházely samy od sebe, chtěly často mluvit
o vztazích s kamarády nebo rodiči, cítily se nepochopené nebo nepřijímané.
S některými dětmi jsme vymýšleli způsoby, jak se efektivněji učit, nebo třeba
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jak zvládnout strach z reakce rodičů
na špatnou známku. Rodiče se často
ozývali v náročných rodinných situacích
a společně jsme mluvili o tom, jak se dostat do klidnějších vod tak, aby tím děti
trpěly co nejméně. Mluvili jsme o tom,
co jejich ratolesti v různých situacích asi
prožívají a jak jim poskytnout bezpečné útočiště, kde by děti mohly načerpat
sílu pro svoje výpravy do světa. Velkým
zdrojem informací pro mě byly schůzky
s učiteli – často totiž znají dítě opravdu
důkladně a nejednou si všimli změny
v chování, na základě které jsme zjistili,
že se „někde něco děje.“ Z mého pohledu je moc fajn vidět, jak mají opravdový zájem o své ovečky, a za to jim patří
velký dík.
Šestnáctkrát jsem se dostala do „terénu,“ tedy do třídy – měla jsem možnost
vidět děti v jejich přirozeném prostředí,

viděla jsem, jak spolu reagují ve skupině
a jaká je ve třídě atmosféra. Několikrát
jsem měla možnost pracovat s celou
třídou: jednou se jednalo o promítání
a besedu na téma sebepoškozování,
jindy jsme společně s třídním učitelem
zjišťovali, jak dětem ve třídě je a co by
v jejich společném fungování mohli
změnit. Společně s jinou třídní učitelkou jsme otevřely a řídily diskuzi u skupiny dívek, které mezi sebou zažívaly
velmi třaskavé vztahy.
Moje prvotní představy o pestrosti a barevnosti práce ve škole se beze
zbytku naplnily. Šíře témat, která děti
a jejich rodiče řeší, je veliká a já si nejednou brala na pomoc improvizaci,
intuici a rady svých kolegů psychologů. Současně jsem často zažívala velké
uspokojení, když jsem z druhého křesla
slyšela o úlevě nebo o tom, že teď už je
jasnější, co je potřeba udělat.
Závěrem bych na tomto místě chtěla
ocenit všechny, kteří se snaží porozumět
a přiblížit se dětskému světu, a podpořit
ty, kteří do toho mají chuť a třeba nevědí
jak. Mluvit s dětmi – o tom, co je trápí,
jak se staví ke svým problémům a co by
od nás dospělých potřebovali, je totiž
často to hlavní, co pro děti můžeme
udělat. Mají pak pocit, že jim věnujeme to nejcennější – svůj čas a pozornost.
A moje zkušenost je, že jsou za to velmi
vděčné.

zit vzhůru za dobrodružstvím – jako
první nás čeká plavba po jezeře Königsee, které se může pyšnit hloubkou
200 metrů. Ještě uklidit pokoje, odevzdat klíče na recepci a je čas vyrazit.
Po osmé ranní scházíme k nástupnímu místu u jezera. Přestože jeho název
se zdá být odvozen od slova král (doslovně Královské jezero), jde o chybný
překlad. Jeho název pochází od jména
Kuno. Voda v jezeře je pitná a je zde
zakázáno jezdit na motorovém člunu
nebo provozovat vodní sporty. Brzy
se naloďujeme na palubu a odrážíme
od břehu. Vane příjemný vánek, lovíme skvělé záběry. Na většině míst
přímo z vody jezera vystupuje příkrá
skála, sem tam plážička, louka, na které
se opět pasou krávy a nadšeně bimbají
zvonky na krku. Náš německý průvodce nás informuje o tom, co kde
můžeme vidět, pan Urban nám vše
tlumočí do češtiny. Romantické duše
nadchne místečko zvané Malerwinkel
(Malířský výklenek). Jde o jediný sluncem osvětlený plácek – ostatní se díky
vysoko trčícím štítům hor topí ve stínu, a skutečně jako kdyby vybízelo
krajináře k posezení a malbě scenérie
před sebou. Vidíme křížek, připomínající nehodu voru, při které se několik
lidí utopilo. Výborné zpestření plavby
nám přinese také Echowand (Ozvěnová skála v překladu). Náš německý
průvodce se chopí trubky a začíná vytrubovat písničku. V pauzách můžeme
jasně slyšet ozvěnu, která melodii vrací po jezeře zpět. Jako kdyby na druhé
straně někdo stál a odpovídal! Obdivujeme majestátní výšku nejvyšší hory
v okolí – Watzmann (výška 2 713 m
n. m.). Menší zastávku uděláme na ostrůvku, kde stojí kostel sv. Bartoloměje.
V restauraci vedle můžeme obdivovat
největšího zde uloveného pstruha jezerního, který měří více než metr. Pak
už je čas jet zase dál. Další loď nás veze
na protější břeh protáhlého Königsee
– do Saletu. Odtud pokračujeme cca
15 minut pěšky po vyšlapané cestičce
až k jezeru Obersee. Po půl hodině se,
ač neradi, vracíme zpět. V lodi se nás
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skupinka turistů ptá, odkud jsme – je
vidět, že češtinu už zde dobře znají.
Naši cestu po Königsee zakončujeme
v nedalekém Mc Donaldu, kde svačíme a osvěžujeme se zmrzlinou.
Po poledni se pomalu přepravujeme
k městečku Hallstatt, u kterého leží vedle Hallstattsee také Gosausee – naše
další zastávka. Mnozí z žáků si vzpomínají, že se v prvních hodinách dějepisu
učili o tzv. hallstattské kultuře. V oblasti se našly jedny z nejstarších pravěkých
archeologických nálezů, např. žebřík,
keramika atd.
Náš autobus supí po úzkých horských silnicích, chrochtá a supí
do příkrých kopců. Pohled na krásně
čisté jezero však za tu cestu stojí. Vodní atrakce v horkém dni lákají ke smočení rukou – žáci si hrají s pramínky
vody v připravených dráhách, brzy
jsou někteří experti mokří. Všímáme
si cedule s nápisem „Bewegung für
Storm, Storm für Bewegung“ (Pohyb
za proud, proud za pohyb). Po stisku
tlačítka vženou trysky vodu do skleněných kostek s mlýnky, jejichž lopatky
voda ihned roztočí.
Naše poslední zastavení na naší cestě je u jezera Traunnsee. Zkoušíme
teplotu vody brouzdáním po kotníky
ve vodě nebo alespoň opláchnutím rukou a předloktí. Posledním pohledem
po okolí oblétneme vrcholky horských
obrů, vesničky krčící se mezi nimi, čistotu okolní krajiny a vyrážíme na cestu
zpět.
Ta utíká rychle. Podívali se opět
za hranice všedních dnů, užili si legraci, upevnila se mezitřídní přátelství.
Dojídáme poslední zásoby jídla, odpočíváme, povídáme si a je nám fajn.
V Táboře opět vysazujeme našeho
průvodce pana Zdeňka Urbana, který se s námi loučí pochvalou, jak žáci
vše zvládli. Potom se vyloupne budova
Asma a pohled na svítící Zruč, kola autobusu zahučí na dlažebních kostkách
okolo zámku a během chvilky už žáky
objímají čekající rodiče. Roztřídit cestovní tašky a vzhůru domů, kde máme
všem co vyprávět. Tak zas někdy příště!

Olympiáda v MŠ
a slavnostní rozloučení
s předškoláky
Jarmila Chalupová
MŠ Na Pohoří

D

ne 14. června si mohly děti v MŠ
Na Pohoří opět zasportovat
a vyzkoušet své dovednosti.
V dopoledních hodinách
proběhly školkové olympijské hry. Soutěžilo
se ve třech disciplinách: běh,
skok z místa a hod tenisovým míčkem. Všechny děti se zápalem závodily a v závěru
byly za své sportovní výkony odměněny.
Středa 21. června byla pro naše předškoláky opravdu slavnostním dnem. Na zámku v Zrcadlovém sále a za účasti pana starosty proběhlo slavnostní šerpování. Rozloučili jsme se tak se sedmatřiceti budoucími prvňáčky. Přejeme jim úspěšný start
ve škole, mnoho nových kamarádů. a spoustu krásných zážitků.
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Zprávy z radnice

VARIEL, a.s.
Průmyslová 1034
Zruč nad Sázavou

Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání, konaném 15. 5. 2017
schvaluje
• pojmenování nových ulic v lokalitě Na Farském II: Lipinská, Řendějovská,
Samechovská, Želivecká, Hodkovská, Holšická, Čestínská;
• prodej pozemku p. č. 588/2 o výměře 1 732 m2 v k. ú. Proseč u Humpolce paní Mgr. Marii Vejvodové, Klausova 2559/11, 155 00 Praha 5 za cenu
200 000,- Kč;
• prodej pozemku p. č. 951/23 o výměře 3 665 m2 a p. č. 951/24 o výměře 1 184 m2, vše v k. ú. Hulice za dohodnutou kupní cenu 242 450,- Kč
kupujícímu Úpravna vody Želivka, a. s., K Horkám 16/23, 102 00 Praha
10 – Hostivař;
• nákup pozemku p. č. 951/22 o výměře 1 258 m2 v k. ú. Hulice za dohodnutou cenu 62 900,- Kč od firmy Úpravna vody Želivka, a. s., K Horkám
16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař;
• prodej vyznačené části (I.) pozemku p. č. 131/13 v k. ú. Zruč nad Sázavou
do vlastnictví: Leoš Zeman, Lesní 337, 285 22 Zruč nad Sázavou, za kupní
cenu 150,- Kč/m2;
• prodej vyznačené části (II.) pozemku p. č. 131/13 v k. ú. Zruč nad Sázavou
do vlastnictví: Martin Šíša, Lesní 337, 285 22 Zruč nad Sázavou, za kupní
cenu 150,- Kč/m2;
• prodej vyznačené části (III.) pozemku p. č. 131/13 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví: Ladislav Procházka, Ve Smrčkách 989, 285 22 Zruč nad
Sázavou, za kupní cenu 150,- Kč/m2;
• prodej vyznačené části (IV.) pozemku p. č. 131/13 v k. ú. Zruč nad Sázavou
do vlastnictví: Pavel Procházka, Ve Smrčkách 1098, 285 22 Zruč nad Sázavou,
za kupní cenu 150,- Kč/m2;
• prodej vyznačené části (V.) pozemku p. č. 131/13 v k. ú. Zruč nad Sázavou
do vlastnictví: SJM Ladislav Procházka a Štěpánka Procházková, Ve Smrčkách
989, 285 22 Zruč nad Sázavou, za kupní cenu 150,- Kč/m2;
• 3. úpravu rozpočtu města na rok 2017 zvýšením příjmů a výdajů
o 400 360,- Kč;
• prodej pozemku p. č. 2538/5 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví:
Zora Rendlová, Křejpského 1525-11, 149 00 Praha 4 – Chodov za cenu
750,- Kč/m2;
• uzavření Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi
LP REALITY, s. r. o., zastoupená jednatelkou Patricií Machátovou se sídlem: Zborovská 666/34, 150 00 Praha, Smíchov, IČO: 26701413, DIČ:
CZ 26701413 a městem Zruč nad Sázavou. Finanční příspěvek ve výši
150 000,- Kč poskytne firma LP REALITY městu Zruč nad Sázavou za účelem vybudování 15 parkovacích míst;
• přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu MPSV pro výkon sociální práce
ve výši 240 000,- Kč;
neschvaluje
• prodej domu čp. 602 v ulici Poštovní na pozemku parcelní č. 2125 o výměře 265 m2, okolního pozemku p. č. 2127 o výměře 915 m2 a přilehlého
pozemku p. č. 2126 o výměře 723 m2, vše k. ú. Zruč n. S., za celkovou kupní
cenu 2 200 000,- Kč takto: dům čp. 602 včetně zastavěného pozemku p. č.
2125 a pozemek p. č. 2127 do podílového spoluvlastnictví Mgr. Pavla Pinsnera, Na Pohoří 799, Zruč n. S. (60%) a MUDr. Jitky Klemanové, Nad
Vodojemem 3247, Mělník (40%) a pozemek p. č. 2126 do vlastnictví Andrey
Pinsnerové, Na Pohoří 799, Zruč n. S., a to včetně souhlasu města se stavbou
nového rodinného domku na tomto pozemku při dodržení všech platných
stavebních předpisů a smluvní zajištění přístupových cest k nemovitým věcem;
bere na vědomí
• zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20. 3. 2017;
• rezignaci paní Andrey Pacalové a pana Josefa Tůmy na funkci člena redakční rady Zručských novin;
• zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00, Praha 5, o přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou za rok 2016 se
závěrem bez chyb a nedostatků;
pověřuje
• kontrolní výbor města kontrolou hospodaření Mateřské školy Malostranská, Zruč nad Sázavou a Mateřské školy Na Pohoří, Zruč nad Sázavou;
• finanční výbor města kontrolou hospodaření Základní školy Zruč nad
Sázavou a Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou.
Rada města na svém 68. zasedání, konaném 15. 5. 2017
schvaluje
• uzavření nájemní smlouvy o umístění reklamních tabulí na městských objektech a pozemcích, a to na plotě školní jídelny, s paní Monikou Kmoškovou;
• žádost Spolku rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou o změnu čerpání
dotace „Kulturní aktivity pro děti a na podporu dětí ze Zruče nad Sázavou
a okolí“ z Programu města „4 pro děti“ na činnost s dětmi a pro děti, spočívající v možnosti aktualizovat dílčí akce realizované v rámci projektu dle
aktuálních možností s tím, že přesný výčet akcí bude doložen v rámci závěrečného vyúčtování akce;
• výpůjčku laviček a podia na celorepublikovou akci ZUŠ OPEN, která
se bude konat dne 30. května 2017 ve Zručském dvoře, v době od 14.00
do 17.00 hodin;
• žádost Základní školy Zruč nad Sázavou o nákup zařízení do školní jídelny
dle předloženého seznamu;
• uzavření dodatku k pojistné smlouvě na sdružené pojištění souboru vozidel
s pojišťovnou Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1;

VZPOMÍNKA

Přijme vhodné kandidáty na pozice:

KONSTRUKTÉR
Požadujeme:
• úplné středoškolské nebo vysokoškolské
vzdělání technického směru, nejlépe s praxí
• schopnost samostatného rozhodování
• aktivní přístup k plnění pracovních úkolů
• znalost anglického jazyka výhodou

LAKÝRNÍK
Požadujeme:
• manuální zručnost
Nabízíme:
• výhodné platové podmínky odpovídající
výsledkům práce
• možnost profesního růstu
• průběžné vzdělávání v oboru
• systém zaměstnaneckých výhod
• perspektivní zaměstnání ve stabilní
společnosti
• práci na hlavní pracovní poměr
• týden dovolené navíc
• možnost okamžitého nástupu
Kontakt:
Ing. Stoklasová,
tel.: 327 536 202, 606 622 466
Mateřská škola Malostranská Zruč nad Sázavou
hledá odborně způsobilou osobu
(nejlépe vzdělání obor Učitelství pro MŠ) za účelem překrývání
učitelek na třídě dle nové změny v RVP VP od 1. 9. 2017.
Pracovní úvazek 2,5 hodiny denně v době od 9.30 do 12.00 hodin,
nástup do pracovního poměru 4. 9. 2017. Rozsah práce po dohodě
s ředitelkou mateřské školy Zdeňkou Kuželkovou.
Informace o platových podmínkách získáte
na telefonním čísle 730 514 027.

Dne 7. 7. 2017 to bude 5 let,
co zemřel pan Jiří Vaněček.
Stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.
Děkuji za vzpomínku.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped s SPZ
i bez, také díly i nekompletní vraky. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 589 258.
◆ Prodám byt ve Zruči nad Sázavou, Sad Míru,
3+1. Cena 990 000 Kč. Realitní kanceláře nevolat.
Tel.: 606 436 084.
◆ Pronajmu byt ve Zručském dvoře 28 m2, vhodný pro
1–2 osoby. Tel.: 724 030 680.
◆ Prodám zahradu 217 m2 u zastávky. Skleník 4x4 m,
pergola, udírna, sklep. Tel.: 774 324 735.
◆ Prodám byt 1+1 v rekonstruovaném panelovém
domě v Poštovní ulici 640. Byt původní s naprosto
novými plastovými okny. Ihned volný. Balkón, sklepní
kóje. Tel.: 725 714 020.
◆ Koupím, chatu, chalupu v okolí Zruče nad Sázavou
do 30 km. Tel.: 608 982 473.
◆ Koupím garáž ve Dvouletkách u tenisu nebo na Vekendech. Tel.: 603 974 381.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu
ve Zruči nad Sázavou, panu starostovi
Martinu Hujerovi a paní Heroutové
za blahopřání k mým narozeninám.
Marie Valentová
Chtěla bych moc poděkovat
týmu operatérů FN Brno – Bohunice
za provedení velmi náročné operace
nádoru tlustého střeva, přestože trpím
vážným onemocněním plic a tím pádem
i za záchranu mého života.
Jana Kučabová
Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči and Sázavou
a p. učiteli Smítkovi za hezké odpoledne
a přání k mým narozeninám.

Stanislav Beneš

Děkuji Městskému úřadu a
Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou za přání
k mým narozeninám.
Ladislava Chalupová
Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
za přání k mým narozeninám.
Matyáš Miroslav
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Zprávy z radnice

Martin Hujer
Rekonstrukce hasičské zbrojnice zahájena
Rekonstrukce hasičské zbrojnice pod zámkem začala. Zhotovitelem je vlašimská firma Pazdera za cenu
5,5 mil. korun. Staveniště bylo předáno na konci května a naši dobrovolní hasiči dočasně budou mít zázemí
ve Zručském dvoře. Podrobněji si můžete o projektu
přečíst na webových stránkách města pod odkazem
Projekty.
Cyklostezka II. etapa
Výstavba II. etapy zručské cyklostezky začne v červnu. Zhotovitelem je sdružení firem Bes a Konstrukce
a dopravní stavby, cena činí 9,6 mil. korun. Druhá
etapa cyklostezky bude také osvětlena a bude mít
odpočívadla. Vše si můžete prohlédnout rovněž
na webových stránkách města pod odkazem Projekty.

Nové lavičky v letním kině

Nový radar ve Vlašimské ulici

Vyasfaltovaný mostek přes Ostrovský potok

Natřená střecha rotundy

Dokončení chodníku
v Kutnohorské ulici

Dokončený propustek pod zámkem

• uzavření smlouvy o výpůjčce s firmou ABREX, s. r. o., V Olšinách
1104/55, 100 00 Praha 10 na nebytové prostory garáží za účelem parkování
hasičských vozidel JSDH Zruč nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Jarmilou Cetkovskou na technickou
pomoc při návrhu zadání změny č. 3 územního plánu a zpracování návrhu
změny č. 3 územního plánu;
• uzavření smlouvy o dílo na obsekávání trávy na veřejných prostranstvích
ve Zruči nad Sázavou, Želivci, Dubinách, Nesměřicích a na Domahoři s paní
Miroslavou Růžičkovou, Sad Míru 788, 285 22 Zruč nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o dílo na sekání trávy na veřejných prostranství v Želivci
a na Dubinách s Janou Jursíkovou, Želivec 14, 285 22 Zruč nad Sázavou;
• uzavření darovací smlouvy s dárcem ČR HZS Středočeský kraj, ul. Jana
Palacha 1970, Kladno, IČO: 70885371 na darování motorové řetězové pily
HUSQVARNA;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „II/336 Zruč nad Sázavou,
Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369 – TDI a BOZP“ mezi objednateli:
městem Zruč nad Sázavou, Středočeským krajem a poskytovatelem firmou
SINGEEN, a. s., náměstí T. G. Masaryka 1130/III, 290 01 Poděbrady;
• objednat do sportovní haly doplnění kamerového systému, dle předloženého návrhu, od firmy ROLL – AUDIO, Kounická 46, 100 00 Praha 10;
• schvaluje uzavření souhlasu pronajímatele se zápisem výhrad stroje do veřejného seznamu učiněné v návaznosti na smlouvu o nájmu s firmou ČEZ
Energo, s. r. o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín;
• na základě zveřejněného záměru města na akci „Rozšíření parkovišť Zruč
nad Sázavou a asfaltování komunikace v Želivci“ jako nejvýhodnější pro město
nabídku firmy Silmex, s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice;
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Traktor s předním
náhonem“ vyloučit z důvodu nesplnění technických požadavků nabídky firem
Jan Kuchař, Třída krále Jiřího 242, 281 01 a nabídku firmy Agrall, s. r. o.,
Bantice 79, 671 61 Bantice;
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Traktor s předním
náhonem“ jako nejvýhodnější pro město nabídku firmy Strom Praha, a. s.,
Lohenická 607, 190 17 Praha 9 Vinoř;
• uzavření smlouvy na výkon činnosti technického dozoru investora
a smlouvu na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi na akci „Na kole do práce Zručskou cyklostezkou – II. etapa“ s firmou AF-CITIPLAN, s. r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4;
• uzavření smlouvy na výkon činnosti technického dozoru investora
a smlouvu na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ s firmou AFCITIPLAN, s. r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4;
• uzavření smlouvy na výkon činnosti technického dozoru investora na akci
„Rekonstrukce chodníku v Dubinské ulici a dešťová kanalizace“ s firmou AFCITIPLAN, s. r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4;
• uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor projektanta na akci „Na kole
do práce Zručskou cyklostezkou – II. etapa“ s Ing. Miroslavem Ondrákem,
Bahno 8, 284 01 Kutná Hora;
• uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor projektanta na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ s Ing. Marií Kovandovou – Projekt – sdružení pro
projektovou a inženýrskou činnost, Havířská 616, 584 01 Světlá nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace osvětlení sportovní haly včetně statického posouzení konstrukce haly z hlediska
jejího zatížení novými svítidly od firmy AF – CITYPLAN, s. r. o., Magistrů
1275/13, 140 00 Praha 4;
souhlasí
• přemístěním poštovní schránky a odkládací schrány pro doručovatelku
z ulice Na Úvoze do ulice Dubinská za předpokladu, že schránky budou
umístěny tak, aby nebránily provozu na přilehlém chodníku;
• se zápisem do kroniky města Zruče nad Sázavou za rok 2016;
neschvaluje
• žádost Linky bezpečí, z. s. o finanční podporu provozu organizace;

Dubinská před asfaltováním

Domácí ZZV Důchodci vybojovali třetí místo

FOTA: MARTIN HUJER

4. jarní zlatá
zručská mölkka
Leoš Fiala

FOTO: ARCHIV AUTORA

Sportovní akce
1. 7. 2017

MALÁ
KOPANÁ

Policie CUP 2017, 24. ročník turnaje v malé kopané
– areál házené za spolkovým domem – více informací
viz plakáty.

12. 8. 2017

ATLETIKA

IV. zručský štafetový maratón – sedmičlenná smíšená družstva, od 14.30 hod., tenisové dvorce TJ Jiskra.
Přihlášky a více informací na www.zazrucveselejsi.cz.

Mölkky – V konkurenci 28 týmů se
na tenisových dvorcích TJ Jiskra 13. května nejvíce dařilo týmu Tomira z Bílovce.
Na druhém místě skončil tým Balbi
z Prahy a třetí místo vybojovali domácí
ZZV Důchodci: Zdeněk Sečka, Karel
Čapek a František Matějka. Druhý domácí tým ve složení Martin Kadlec, Monika Pěnkavová a Mária Fialová skončil
na šestém místě a upevnil si třetí pozici
v průběžném pořadí Česko–moravského poháru. V nedělním II. mistrovství
Posázaví ve hře mölkky kralovali domácí Martin Kadlec a Monika Pěnkavová,
ve čtyřhrách zvítězily dvojice Trojánek –
Švec (Balbi) a Hanyková – Polák (Semtamťuk Jablonec n. Jiz.).

ukládá
• zveřejnit záměr města na prodej pozemku p. č. 1866/1 v k. ú. Nesměřice
a koupi pozemku p. č. 1866/4 následně předložit na jednání ZMě. RMě
doporučuje zrušit usnesení ZMě č. 56/2016. RMě doporučuje u pozemku
p. č. 1866/1 prodejní cenu 50,- Kč/m2. Tuto cenu lze v osadě Nesměřice
považovat za obvyklou. RMě tedy doporučuje prodat pozemek p. č. 1866/1
za cenu 2 250,- Kč. RMě zároveň doporučuje koupit pozemek p. č. 1866/4
za cenu 2 250,- Kč;
• zveřejnit záměr města na dlouhodobý pronájem zasedací místnosti spolkového domu v období od 2. 10. 2017 do 23. 1. 2018, vždy každé pondělí
a úterý v čase od 8.30 do 16.00 hodin;
• zveřejnit záměr města na prodej vilky v Okružní 602 ulici.
Rada města na svém 69. zasedání, konaném 29. 5. 2017
schvaluje
• žádosti Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení licence na provozování zvláštní osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linky „200992
Vlašim–Zruč nad Sázavou“ a „200996 Vlašim‒Zruč nad Sázavou“;
• individuální žádost o dotaci Svazu diabetiků ČR Kutná Hora na Edukačně
preventivní pobyt se zdravotním zaměřením a bezplatné měření glykémie pro
veřejnost ve výši 3 000,- Kč;
• žádost pana Jana Vyskočila o výpůjčku části zámeckého parku (před bývalou knihovnou), dvaceti laviček, patnácti pivních setů a třech odpadkových košů na koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers, který se uskuteční
7. 7. 2017;
• žádost pana Jana Vyskočila o výpůjčku Zručského dvora a sedmi odpad-
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kových košů na koncert skupiny KEKS, který se bude konat dne 29. 7. 2017;
• žádost Pavla Antoše o podporu akce „O putovní pohár města Zruče nad
Sázavou – POLICIE CUP 2017“, která se bude konat dne 1. 7. 2017, a povolení ukončení této akce v 1.30 hodin;
• plán doporučených investic a oprav většího rozsahu do zařízení a technologií LDS (lokální distribuční soustava) města Zruče nad Sázavou na léta
2017–2019;
• stavební úpravy vestibulu ve sportovní hale a objednání zpracování prováděcí dokumentace u Ing. Lady Kotlaříkové, Na Staré Vinici 299/31, 140 00
Praha 4 – Krč;
• objednat u firmy ČNES dopravní stavby, a. s., Žandov 69, 285 04 Uhlířské
Janovice opravu komunikací tryskovou metodou soupravou Turbo;
• na základě zveřejněného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Multifunkční herní plocha s mlhovištěm
a dopravním hřištěm“ nejvýhodnější pro město nabídku firmy 4 soft, s. r. o.;
• výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce s názvem: „Oprava části hřbitovní zdi Zruč nad Sázavou“
a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem panem Janem Jelínkem,
K Bažantnici 1002, 285 22 Zruč nad Sázavou;
• na základě zveřejněného poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava kapliček Zruč nad Sázavou
a pomník Panny Marie Zruč nad Sázavou“ a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem panem Janem Jelínkem, K Bažantnici 1002, 285 22 Zruč
nad Sázavou;
• na základě zveřejněného poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávky a služby s názvem: „Dýchací přístroje pro JSDH Zruč nad
Sázavou“ jako nejvýhodnější pro město nabídku firmy Drager Safety, s. r. o.,
Pod Sychrovem I-64/1392, Praha 10;
• uzavření rámcové smlouvy o dodávkách zboží s firmou Lepor – Dušan
Lapáček, Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora na prodej časopisu Dobrý info
v zámeckém infocentru;
• objednat prezentaci zámku na multimediálním informačním panelu
v Kutné Hoře na další tříleté období u firmy Daruma, s. r. o., Zelinářská
330/10, 301 00 Plzeň;
• uzavření dohody o ukončení spolupráce s firmou Aleš TRHY, s. r. o.,
Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň na provozování trhů ve Zručském dvoře;
• předloženou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6011556/3 Zruč nad Sázavou,
p. č. 623/14-knn“ s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín;
• uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti EP-126000545/1 Zruč nad Sázavou, Nad Ovčínem, kabelové vedení 22 kV“ s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín;
• uzavření kupní smlouvy na nákup knihovní skříně do prohlídkového okruhu od paní Renaty Vikártové, Novorossijská 4, Praha 10;
• nabídku na akci „Zpracování kompletní Žádosti o podporu na zateplení
bytových domů ve městě Zruč nad Sázavou v rámci specifického cíle 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení – Integrovaného regionálního
operačního programu, výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II“
firmy IPI, s. r. o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou;
• zveřejnit záměr města na prodej nebo pronájem prodejny v Želivci;
• uzavření příkazní smlouvy na zpracování výběrového řízení na akci „Sociální zázemí pro turisty ve Zruči nad Sázavou“ s firmou Stavební poradna, s. r.
o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice;
• zveřejnit výběrové řízení na pracovní pozici samostatný referent veřejné
správy – odpadové hospodářství, administrativa, archivnictví a spisová služba;
ukládá
• předložit do jednání ZMě žádosti o změny územního plánu předložené
panem Jaroslavem Moravcem a firmou CZECH REALITY, s. r. o.;
• zveřejnit záměr města na prodej vyznačené části pozemku p. č. 1609/1
v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• předložit do jednání ZMě 4. úpravu rozpočtu města pro rok 2017;
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části „C2“ pozemku p. č.
11849/5 v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• předložit do jednání ZMě a doporučuje schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku na budoucí opravy páteřní komunikace v areálu Sázavan p. č. 1884/14 a 1874/7 v k. ú. Zruč nad Sázavou
s firmou BOKI Industries a.s., Mostecká 47/16, Praha 1;
souhlasí
• s prezentací zámku v podchodu na hlavním vlakovém nádraží v Kutné
Hoře a pověřuje starostu podpisem smlouvy o propagaci a reklamě s Městem
Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutá Hora.

Start závodu Zručského májového běhu			

FOTA: ARCHIV ODDÍLU

Petr Dubják
Lukáš Gabko
Zdeněk Svoboda
Nový osobní rekord Ondry Dubjáka
Dne 5. 5. 2017 se Ondra Dubják zúčastnil 1. kola Středočeského
přeboru týmů, kde v tomto kole běžel mimo soutěž. Na trati 1 500 m
doběhl třetí v novém osobním rekordu 5:10,23 min. Dále startoval za necelých 20 minut v běhu
na 150 m, kde byl čtvrtý ve 3. rozběhu v novém osobním rekordu
21,79 s.
Stříbrná medaile Kačky Dubjákové
Dne 6. 5. 2017 se Kačka Dubjáková zúčastnila 1. kola přeboru
Středočeského kraje týmů ve Staré
Boleslavi v kategorii juniorek. Závodila za Spartak Vlašim, kde tuto
sezónu hostuje. Běžela svůj první
závod na dráze, a to na 1 500 m.
Skončila druhá časem 5:47,73 min.
Krajský přebor přípravek
Dne 7. května se někteří naši
mladí atleťáci, jmenovitě Verunka
Doješí, Terezka Lapáčková a Matýsek Svoboda, zúčastnili krajského
přeboru přípravek v Čáslavi. Naši
borci soutěžili mezi velkou konkurencí z oddílů SKP Nymburk, Sokol Kolín, Olympia Kutná Hora,
Atletika Městec Králové, Čáslav,
Slavoj Český Brod, aj. Výsledky
našich borců ukázaly, že i s malými
oddíly se musí počítat a že se s nimi
o cenné „placky“ zdatně poperou.
Soutěžilo se v těchto disciplínách:
50 m sprint z vysokého startu, skok
do dálky a běh na 300 m (děvčata),
500 m (chlapci).
Terezka obsadila ve sprintu času
8,96 celkově 9. místo, Verunka
dosáhla času 10,22 celkově 35 z 38
soutěžících. Matěj na stejné trati
doběhl v čase 8,62 a byl pátý z 33
borců. V soutěži ve skoku dalekém
doletěla Terezka do vzdálenosti
307 cm a byla devátá, ale za nejlepším skokem dne zaostala pouze
18 cm. Verča skočila 256 cm a byla
27. Matěj zabojoval a dolétl 334 cm
daleko, což stačilo na třetí místo
a poprvé to „cinklo.“ V běhu dívek
byla Terezka s časem 59:50 bohužel
těsně „bramborová“ a Verunka 34.
celkově. Matěj při běhu na 500 m
nic nenechal náhodě, svůj rozběh
vyhrál a celkově s časem 1:46,19
byl druhý.
Tyto výsledky jsou pěknou vizitkou a věříme, že naši reprezentanti
budou v tak skvělých výsledcích
pokračovat.

Sedmkrát pódium v Čechticích
Početná výprava ze Zruče vyrazila
v pondělí 8. května do Čechtic, kde
se konal tradiční Memoriál obětí
fašismu. Naši závodníci si celkově
dovezli sedm cenných kovů. Nejlepší na svých tratích byli Jindřiška Peroutková, Tomíno Hrubý,
Terka Lapáčková, Míša Chmelová
a Kačka Dubjáková. Třetí skončili
Terka Lapáčková (ve vyšší věkové
kategorii) a Petr Dubják. Gratulace
patří všem, kteří si šli pro medaile,
ale i těm, kteří na bednu tentokrát
nedosáhli.
Zručský májový běh
Dne 14. 5. 2017 se konal 3. ročník Zručského májového běhu,
který byl letos zařazen do seriálu
Běžec Podblanicka, což výrazně
zvýšilo účast ze 165 na 255 běžců.
Ceny předávala rekordmanka
v běhu na 800 m a 400 m v hale,
halová mistryně Evropy, mistryně
světa v běhu na 400 m a 800 m,
nejlepší sportovec Evropy v roce
1983, Jarmila Kratochvílová a také
několikanásobný mistr republiky
na 5 km, 10 km, v maratonu a trojnásobný účastník olympijských her
Róbert Štefko. Ten se také účastnil
hlavního závodu, kde ve své kategorii skončil na 2. místě.
Na medailové pozice dosáhli také
zručští sportovci, kteří se umístili
ve svých kategoriích takto:
Běh na 150 m:
Berušky – Soňa Peroutková – 1. místo
Broučci – Šimon Kovařík – 2. místo, Jakub
Vorlíček – 3. místo
Benjamínky – Jindřiška Peroutková –
1. místo, Annabel Čechová – 2. místo, Veronika Blažejovská – 3. místo
Benjamínci – Tomáš Hrubý – 1. místo,
Adam Kouba – 2. místo, Dominik Žaba –
3. místo
Předškolačky – Linda Vávrová – 2. místo
Předškoláci – Dominik Dastych – 3. místo
Běh na 590 m:
Minižačky – Tereza Lapáčková – 1. místo
Minižáci – Matěj Svoboda – 3. místo
Nejmladší žáci – Vojtěch Maxa – 3. místo
Běh na 1100 m:
Mladší žákyně – Linda Filipová – 1. místo
Starší žáci – Ondřej Dubják – 1. místo
v traťovém rekordu, Jakub Korecký –
2. místo, Tomáš Krbaťa – 3. místo
Běh na 2200 m:
Dorostenci – Karel Růžička – 3. místo
Štafeta 4 x 590 m – KaLiPO (Kateřina Dubjáková, Linda Filipová, Petr Dubják, Ondřej
Dubják) – 1. místo v traťovém rekordu,
Bestie (Tereza Lapáčková, Lucie Svobodová,
Roman Lapáček, Matěj Svoboda) – 2. místo

Běh na 3100 m:
Ženy – Kateřina Dubjáková – 1. místo
Muži – Vojtěch Maxa – 2. místo, Jindřich
Slavíček – 3. místo
Absolutním vítězem hlavního
běhu na 8 400 m se stal Jiří Miler
z týmu LAWI Sport v traťovém rekordu 29:18,3 min. a vítězkou Eliška Auersvaldová ze Spartaku Praha
4 časem 36:11,2.
Zlato a stříbro z Kutné Hory
Atletické závody přípravek uspořádal v sobotu 20. května atletický
oddíl SKP Olympia Kutná Hora.
Závodníci ročník narození 2006 až
2009 z Nymburka, Kolína, Čáslavi,
Vlašimi, Městce Králové, Zruče nad
Sázavou, Českého Brodu a domácího oddílu změřili své síly v běhu
na 50 m, hodu kriketem, skokem
do dálky a ve štafetovém běhu.
Zručský oddíl reprezentovali Terka Lapáčková, Verča Dolejší, Máťa
Gabko a z Mníšku pod Brdy „zapůjčený“ Mary Mráček. Mladí borci si
v tradičně těžké konkurenci sáhli až
na dno svých sil a z Kutné Hory si
odvezli dva cenné kovy. Terka Lapáčková hodila kriketovým míčkem
21,24 m, což bylo nejvíce ze všech
účastnic, a po zásluze svou disciplínu vyhrála. Ve stejné disciplíně
chlapců doletěl kriketový míček
našeho reprezentanta do vzdálenosti 23,19 m a to znamenalo, že Máťa
Gabko si šel pro stříbrnou placku.
Terka Lapáčková skončila ještě pátá
ve skoku do dálky a v běhu na 50 m.
Máťa Gabko byl osmý v dálce a sedmý v běhu na 50 m. Dvě osmá (běh
na 50 m a hod kriketem) a jedno
desáté místo si vybojovala Verča
Dolejší. Debutující Mary Mráček
skončil desátý v hodu kriketem
a devátý v dálce a běhu na 50 m.
Všichni čtyři si ještě zkusili netradiční kros-štafetu, ve které obsadili
pěkné sedmé místo z dvanácti štafet.
Všem čtyřem patří velká gratulace
za předvedené výkony i bojovné nasazení.
Krajský přebor v Kladně
Dne 21. května se uskutečnil
Krajský přebor Středočeského kraje
žáků na Kladně, kde naši atletiku reprezentovali Ondra Dubják a Míša
Chmelová.
V běhu na 1 500 m si Ondra doběhl pro 6. místo v novém osobním rekordu 5:03,44 min, přičemž
mu na medaili chyběly 4 sekundy.
V běhu na 300 m také zaznamenal svůj nejlepší výkon a v čase
47,35 s skončil čtvrtý ve 3. rozběhu.
Míša doběhla v pátém rozběhu
na 150 m třetí časem 22,57 s a v dálce skočila 390 cm, což znamenalo
celkové 33. místo.

Zleva: Mary Mráček, Máťa Gabko, Terka Lapáčková a Verča Dolejší v Kutné Hoře
Miloš Votava, Petr Dubják (horní řada), Kačka Dubjáková a Míša Chmelová na závodech v Čechticích

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Turnaj minižáků a příravek v házené ve Zruči

Turnaj v nejen v házené
Pavel Vrzáček
Házená – Druhovu červnovou sobotu
se na venkovním hřišti ve Zruči nad
Sázavou uskutečnil turnaj v házené
za účasti pěti družstev v kategorii minižáků (10 až 11 let) a pěti družstev v kategorii přípravek (0 až 9 let). V každé
kategorii nastoupilo po třech družstvech
kluků a holek hrajících v domácích
barvách. Ty zastupují děti z tréninkové
skupiny Jidřicha Pustky, která pod hlavičkou TJ Jiskra Zruč sdružuje také děti
trénující na Základní škole ve Zbraslavicích a v rámci volnočasových aktivit
i při Základní škole ve Zruči. Turnaje

se dále zúčastnily tři celky z Kolína a jeden z Bělé
pod Bezdězem. Hřiště
a okolní prostory se tak
hemžily barevnými dresy
celkem sedmdesáti čtyř
hráčů a hráček. Kromě
hry si děti užily i skákací- FOTO: ARCHIV ODDÍLU
ho hradu, který nezištně
zapůjčili Radim Tůma s Martinem Šaf- 3 kg párků a 37 nanuků. No a jak to
rou. Jednotlivých družstev domácích se v těchto věkových kategoriích chodí, vyujali druholigoví hráči mužů a mohli si hráli všichni, kterým se podařilo chytit
tak vyzkoušet i jinou roli, než na kterou míč, dobře nahrát, ubránit, popřípadě
jsou obvykle zvyklí. A jak to dopadlo vstřelit branku. Kolik jich celkem bylo,
výsledkově? Snědlo se šest melounů, není důležité.

Beachvolejbalisté smečovali i v tropickém pařáku

Beachotvírák počtvrté

Roman Starý

FOTO: ARCHIV AUTORA

Plážový volejbal – Za nádherného slunečného počasí se
v sobotu 3. června na zručských beachvolejbalových kurtech
uskutečnil již 4. ročník turnaje Beachotvírák. Slunce připalovalo a nic nebránilo účastníkům tohoto klání pustit se do boje.
Turnaje se celkem zúčastnilo osm tříčlenných smíšených družstev. Nakonec nad všemi týmy, které se zarputile snažili ukázat,
že právě oni jsou ti nejlepší, zvítězili hráči týmu WAFFLE.
Skvělá byla i večerní zábava DJ Míry Papeže. Zároveň již nyní
přijměte pozvání na 5. ročník turnaje, který proběhne v sobotu
2. června roku 2018. Více informací a fotogalerii naleznete
na facebookových stránkách Beachotvírák Zruč.

Účast zručských atletů v dálkovém běhu
Lukáš Gabko
Atletika – Tři sta šedesát kilometrů,
to je běžecká porce, která každoročně
čeká na závodníky v rámci štafetového závodu. Ten startuje v šumavském
Zadově, končí v pražském Braníku
a svou trasou lemuje Vltavu. Jednotlivé týmy mají před sebou třicet šest
různě dlouhých a běžecky náročných
úseků, které se snaží co nejrychleji zdolat. Závod je to vskutku velmi
zajímavý, pokud neběžíte, tak sedíte
v autě, čekáte na předávce na svého
kamaráda, připravujete se na další
úsek nebo ze sebe na zadní sedačce
auta sundáváte promáčené běžecké
oblečení. Regenerace po uběhnutém
úseku téměř neexistuje, spánek je
přepych, který si dovolíte jen na pár

Vltava Run 2017
hodin. Takový pěkný víkend můžete
zažít pouze na závodě, který se jmenuje Vltava Run.
Letos se tohoto oblíbeného běžeckého zážitku zúčastnilo tři sta týmů nejen
z České a Slovenské republiky, ale
i Velké Británie či Ukrajiny. Již loni
si v barvách Hit Rádia City 93,7 FM
vyzkoušeli tuto parádu i tři dobrodruzi ze Zruče a tak se letos Josef Jakl,
Ondra Pojmon a Lukáš Gabko vydali do Zadova znovu. Spolu s dalšími
osmi členy týmu Hit Rádia City 93,7
FM vystartovali ze Zadova v sobotu
13. 5. ve 12.15, aby se následující
den v podvečer mohli radovat ze zdolání celé trati a z celkového třicátého
čtvrtého místa. Pořadí v cíli bylo až

FOTO: ARCHIV AUTORA
na druhém místě. Důležité bylo, že se
sešla fajn parta lidí, která si to zase
náramně užila. Celému týmu patří dík
a za rok zase na Zadově!

Jiskra přivezla z Velimi cenné dva body
Josef Tůma
Nohejbal – Nohejbalisté Jiskry Zruč
nad Sázavou zajížděli v mistrovském
střetnutí 9. kola sezóny 2017 k utkání
oblastního přeboru (Kutná Hora/Kolín/Benešov a Praha – východ) na hřiště
do Velimi.
Sokol Velim – Jiskra Zruč nad Sázavou 4:6,
sety 11:15
Vybojovali zde druhé vítězství, které se
však nerodilo lehce. Po pěti utkáních
prohrávali 2:3, singlista Janda po vítězství 2:0 nad Brandtem vyrovnal – 3:3.
Domácí se nevzdali a po trojce se dostali
opět do vedení – 4:3. Následující tři
souboje se však staly kořistí hostující
Jiskry, když všechny tři zápasy skončily
vítězstvím 2:1. Nejprve srovnala trojka
Doubrava, Janda, Rebhán (střídal ho Jelínek), k vítězství 6:4 dokráčely dvojice
Setnička, Exner a Doubrava s Jandou.
Sestava Jiskry: Rebhán, Doubrava,
Janda, Setnička, Exner, Král, Jelínek.
Nohejbalisté Jiskry Zruč nad Sázavou
přivítali v mistrovském střetnutí 10. kola
sezóny 2017 na svém antukovém kurtu
na stadionu celek Sokola Sendražice.

Se Sendražicemi utekl začátek,
případná remíza nevyšla
Jiskra Zruč nad Sázavou – Sendražice 4:6,
sety 10:14
Domácím se nedařilo, po šesti utkáních zbytečně prohrávali o čtyři body –
1:5. Poté snížili trojkou Rebhán, Exner
a Doubrava stav utkání na 2:5 a stále
mohla Jiskra dotáhnou střetnutí k remíze. Nestalo se, druhá trojka Kotek,

Setnička a Pössnicker podlehla ve vyrovnaném zápase první trojce Sendražic 0:2. Závěrečné vítězné dvojky Exner,
Doubrava a Setnička, Pössnicker utkání
pouze upravily na přijatelných 4:6.
Sestava Jiskry: Rebhán, Kotek, Exner,
Doubrava, Tvrdík, Setnička, Pössnicker, Král.

FOTO: AUTOR

ČERVEN
2017

13

Výsledkový víkendový servis
Pepy Tůmy
SOBOTA, NEDĚLE (3. – 4. ČERVNA 2017)
FOTBAL A
24. kolo – I. B třída (3. 6.): Sokol Kondrac – Jiskra Zruč nad Sázavou 3:2 PP 2:2 (1:1),
branky: Ruš 1, Jouza 1
FOTBAL B
22. kolo – IV. třída, skupina B (4. 6.): Sokol Soběšín – Jiskra Zruč nad Sázavou B 1:3
(1:1), branky: Cudlín 2, Zelenka 1
FOTBAL MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
15. kolo – mladší přípravka (4. 6.): mistrovský turnaj v Suchdole
Jiskra Zruč nad Sázavou – AFK Bratčice 8:2 (6:0), branky: R. Mach 3, Matoušek 3, Božík
1, Pajer 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – Družba Suchdol 8:5 (4:2), branky: R. Mach 5, Matoušek 1,
Pajer 1, Pěkná 1
FOTBAL STARŠÍ PŘÍPRAVKA
16. kolo – starší přípravka (3. 6.): mistrovský turnaj v Čáslavi
Jiskra Zruč nad Sázavou – FK Uhlířské Janovice 4:3 (1:1), branky: Čekal 2, Pěkný 1,
R. Mach 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – Sparta Kutná Hora A 4:7 (3:4), branky: R. Mach 5, Nácovský
1, Pěkný 1, Božík 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – FK Čáslav 4:7 (4:2), branky: Procházka 2, Nácovský 1, Božík 1
FOTBAL STARŠÍ PŘÍPRAVKA – POHÁR
Finále poháru OFS (7. 6.): Družba Suchdol – Jiskra Zruč nad Sázavou 6:2 (3:1), branky:
Čekal 1, Hromas 1
NOHEJBAL
9. kolo – sdružený OP družstev (3. 6.): Sokol Velim – Jiskra Zruč nad Sázavou 4:6, sety
11:15
SOBOTA, NEDĚLE (10. – 11. ČERVNA 2017)
FOTBAL A
25. kolo – I. B třída (10. 6.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Teplýšovice 3:4 (2:3),
branky: Havel 1, Ruš 1, Zeman 1
FOTBAL B
12. kolo – IV. třída, dohrávka – skupina B (11. 6.): Jiskra Zruč nad Sázavou B – Sokol
Močovice 4:3 PP 3:3 (2:3), branky: Cudlín 2, Martinák 1
FOTBAL STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Finálový turnaj – starší přípravka (10. 6.): Čáslav
Skupina A: 2. místo
Jiskra Zruč nad Sázavou –Tupadly 2:0, branky: Finstrle 1, Mach 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – Chotusice 3:2, branky: Mach 2, Čekal 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – Čáslav A 2:4, branky: Petrík 2
Jiskra Zruč nad Sázavou – Kutná Hora B 2:1, branky: Mach 2
Jiskra Zruč nad Sázavou – Nové Dvory 5:0, branky: Procházka 2, Mach, Anděl, Petrík
Finálová skupina: 4. místo
Jiskra Zruč nad Sázavou – Čáslav B 0:8
Jiskra Zruč nad Sázavou – Čáslav A 0:3
Jiskra Zruč nad Sázavou – Suchdol 2:2, branky: Petrík 2
FOTBAL MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Finálový turnaj – mladší přípravka (11. 6.): Kutná Hora
Jiskra Zruč nad Sázavou – Malešov 7:2, branky: Mach 3, Smejkal 2, Dudák 1, Pěkný 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – Čáslav A 1:3, branky: Mach 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – Bratčice 2:1, branky: Mach 2
Jiskra Zruč nad Sázavou – Kutná Hora B 3:0, branky: Mach 3
Jiskra Zruč nad Sázavou – Uhlířské Janovice 2:2, branky: Mach 2
FOTBAL MLADŠÍ ŽÁCI
Finálové zápasy o umístění FOTBALservis.cz – mladší žáci (11. 6.)
Církvice – Jiskra Zruč nad Sázavou 1:6 (0:3), branky: M. Herud 2, Dolejš 2, Čekal 1,
Vaňkát 1
Jiskra Zruč nad Sázavou – Církvice 7:1 (3:0), branky: Vaňkát 2, Nácovský 2, Hromas 2,
Váňa 1
NOHEJBAL
10. kolo – sdružený OP družstev (10. 6.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Sendražice
4:6, sety 10:14
TENIS A
5. kolo – III. třída dospělí (10. 6.): Sokol Říčany – Jiskra Zruč nad Sázavou A 9:0
TENIS B
5. kolo – III. třída dospělí (10. 6.): Jiskra Zruč nad Sázavou B – 1. TK Pacov B 7:2, body:
M. Kadlec 1, Svobodová 1, Tvrdíková 1, D. Kadlec 1, čtyřhra Dragoun – D. Kadlec 1,
čtyřhra M. Kadlec – Moravec 1, čtyřhra Koubová – Svobodová 1
TENIS DOROST
5. kolo – III. třída dorost (11. 6.): TK Týnec nad Sázavou – Jiskra Zruč nad Sázavou
2:7, body: Beznoska 1, Smítka 1, Pecha 1, Krtilová 1, Jelínková 1, čtyřhra Beznoska –
Smítka 1, čtyřhra Krtilová – Menšíková 1
TENIS MLADŠÍ ŽACTVO A
5. kolo – I. třída mladší žactvo (11. 6.): LTC Mladá Boleslav – Jiskra Zruč nad Sáz. A 9:0
TENIS MLADŠÍ ŽACTVO B
5. kolo – III. třída mladší žactvo (11. 6.): Jiskra Zruč nad Sázavou B – Tsport Votice 0:9
TENIS STARŠÍ ŽACTVO
5. kolo – I. třída starší žactvo (10. 6.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Slavoj Žiželice 4:5,
body: Janeček 1, Sýkora 1, Šimek 1, čtyřhra Janeček – Šimek 1
TENIS BABYTENIS
5. kolo – babytenis, skupina H (10. 6.): Tsport Votice – Jiskra Zruč nad Sázavou B 0:10
5. kolo – babytenis, skupina H (10. 6.): Slavoj Žiželice A – Jiskra Zruč nad Sáz. A 10:0
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Finále poháru OFS vyhrála Suchdol

Béčko získalo prvenství ve IV. třídě skupiny B

Pozměněná sestava prohrávala 0:3,
poté výsledek otočila
Josef Tůma
Fotbal B – Béčko Jiskry Zruč nad Sázavou odehrálo odložené 12. kolo IV. třídy v domácím prostředí,
hostilo celek Močovic.
Odložené 12. kolo: Jiskra Zruč nad Sázavou B – Močovice
4:3 PP 3:3 (2:3), PK 6:5
Branky Jiskry: Cudlín 2, Martinák 1. Rozhodčí:
Pavel Houška. ŽK: 1/1. Diváků: 50. Poločas: 2:3.
Zruč nad Sázavou B: Hirnyk – Kovář, Brabec,
Vrzáček (46. Bareš), Kryštóf – P. Jelínek, Zelenka
(60. Hluchý), Daněk, Šindelář (46. Martinák) –
Červinka, Cudlín.
Tabulka střelců béčka Jiskry (79): L. Kovář 24,
P. Jelínek 15, T. Cudlín 15, T. Martinák 6, S. Viktora 4, K. Petrů 4, K. Zelenka 3, R. Bača 3, J. Zeman 2, R. Hirnyk 1, L. Hájek 1, Vl. Červinka 1.

Starší přípravka Jiskry zakončila pouť
pohárem skvělým druhým místem

Josef Tůma
Fotbal mládež – Starší přípravka oddílu Jiskry
Zruč nad Sázavou odehrála na fotbalovém stadionu Sparty Kutná Hora finálové utkání poháru OFS
Kutná Hora s Družbou Suchdol.
Jiskra Zruč nad Sázavou – Družba Suchdol 2:6 (1:3)
Starší přípravka Jiskry nastoupila ve finále proti
vítězi druhého semifinále.

Branky Jiskry: Čekal 1, Hromas 1.
Libor Nácovský, trenér: „Kluci na zlato dnes nedosáhli. Podali dobrý výkon, ale na Suchdol to nestačilo.
Za učinkování v letošním poháru si ale zaslouží pochvalu. Tak snad za rok.“
Celkové pořadí: 1. Suchdol, 2. Jiskra Zruč nad
Sázavou, 3. Čáslav, 4. Tupadly
Sestava Jiskry: Anděl – Čekal, Nácovský, Finstrle,
Mach, Hromas, Procházka, Pěkný, Timoš.

FOTO: J. TŮMA
Další výsledky:
Sokol Soběšín – Jiskra Zruč nad Sázavou B 1:3 (1:1)
Jiskra Zruč nad Sázavou B – Křesetice B 2:1 PP 1:1 (0:0),
PK 4:2

V letošní sezóně nastoupilo osm družstev

Tenisté zahájili sezónu

FOTO: L. NÁCOVSKÝ

Mistrovství světa v mariáši
Leoš Fiala
Mariáš – V sobotu 20. května uspořádal spolek
Za Zruč veselejší na Hotelu Baťov Mistrovství
světa v mariáši. Zúčastnilo se ho 204 hráčů
a domácím se dařilo. V soutěži jednotlivců zvítězil pan Ladislav Košťál z Čechtic před Jiřím
Pfajfrem z Tábora a domácím Milanem Ferthö.
Ze zručských hráčů se dále umístili 12. Bohuslav Bauštein, 13. Jolan Faktor, 16. Jiří Moravec,

Titul zůstal doma!
20. Ladislav Bekr, 24. Oldřich Šubrt, 55. Jaroslav Rezek, 75. Leoš Fiala, 99. Roman Petrus,
189. Radek Soukeník, 198. Miroslav Matouš
a 200. Jaroslav Studnička.
Mistry světa družstev se stali mariášoví nadšenci z Restaurace U Studničky: M. Ferthö,
B. Bauštein, J. Faktor a L. Bekr. Mistrovství
bylo zakončeno vydařenou taneční zábavou se
skupinami BT Styl a Motoband

Otřepané „nedáš – dostaneš” rozhodlo

Padlo sedm gólů, ale
vedení 2:0 nestačilo

Josef Tůma

Fotbal A – Áčko Jiskry odehrálo v domácím prostředí 25. kolo soutěže I. B třídy, přivítalo na fotbalovém stadionu mužstvo Teplýšovic.
25. kolo: Jiskra Zruč nad Sázavou A – Sokol Teplýšovice
3:4 (2:3)
Domácím vyšel parádně vstup do utkání a díky
Zemanovi z 12. minuty a Havlovi o čtyři minuty
později se dostali do dvoubrankového vedení. Navíc ve 3. minutě ,,spálil“ tutovku Havel po rohu
Zemana a příhře Jouzy. Hosté poté přeskupili sestavu a do konce prvního poločasu v rozmezí 22.–35.
minuty otočili dvoubrankové manko na 3:2. Dvě
branky zařídil Breburda a jednu Pejša.
Ve 48. minutě druhého poločasu centroval Zeman do pokutového území, Havel hlavou mířil
těsně vedle. Za další dvě minuty domácí srovnali
po rohovém kopu Rušem na 3:3. V 56. minutě
promarnil šanci Hájek po příhře Jouzy, na druhé
straně zahodil tutovku Matoušek. V 76. minutě
nastala před brankou hostů ,,trma–vrma,“ nejdříve
střílel Jouza, poté Zeman, nakonec Martinák, ale
míč se do branky nedostal. Nedáš – dostaneš se
opět potvrdilo. Hostující Breburda nejprve stoprocentní šanci nedal, ale poté již v 78. minutě skóro-

val – 3:4. Závěrečný tlak Jiskry po několika šancích
brankově nevyzněl, a hosté si tak odvezli tři body.
Branky Jiskry: 12. Zeman, 16. Havel, 50. Ruš.
Zruč n. Sáz. A: Cudlín – Z. Louda, Brabec, Jouza,
Hájek – Ruš, Marcelo, Janda (26. Martinák), P. Jelínek (86. Kovář) – Zeman, Havel. Trenér: Michal
Váňa.
Tabulka střelců Jiskry (56): J. Zeman 11, A. Brahimi 8, O. Jouza 7, D. Ruš 7, K. Petrů 6, M. Havel
3, J. Koudela 2, S. Viktora 2, L. Hájek 2, V. Diego
2, S. Marcelo 2, N. Tachtadžis 1, M. Váňa 1, L.
Jelínek 1, vlastní 1.
Další výsledky:
Sokol Kondrac – Jiskra Zruč nad Sázavou A 3:2 pp 2:2
(1:1)
Jiskra Zruč nad Sázavou A – Fercom Týnec nad Sázavou
3:1 (2:0)
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vá ve dvouhře, V. Menšík a M. Kadlec ve čtyřhře.
Po této těsné prohře naši poměrně jasně prohráli
v Čerčanech 7:2.
Dorost letos startuje ve 3. třídě. Naši v prvním kole
zvítězili doma s Pacovem 9:0. Dorostenci nastoupili
v sestavě: Jarda Beznoska, Tomáš Kovařík, Vojtěch
Smítka, Zdenek Pecha, Tereza Krtilová a Šárka Menšíková. Ve druhém kole jsme měli volný los. Ve třetím kole nás čekal pravděpodobně rozhodující zápas
o postup, zajížděli jsme k tomuto utkání k tenistům
Sport club Na Zámečku. Naši po výborném výkonu zvítězili přesvědčivě 8:1. Příští neděli jsme doma
hostili TO Slavoj Davle, naši vyhráli stejně 8:1.
Starší žáci hrající první třídu, tj. prakticky nejvyšší
soutěž, nezačali moc dobře, když v prvním kole prohráli doma s Čelákovicemi 6:3. O naše uhrané body
se přičinila pouze děvčata Koubová Karolína, Kroutilová Vendula a ta spolu vyhrála i čtyřhru. V dalším
utkání v Benátkách jsme utrpěli debakl 9:0. V následujícím utkání doma jsme podlehli po vyrovnaném
boji hráčům z Čerčan 5:4. V Poděbradech jsme příští
víkend nestačili na místní žáky a prohráli vysoko 8:1.
O něco lépe začali mladší žáci "A", kteří sice v prvním utkání v Čerčanech prohráli 6:3, kde z našich
bodovali pouze Daniel Břenda, Koubová Karolína
a ve čtyřhře Břenda s Novotným, ale v dalším zápase doma vyhráli poměrně jasně nad Čelákovicemi
7:2. O naše body se přičinili Lukáš Novotný, Daniel
Břenda, Vilém Pešek, Karolína Koubová, Veronika
Pechová a ve čtyřhře Novotný, Břenda a Koubová
s Pechovou. Poté jsme přivezli cenné body z Benátek
nad Jizerou za výhru 5:4. V dalším zápase naši doma
nestačili na žáky z Poděbrad a prohráli 7:2.
Mladší žáci "B" prohráli v prvním kole doma
s Poříčím těsně 5:4, naše 4 body vybojovaly Anna
Flekalová, Štěpánka Menšíková a třetí přidaly spoPo dvou vítězstvích následovaly dvě porážky lu ve čtyřhře, čtvrtý bod vybojoval Jakub Janata.
7:2 v Čerčanech a doma s Oázou Říčany. K těm- Ve druhém kole jsme utrpěli drtivou porážku vento utkáním jsme nastoupili citelně oslabeni o dva ku se Sportclubem Na zámečku 9:0. V prohraných
klíčové hráče, Kučeru a Moravce, kteří se o volném zápasech jsme pokračovali i v dalších kolech, a to
víkendu zranili. Béčku, které hraje III. třídu, se už doma se Stránčicemi těsně 5:4 a ve Vlašimi jasně 9:0.
tak nedařilo a oba své první zápasy v Poříčí a doma
Naši nejmenší baby-tenisté "A" a "B" se utkali
s Kolínem prohrálo shodně 7:2. V Poříčí bodovali v prvním kole Memoriálu Zdeňka Kocmana spolu
pouze Martin Kadlec a Marek Dragoun a s Kolínem a áčko vyhrálo jednoznačně 10:0. Za áčko budou
Svobodová Barbora a jednu čtyřhru uhráli David letos startovat tito hráči a hráčky: Koubová KateKadlec s Tomášem Frajtem. V dalším utkání pod- řina, Švarc Štěpán, Gabko Matěj, Urban Matyáš
lehlo naše béčko doma Hrušovu 5:4, když se o naše a Kristínová Alice, za béčko: Proisl Filip, Smejkabody postarali V. Menšík, M. Kadlec, B. Svobodo- lová Kateřina, Šafrová Lucie, Šnaider Sebastian,
Šimánková Tereza, Engineer Eva a Jelínek Petr. Ve druhém kole remizovalo
Pracovník úklidu – Zruč nad Sázavou
áčko doma s Vlašimí 5:5, ale na gamy
Úklidová firma hledá do svého týmu pracovníky
pro zajištění servisu v podniku výrobce komponentů
jsme o čtyři prohráli. Z našich bopro automobilový průmysl ve Zruči nad Sázavou.
dovali Koubová Kateřina, Gabko
Náplň práce: pravidelný úklid kanceláří a prostor výrobní firmy.
Matěj, dvakrát vyhrál Urban Matyáš
Požadujeme: zodpovědný přístup, spolehlivost, pečlivost.
a ve čtyřhře Gabko s Urbanem. Béčko
Ochotu pracovat ve směnném provozu: ranní, odpolední směna, neděle.
neuspělo v Čerčanech, kde podlehlo
Nabízíme: pracovní úvazek na 8 hodin nebo 4 hodiny.
místní omladině 10:0. V dalších dvou
Zajištění dopravy do zaměstnání z Ledče n. S., Zruče n. S. a Vlašimi.
kolech áčko těsně vyhrálo na gamy
Brigádu, vhodné pro důchodce, ženy na MD, studenty.
v Kutné Hoře 37:30 a doma s VotiPráci v čistém a nehlučném prostředí.
cemi 42:40. Hůře si vedlo béčko, kteNástup červenec 2017.
ré prohrálo ve Vlašimi 10:0 a doma
Informace na tel.: 734 244 155, 734 739 493
s Kutnou Horou 9:1.
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Tenis – Po dlouhé zimní přestávce jsme se konečně
dočkali a mistrovská utkání se s příchodem května
rozběhla naplno. Pro letošní rok jsme do soutěží přihlásili celkem osm družstev. Dvě družstva dospělých,
jedno dorostu, jedno starších žáků, dvě mladších
žáků a dvě babytenis.
Áčku dospělých, hrající II. třídu, se vstup do sezóny vydařil, když v prvních dvou zápasech porazili
dva největší konkurenty na sestup. V Kutné Hoře
jsme vyhráli 6:3, body uhráli Kučera Petr, Krtilová
Tereza, Kovařík Tomáš, Menšík Vladimír, Moravec
Jiří a ve čtyřhře Moravec s Menšíkem. Doma s Týncem nad Sázavou jsme po vyrovnaném boji zvítězili
5:4, vítězné body uhráli Kučera Petr, Krtilová Tereza,
Svobodová Barbora, Menšík Vladimír a ve čtyřhře
Kučera s Menšíkem.
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Jaromír Blažek

