Silný lidský příběh P. Josefa Toufara, jeho osobnost,
dvanáctiletá cesta ke kněžství a necelé desetiletí,
kdy vykonával kněžské povolání, které zakončila smrt
z rukou vyšetřovatele StB, budou námětem autorského
čtení a besedy se spisovatelem, básníkem a redaktorem
ČRo Milošem Doležalem 24. března v městské knihovně.
viz kalendář na str. 5
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- řidič autobusu

Čtvrtstoletí za volantem pohledem Petra Kubálka
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…
„Říkáš to těm lidem, Kájo?“ „Aby ty
podšálky ty lidi vraceli?“ „To víš, že
jim to, Karle říkám,“ „Jestli jim to

říkáš, pak to teda vážně nechápu.“
„Říkám jim to pořád.“ „Dyk, Karle,
víš, že jim to řikám už vod samýho
začátku.“ „Dyk já vím.“ Ale to mně
teda řekni, Kájo, jak to, že tyhle lidi
ty podšálky ku*va nevracej?!“
eznám slavnější literární au
tobusové řidiče než dvojici
Karlů z proslulé Viewegho
vy melancholické grotesky Účastníci
zájezdu, jejichž mrzoutské dialogy
na jedno téma baví nejen čtenáře kni
hy, ale i diváky na filmovém plátně.
Pokud jde o proslulost v tom pozi
tivním slova smyslu, Zruč má v této
branži také své osobnosti. Pánové Jan
Kristín starší i mladší, Josef Šlejmar,
Petr Kubálek nás léta vozili na cestách
necestách do Prahy, při nichž jsme
s nimi zažili nejednu veselou i kruš
nou chvilku. Na Petra si vzpomínám
už coby osmnáctiletý ratajský stu
dent, kdy jsem s ním týden co týden
brázdil silničky na lince směr Praha,
která snad neměla široko daleko ob

N

doby. Nevím, kolik musel za dvě a půl
hodiny vykroutit zatáček, nastoupat
a naklesat metrů, odškrtnout si zastá
vek a odbavit lidí, než zdolal křivola
ké terény kolem řeky Sázavy ze Zruče
přes Čestín a Kácov do Rataj. Než se
propletl posázavskými lesy, přehoupl
se přes Horní Kruty a dorazil do Kos

telce nad Černými lesy, kde si mohl
na chvilku vydechnout, aby to pak
hnal už po státovce přes Vyžlovku
na Říčany, až šťastně stanul na Želiv
ského. Nic pro ty, co trpí nevolností.
A odpoledne to samé, v protisměru.
Petr Kubálek za svůj profesní život
vystřídal několik náklaďáků a auto

busů, najel téměř dva a půl milionu
kilometrů, zažil čtyři nehody, do cíle
šťastně dovezl tisíce lidí. Znovu jsme
se shodou okolností setkali po letech
ve Zruči a znovu na lince do Prahy,
vedoucí už přímo po dálnici. Spole
hlivý, přátelský, dobře naladěný řidič
s přirozenou autoritou, který s kaž
dým utrousil pár slov. K rozhovoru
jsme si sedli na čerpací stanici, jeho
nynějším pracovišti, dali si „turka
z čtvrtlitráku,“ jak to mají řidiči au
tobusu rádi, a zavzpomínali na staré
časy. Zase jsme byli spolu dvě hodiny
na cestě, i když to nemohlo být jako
s kamioňákem, protože život je, jak se
říká, změna. Ale i tak to bylo příjemné
posezení. To kafe moc dobře chutna
lo. I bez toho pověstného hnědého
podšálku…
Na jakých linkách jsi za ta léta
jezdil?
Autobusem jsem začínal jezdit v srp
nu 1990, když umřel v Řendějově je
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Jindřich Krása
Již 22. března v 18.00 hodin proběhne ve Spolkovém domě ve Zruči
beseda o unikátní výpravě za polární
kruh. Jeden z účastníků, zimní plavec
Jindřich Krása, bude vyprávět o hledání místa pro uskutečnění předsevzetí – zaplavat si v Arktidě. V rámci
besedy je i promítání filmu Zimní
plavci na Špicberkách.

Zimní plavci na Špicberkách – a brzy i ve Zruči

O

d dětství jsem se věnoval převáž
ně sportům v přírodě – od leze
ní po horách s rodiči až po sjíždění
řek s partou vodáků. V té době mne
fascinovalo i plavání v ledové vodě.
Otužilce všech věkových kategorií,
kteří se na televizních záběrech nořili
do ledových vod každoročně v obdo
bí okolo Nového roku, jsem vnímal
jako hrdiny. Právě rozmanitost pohla
ví a věku mne v pozdější době vedla
k hypotéze, že namísto flagelantských
supermužů a superžen, jde o docela
normální lidi, kteří si otužování uží
vají.
Po dokončení studií v zahraničí
a návratu do České republiky jsem
se rozhodl plavání v ledové vodě vy
zkoušet. Voda ve zčásti zamrzlém pl
zeňském Boleváku měla okolo 1º C,
když jsem se s kamarádem a členem
místního Klubu sportovních

otužilců Tomášem Kocánkem pono
řil do své první intenzivní otužilecké
akce. Kromě mravenčení ve všech
prstech jsem po výstupu z vody po
ciťoval jen lehkou necitlivost dlaní
a chodidel, což vyžadovalo opatrné
oblékání. Odměna přišla po několika
desítkách minut v podobě skvělého
pocitu, který se protáhl až do zbytku
dne a který by se dal vzdáleně přirov
nat k několikanásobku intenzivního
saunování.
V následujících sezónách jsem se
zúčastnil řady soutěží v rámci České
ho poháru v zimním plavání a plaval
postupně v delších a delších tratích
od 250 m až po 1 km. Česká repub
lika je v zimním plavání velmoc.
V období od října do začátku dubna
probíhají každé 1–2 týdny otužilec
ké akce v řadě míst Čech i Moravy.
Z každé akce jsem si odnesl unikátní

zážitek a vzpomínku na skvělou at
mosféru mezi účastníky. To jsou také
důvody, spolu se skvělým pocitem
po plavání, proč se otužování věnuji
dodnes.
Již nějakou dobu jsem se zaobíral
myšlenkou propojení svého oblíbené
ho zimního lyžařského putování prá
vě se zimním plaváním. Při jednom
z rozhovorů mezi otužilci jsem zjistil,
že v tom nejsem sám. Další kolego
vé a přátelé z komunity otužilců se
chystají vyzkoušet spojení polárního
cestování a zimního plavání na dale
kém severu také. Rozhodli jsme se pro
výpravu do největší evropské divoči
ny, na daleké Špicberské souostroví.
Přípravu na výpravu jsme zaháji
li na podzim roku 2012 několika
výlety do českých hor spojenými
s kempo
váním na sněhu.
Chtěli
jsme rovněž

prověřit hypotézu, zda se člověk pro
chladné arktické klima může připra
vit pravidelným plaváním v mrazivé
zimní vodě České republiky. Na jaře
2013 jsme se vypravili za doprovodu
zkušeného polárníka na Svalbard,
kde v tuto dobu teploty klesají i pod
30º C a kde na nás čekaly ledovce,
sněhové pláně a mrazivý vítr.
Ve filmu Zimní plavci na Špicberkách se můžete s námi vydat na lyžích
hledat bezpečné místo pro naše pla
vání v tamější arktické krajině. Podaří
se nám společně, jen 1 300 kilometrů
od severního pólu, uskutečnit náš cíl?
Podrobné informace o výpravě,
trailer k filmu a ochutnávka fotek
na facebooku:
https://www.facebook.com/zimni.
plavci.spicberky
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci únoru
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Věře Zelenkové, Věře Soukeníkové,
Zdeňce Kafkové, Josefu Královi,
Miloslavě Pajerové, Marii Hladké,
Růženě Štěpánové, Josefu Jaklovi,
Antonínu Kovářovi, Marii Klikové,
Jindřišce Mlezivové, Martě Šmídové,
Františku Průšovi, Věře Krupkové,
Bohumilu Pajerovi, Janu Olišarovi,
Miloslavě Kořínkové,
Růženě Krupičkové, Marii Kyselové,
Miroslavu Dvořákovi,
Aleně Pajerové, Marii Růžičkové,
Jaroslavu Novákovi, Miladě Vurmové,
Františku Zdeňkovi,
Bohuslavě Křížové,
Libuši Matouškové
a Františce Petráskové.

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

POHOV, VEGET, POHODA...

Zamrzlá Sázava vylákala na bruslení nejen děti, ale i dospělé...

FOTO: L. ŘÍHOVÁ

Senior taxi – díky za každý dobrý nápad!

Jana Čarková
Marie Kudrnová

K

dysi jsem někde četla, že když chceš něko
ho pochválit – udělej to hned! A tak chci
tímto poděkovat panu starostovi Mgr. Martinu
Hujerovi za mne a moji maminku (ale myslím
i za mnoho dalších spoluobčanů) za skvělý ná
pad a realizaci služby senior taxi. Tato služba
nám už mnohokrát pomohla vyřešit tolik ne
příjemných situací a vždy je pro nás jistotou, že
spousta zdánlivě složitých věcí se dá zvládnout
i příjemně a my se dostaneme ve správný čas
tam, kam bychom po svých nedošly.
V čekárnách ordinací lékařů, kam doprová
zím maminku s poraněným kotníkem, slýchá
vám stále častěji: „Já přijela se senior taxi, pak si
zajedu do lékárny a zítra si jej objednám na ná
kup do Tesca." Stejně tak padlo panu starostovi
eso při volbě firmy, která službu zajišťuje. Pan

Martin Havlíček je velmi příjemný a spolehlivý
řidič, který se dokonale dokáže vžít do situace
občanů tuto službu využívajících a není mu
vůbec zatěžko vůz třeba otočit a zajet těsně
k okraji chodníku, aby mohla babička nebo
dědeček s holí nastoupit pohodlně z chodníku
a nemuseli přelézat ledovou krustu. Před pří
jezdem k vyzvednutí zákazníka přemýšlí, z kte
ré strany přijet, aby měl zákazník dveře na té
straně, ze které z domu vyjde, za jízdy s nimi
prohodí pár slůvek a vůbec je pro ně příjem
ným rozptýlením, neztráceje dobrou náladu
ani brzy ráno v nevytopeném, vymrzlém autě.
Vím, jsou to zdánlivé maličkosti, ale kopec
maličkostí je jedna velká věc! A tímto panu sta
rostovi děkujeme za nápad a realizaci a firmě
Martina Havlíčka za služby a empatii.
S pozdravem a přáním mnoha dalších skvělých
nápadů a spoustou spokojených spoluobčanů autorky.
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den řidič – pan Vašek Edr. Bylo to na lince Zruč
– Čestín – Uhlířské Janovice – Kutná Hora a druhý
den se jezdila linka Kácov – Čestín – Kutná Hora.
To jsem se ještě střídal s jedním kolegou a jezdil
jsem dva dny a dva dny jsem byl doma s tím, že
se jezdila i sobota a neděle. Zažil jsem v autobuse
ještě průvodčí i uklízečky. Kromě těchto linek jsem
jezdil ze Zruče do Prahy. Když ten „pražskej“ řidič
chtěl dovolenou, tak jsem jezdil místo něj, protože
jsem byl Zručák. To byla ta linka Zruč – Kácov –
Rataje n. S. – Horní Kruty – Kostelec nad Černými
lesy – Praha, Želivského. Tam se potom roztáhla
integrovaná doprava ROPID a my jsme tam v roce
2002 přestali jezdit. A když potom pan Kristín
v roce 2003 pustil soukromou linku Zruč – Praha,
vzal to náš podnik a od té doby jsem „hobloval“ tu
naši krásnou dálnici dé jedničku.
Vozil jsi lidi i na zahraniční zájezdy?
Tady bych chtěl poděkovat panu Kristínovi, kte
rej mě vždycky v létě vytáh na nějakou zahraniční
cestu, protože on potřeboval druhýho řidiče, takže
já jsem si vzal dovolenou, jel jsem s ním a poznával
Evropu.
Které země jste spolu projeli?
Nejvíc jsme byli v Itálii. Tam bylo kouzelný to, že
jsme jeli i na tejden třeba do Bibione s mateřskou
školkou a už jsme nikam nejeli. Takže jsme tam
leželi a pak jsme jeli zpátky. A potom jsme jezdili
poznávací zájezdy po Švýcarsku, po Francii, v An
glii… Tam se mi strašně líbilo Madame Tussauds,
muzeum voskových figurín, a pro mě obzvlášť za
jímavý bylo, že jsem si tam našel Muzeum Sher

Budu vás dnes ponoukat k nezodpovědnému počínání! Obhajovat zahálku! Notoričtí workoholici, nečtěte
dále, prdne vám cévka z mé rouhačské ódy na zevlování.
Pokud vám totiž nespadlo do klína dědictví po zazobaném strýkovi ze Zanzibaru nebo alespoň Tábora,
nezbohatli jste na internetu nebo nejste nadpřirozeně
šetřivá famílie, co má ve slamníku hodně velkou rezervu, budete jako já nuceni docházet do zaměstnání, ju?
Jen začnete chodit, už mašírujete vyšlapanou cestičkou jako generace před vámi. Udržet systém v chodu,
být kolečkem v soukolí. Každé ráno do školky, školy, se
vzdělávati, a když po letech jste chytří a dospělí dle
vašeho gusta a schopností, najdete si práci. Krom dovolených a nemocí fungujete den za dnem, vyděláváte
na život a složenky, až se možná dočkáte důchodu,
jenže to už se sotva belháte a vlastně o to nicnedělání
vůbec nestojíte. Bez nějaké té činnosti by vám beztak
brzy šiblo a psýchu vám to dvakrát taky nepozdvihne.
Ony by se našly i zajímavější aktivity než každý den zírat do monitoru, stát u mašiny a tak podobně. Jachta
v Karibiku, výprava napříč Jižní Amerikou nebo třeba
jen bloumání českou zemí. Jenže... To vám nájem nezaplatí.
A tak chtě nechtě – musíte. A proto máte právo, ba
povinnost podlehnout tu a tam komplexnímu „jemitofukismu,“ aby vám nehráblo, víme? Jednou, dvakrát,
párkrát do roka. Sedne to na vás, víte to hned, jak
ráno otevřete oči – to je ten den! Nic se vám nechce
– do práce, fungovat. Nemáte depresi nebo jiná ouzka, ani vás nečeká v háku nasupený šéf, co vám omlátí
o hlavu včerejší výkon. Jen prostě bliká kontrolka paliva vůle... A to si dejte pohov, veget, pohoda dvacet.
Od občanské a živitelské zodpovědnosti a vůbec. Samozřejmě v rámci právoplatné dovolené. Zavolejte, ne,
napište, to je bezbolestnější, že si berete neplánované
volno, a jen existujte. Na chvilku mimo systém. Nečeká vás vymalování bytu, cesta k zubařce, na emise ani
sekání zahrady. Nic. Jen si odfrkněte. Lelkujte.
Ráno zase nazujete botky do robotky a budete mašírovat dál. Ono se to jeden den v rachotě bez vás nezvencne, máte na to nárok, safra. Dopřejte si oraz, život není
zase tak dlouhý.

locka Holmese, protože já detektivky s ním
Robert
úplně miluju. Takže jsem si tenkrát nenechal
ujít prohlídku za pět liber a podíval jsem se
na Baker Street 221b.
Všude popisujou, jaká
je to temná ulička, ale
bohužel je to čtyřprou
dová silnice (směje se).
Jaké to bylo, když jsi
lidi vezl autobusem
úplně poprvé?
Ta moje úplně prv
ní jízda byla taková
zvláštní, protože oba
moji rodiče pocházejí
z Čestína a moje prv
ní trasa vedla ze Zruče
do Čestína a Uhlíř
ských Janovic. Když
jsem přijel do Čestína,
tak to byl docela po
prask, protože mě tam
všichni znali. Někteří
mi říkali strejdo, těm starším jsem říkal strejdo zase potom rád, když lidi vystupujou a řeknou: „Pane
já. A když jsem přijel domů a rodiče se mě zeptali: řidič, dobrý, jel jste prima.“ To bylo pro řidiče tako
„Tak koho jsi potkal?“, já jsem říkal: „Vypadal tak vý vyznamenání. Samozřejmě, nebylo to pokaždý,
a tak,“ protože jsem v tu chvíli zapomněl všechna protože: „Nezavděčíš se lidem všem.“ Našli se i ta
jména. Nejsem vyloženě trémista, takže mně moc kový, který když vystoupili, tak hudrovali, že bylo
nevadilo, že za mnou seděj lidi, spíš jsem se sna přetopíno, druhej zase, že mu byla zima…
žil, aby člověk jel plynule, řadil plynule a zatáčky
Zastávky sis asi nepletl, když jsi to tu znal. Věprojížděl plynule. Znám spoustu řidičů, co jezděj děl jsi ale třeba, kolik co kam stojí?
... DOKONČENÍ NA STRANĚ 3
brzda plyn a doleva, doprava, hrc, hrc. Člověk je
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... dokončení rozhovoru s Petrem Kubálkem
Kolik co stojí, to jsem si celej den,
než jsem vyjel, opakoval… Ale ježdění
autobusem začíná tak, že měsíc člo
věk jezdí s nějakým řidičem. Ten ho
vlastně učí, takže ty ceny mu ten řidič

říká. A on má měsíc na to, aby mu
to vlezlo do hlavy. A samozřejmě ten
krát, když byly ty kličky, Setright se to
jmenovalo, ty strojky, tak ty neříkaly,
kolik to má stát, to tam člověk mu
sel namačkat. Takže já jsem si doma
dělal křížovou tabulku. Napsal jsem
si všechny zastávky a k tomu jsem si
vypisoval, kolik co stojí. Měl jsem to
udělaný na všechny linky. A když jsem
si nebyl jistej, tak jsem se do toho po
díval. Dneska už to řidiči dělaj jako
na počítači, takže je to o něčem jiným,
ale my jsme si s tím hráli ručně. Bylo
to složitější, ale bylo prima, že člověk
nezapomněl počítat. Ale ty jsi ještě
mluvil o tom, jestli jsem znal ty za
stávky…
Máš na to nějakou vzpomínku?
Samozřejmě. Když jsem potom jel
linku Uhlířské Janovice – Kutná Hora
a jeli jsme přes Nepoměřice a Košice,
tak jsem byl úplně vyvalenej, kde zase
vyjedu, protože jsem to tam vůbec ne
znal. Nějakou zastávku jsem minul, to
se člověku prostě stane. Taková histor
ka je, že jsem jel v 11.20 z Kutný Hory
do Uhlířských Janovic a myslel jsem
si, že jedu linku do Čestína ve 12.05.
Nevím, co mě to napadlo. Když jsem
jel na polikliniku místo toho, abych
jel na ČKD, tak ouha: „Tady je něco
špatně!“ Člověk zbystří, u polikliniky
jsem se otočil a mazal správným smě
rem. No ale všichni z toho měli sran
du. Je zajímavý, že se to lidem líbilo.
(NE)MLUVTE ZA JÍZDY S ŘIDIČEM!
A jak jsi zvládal problémové cestující? Stalo se, že by Tebe nebo cestující někdo ohrožoval?
To jsem vyloženě nezažil. Ale když
jsem jednou jel v 16.35 z Kutný
Hory do Zruče, vepředu na první
sedačku mi sednul takovej starší pán
tady ze Zruče, ale docela ještě fyzicky
zdatnej a na zastávce dole u vlakový
ho nádraží v Hoře mi nastupoval zce
la zdecimovanej, opilej jeden človíček
ze Zbraslavic, o kterým jsme věděli, že
není zrovna stoprocentní. No a samo
zřejmě první bylo, že schoval flašku
pod kabát. To bylo krásně vidět, jak
jí tam dává. Tak říkám: „Hele, hochu,
ty se mnou nepojedeš! Za prvý tady
máš flašku a za druhý seš nalitej a já
tady nebudu uklízet vylitej alkohol!“
Načež on udělal dva kroky dopředu
ke mně a ten pán, co seděl na první
sedačce, nelenil, zved se, ručně ho
vyprovodil ven a byl klid. Autobus

mu zatleskal a my jsme mohli vyrazit.
Opravdu, všichni, kdo tam seděli, tak
mu zatleskali.
Někteří lidé mají tendenci sednout
si na první sedačku a přes upozornění: „Nemluvte za jízdy s řidičem!“
ho bavit. Jak jsi to jako řidič snášel?
Povídal sis s nimi?
Když se jede vesnická linka, tak tam
neexistuje, že by nikdo s řidičem ne
povídal, tam prostě všichni štěbetaj
a hlavně chtěj sedět vepředu, chtěj
si s řidičem povídat. A ono, když si
s nima nepovídáte, tak už je ten řidič
„morous“ a už je „nepříjemnej.“ Ono
je lepší s nimi udržovat ty lepší vztahy,
v klidu si popovídat a oni ti vesničani
jsou pak takový kamarádský. Samo
zřejmě, musím se vždycky zasmát,
když si vzpomenu na to, jak jsme
jezdili linku Zruč – Praha po dálni
ci, a ráno, když nastoupili Zručáci
do autobusu, tak všichni do jednoho
chtěli spát a ten, kdo tam byl jakoby
novej, že jel jenom jednou za čas, ten
si chtěl samozřejmě povídat. A když
jsme přijeli do Soutic a tam nastoupili
poslední lidi a ten dotyčnej furt poví
dal a povídal, tak jsem se kolikrát oto
čil, rozsvítil jsem a řekl jsem: „Prosím
vás, můžete bejt ticho? Mně se chce
taky spát!“ Zhasnul jsem, v tu chvíli
bylo ticho, nikdo ani nedutal…
A taky jsi neměl rád sluchátka, že
jo?
To je takovej nešvar cestujících, kte
rý si myslej, že když si daj sluchátka
do ucha, že to není slyšet. Ale autobus
je udělanej tak, aby řidič slyšel motor.
Akustika v tom autobusu je prostě ta

že když se zavřou nástupní dveře, tak
rámy u dveří dělají dost velkou clonu
a člověk tam má mrtvej bod. A já jsem
přehlíd auto, který mi jelo na křižo
vatce zprava. To auto se schovalo tak
krásně za ten rám, že když jsem vjel
do křižovatky a byl jsem zhruba v její
jedný třetině, tak jsem po straně uvi
děl něco bílýho a šláp jsem na brzdu.
Řídila to paní, která se lekla a strhla to
do škarpy. I když se ani autu ani těm
lidem (byly tam dvě paní) nic nestalo,
hned se volali policajti. Takže to byla
taková moje malá dopravní nehoda.
Ale tenkrát v ČSAD se přihlíželo
k tomu, že když člověk nedělá další
bouračky, tak se malá nehoda jakoby
smaže a člověku naskakujou kilometry
dál. Bohužel to platilo do dob, kdy se
evidovalo, kolik řidič najel kilometrů.
Mně tehdy chybělo zhruba sto tisíc
do milionu.
A celkem jsi jich ujel kolik?
Celkem bych to tipoval na takový
dva miliony tři sta, dva a půl, tak ně
jak.
Dostal jsi za to nějaké ocenění?
Ne, protože zrovna tenkrát se to
přestalo evidovat a nedostal jsem ani
žádný věrnostní příplatek nebo něco
za ujetý kilometry. Je to škoda, pro
tože člověk, když za tím sedí třeba
celej život, nedostane žádnou odmě
nu, berou ho jako kus, jako všechny
ostatní…

ková. Nevím, jestli to dělaj schválně,
ale je to tak. Ten, kdo si sedne se slu
chátkama na zadní sedačku a myslí si,
že ho řidič neslyší, to je strašně zavá
dějící. To potom slyšíš šustění něčeho
a nevíš, co to je. Zpomalíš a ono to
dělá furt stejně a nevíš, co to je. Je asi
něco v motoru, že jo? A kouknul jsem
do zrcátka, protože jsem měl velký zr
cátka na lidi, abych věděl, jaký lum
pačiny tam dělaj. A když jsem viděl, že
mu visej dráty z uší, tak se mi za prvý
ulevilo a za druhý jsem byl v tu chvíli
naštvanej, že jsem prostě řek: „Prosím
vás, můžete to vypnout?“ V devadesáti
pěti procentech to vypnuli bez řečí,
ale těch pět procent, to bylo kolikrát
docela dost těžký je přesvědčit, ba na
opak, ještě dělali naschvály. Ale jinak,
já si na lidi nemůžu stěžovat. Já jsem
s nima vycházel, myslím, dobře a cel
kově na autobus nedám dopustit.
Měl jsi nehodu?
Měl jsem možná tři nebo čtyři do
pravní nehody. Ale z toho jednu za
viněnou. Autobus je postavenej tak,

se svez linkovým. Jel jsem do Kutný
Hory, ale z toho důvodu, že jsem si
potřeboval vyzvednout svůj opravený
autobus. Prostě jsem měl tehdy do
volenou, dal jsem autobus do opravy
a pak jsem se tam potřeboval dostat.
A neměl bys obavu jezdit denně
autobusem s někým, koho neznáš?
Bál bych se asi tady na těch běžných
linkách nastoupit k mladýmu řidiči,
protože nejsou vyježděný. Dřív bylo,
že musíš mít řidičák na náklaďák, dva
roky s ním jezdit a pak si tě milosti
vě možná někdo všimne a můžeš jít
na autobus. Tak to bylo, když jsem
nastupoval. Dneska máš řidičák
na auto, zejtra na autobus a pozejtří
vozíš lidi, což je hrozný pomyšlení, že
to takhle teď funguje. Musíš mít sice
profesák na autobus a na náklaďák, ale
to člověka jezdit nenaučí. To se naučí
v praxi. Když se vynechá řízení na ná
klaďákách, na velkejch autech, tak
přechod z auta na autobus, to je skok
jako hrom. I když já tvrdím, že se mi
jezdilo lepší s autobusem než s autem,
protože tam měl člověk přehled.
Je autobus i Tvůj koníček? Zajímalo tě vždycky všechno kolem toho?
Určitě. K tomu mám krásnou vzpo
mínku, když jsme z Honzou Kristí
nem dojeli do Marseille a zaparkovali
jsme autobus u přístavu. Měli jsme
starou karosu, sice zájezdovou, ale

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.

DRAJVR, NEBO MECHANIK?
Kolikrát jsi jel autobusem jako
cestující?
To jsem jel jednou, jako že jsem

starou, a vedle nás zastavili borci,
Francouzi. Pro nás to bylo letadlo, ten
autobus, s čím tam přijeli. Dneska už
nevím, co to bylo za značku, ale něco
úžasnýho. A oni se šli podívat k nám
na historii a my jsme se šli podívat
k nim, jak to vypadá nový. Takže oni
se řehtali nám a my jsme měli oči vy
kulený. No ale pak, když jsme si sedli
do jejich autobusu, tak jsem ukazoval
tomu francouzskýmu řidiči, že tam
nemá místo na nohy. Říkám: „Pojď si
sednout k nám, do našeho!“ a on je
nom šílel, kolik tam maj lidi místa. To
jsou prostě autobusy, který jsou stejně
dlouhý, ale je to všechno dělaný tak,
aby se tam vešlo co nejvíc lidí, aby to
bylo ekonomičtější.
Musel jsi někdy řešit nějaký nenadálý defekt?
To jsme jednou přijeli do Mon
te Carla, kde byly ve skalách garáže
pro zájezdový autobusy. Člověk vjede
s autobusem do skály, tam je obrov
skej prostor, krásný garáže, u toho
nádherná koupelna, sprchárna, prostě
všechno tak, jak má bejt. No a nám se
tam rozbilo dobíjení. Říkám: „Honzo,
nedá se nic dělat, musíme to opravit.
Nemůžeme bez toho jezdit. Alternátor
máme.“ Tak jsem se svlíknul, zabořil
jsem ruce do motoru, vyndal alterná
tor, nandal jsem novej a teď okolo nás
furt obšlapoval takovej francouzskej
řidič a on na mě: „Mécanicien?“ Já
povídám: „No, driver…“ (franc. mechanik a angl. driver – řidič, pozn. red.)
On vykulil oči a nechtěl tomu pros
tě věřit: „Driver – méchanicien?“ Já
na to: „Ja, u nás normál…“ No, krou
til hlavou. Když jsem to opravil, tak
autobus nenaskočil, protože baterky
byly vybitý. Tak mu říkám: „Tvůj bus,
my – kabel a start!“ On to pochopil,
ale hned mi rukama naznačoval: „Můj
autobus, ale já nevim, kde mám bater
ku.“ Říkám: „No to je strašný. Tak my
si dokážeme všechno opravit, ale on
je vyloženě řidič, on ani neví, kde co
má. Ten do toho sedne a jede.“ Sehna
li jsme druhýho, kterej to pochopil,
našli jsme baterku a motor natočili.
Když jsme u těch historek, zvláštní
kapitolou Tvé profese jsou patálie
s kinetózou cestujících a zvracením…
No, to je kapitola sama pro sebe,
protože to je dost nepříjemná věc.
Můžu říct, že když se mi to stalo, tak
tam byly hned ty „šavle“ dvě, proto
že já jsem to nevydržel taky. Já mám
na tyhlety věci slabej žaludek. Jednou
jsem linkou z Kutný Hory vez žáky
ze základky, který tam byli na soutěži
a jeli domů do Zruče. A když jsem
po hodině jízdy ve starý Zruči na ná
městí otevřel dveře, nikdo nic neříkal,
všechno bylo v klidu, lidi vystoupili,
nastoupili. Já jsem zavřel, ujel jsem
metr a jen se za mnou ozývalo takový
plácání. To holčina zvracela a zvracela
mi přímo na záda. Bylo to docela „hus
tý,“ protože tenkrát jsem měl na linku
zájezdovej autobus a za mnou nebyl
žádnej závěs, nic. Lidi na mě koukali
pěkně svrchu a ta holčina seděla pří
mo za mnou. Naštěstí, že jsem byl už

ve Zruči a měl jsem tři čtvrtě hodiny
na to, abych to dal dohromady, pře
vlík se a moh jet zpátky.
Zdraví se stále všichni řidiči autobusů mezi sebou?
Musím říct, že už to taky není do
cela pravda. Dřív to přeci jenom byla
parta řidičská, dneska už je to o něčem
jiném, prostě změnila se doba, ale je
hezký, že většina řidičů, když jedou
proti sobě, tak na sebe mávnou i když
se neznaj a jsou úplně z jiný republiky.
U nafty a benzínu jsi svým způsobem zůstal. Druhým rokem pracuješ jako obsluha čerpací stanice.
Znamená to, že jsi pověsil ježdění
úplně na hřebík?
Ne, každý rok si dělám školení
a prodlužuju si profesní průkaz, takže
to udržuju. A když chce pan Kristín
nebo někdo z dopravců pomoct, tak
můžu kdykoli zaskočit. Pořád mě to
baví. Tvrdím, že jezdit s autobusem
byl pro mě od tří let sen, kterej se mi
splnil. Akorát že už jsem byl asi „pře
ježděnej“ a dostal jsem nabídku na ji
nou práci, která mě teď taky baví. Ale
na autobus vzpomínám rád.
Děkujeme panu řidiči Pavlu Janíkovi
na lince Zruč – Praha, Roztyly a panu
Janu Kristínovi st. za umožnění pořídit
fota s jejich autobusy.

Petr Kubálek
Narodil se 10. 3. 1963 v Kutné Hoře.
Po ukončení Základní školy ve Zruči
absolvoval r. 1978 Odborné učiliště
dopravní v Čáslavi. V letech 1981–1982
pracoval jako automechanik v ČSAD
v Kutné Hoře. Po vojenské službě
v letech 1984–1990 byl zaměstnán jako
řidič nákladních vozidel tamtéž a v letech 1990–2015 pod touto společností
jezdil jako řidič autobusu na několika
linkách v okolí Zruče a na dvou linkách
Zruč – Praha. Od r. 2015 pracuje jako
obsluha místní čerpací stanice V-Gas.
Mezi jeho koníčky patří motorismus
a sport (fotbal, florbal, tenis), v němž se
angažuje i jako funkcionář. Tři roky byl
vedoucím futsalového mužstva Benago,
od r. 2009 je hlavním pořadatelem jeho
zápasů. Je ženatý, má dvě dospělé děti,
dceru Petru a syna Jana.
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Události řešené městskou policií
v lednu 2017
• 1. 1. 2017 – Na žádost policie vyjížděla hlídka MěP v dopoledních
hodinách do domova pro seniory na náměstí Míru. Zde měl personál zaří
zení problém s jedním agresivním klientem a se žádostí o pomoc se obrátil
na policii. Po příjezdu strážníků byl již uvedený v klidu, se zdravotníky
a personálem spolupracoval. Hlídka na místě dále asistovala zdravotníkům.
• 1. 1. 2017 – V odpoledních hodinách byla hlídka MěP požádána operač
ním Policie ČR (PČR) o výjezd k dopravní nehodě do ulice Kutnohorská.
Zde došlo ke střetu osobního motorového vozidla Škoda Octavia s vlakovou
soupravou. Při nehodě bylo dále poškozeno další motorové vozidlo – Re
nault Clio. V místě dopravní nehody, která se jinak obešla bez zranění,
hlídka usměrňovala provoz až do prošetření události PČR.
• 14. 1. 2017 – Operační středisko PČR požádalo hlídku MěP o spolu
práci při pátrání po dívce. Ta měla být v počátcích těhotenství a údajně
hodlala spáchat sebevraždu. Do pátrání po dívce, která se měla nacházet
někde na cyklostezce, se postupně dále zapojila Rychlá zdravotnická lékařská
služba (RZLS), lékař a spolu s hlídkou MěP i hlídka PČR. Během pátrání
se však nikoho podezřelého nalézt nepodařilo.
• 16. 1. 2017 – Oznámení o požáru ve Zručském dvoře přijala hlídka MěP
ve večerních hodinách. Po příjezdu strážníku na místě již zasahovala místní
jednotka hasičské záchranné služby (HZS). Dále bylo zjištěno, že jedné
z nájemnic v bytě spadl plát z kamen a kouř se valil do bytu. Po odvětrání
bytu bylo vše v pořádku, k jiným škodám ani k újmě na zdraví nedošlo.
• 19. 1. 2017 – Ve 2.46 hodin přijala hlídka MěP oznámení občanů
o ležícím muži na náměstí Míru. Na místě byl strážníky zjištěn čtyřiačty
řicetiletý muž, který zřejmě pod vlivem alkoholu na ulici usnul. Vzhledem
k tomu, že uvedený již měl značně promrzlé prsty na rukou, byla na místo
přivolána RZLS, kterou byl muž převezen k dalšímu ošetření do nemoc
ničního zařízení.
• 28. 1. 2017 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána o pomoc
obyvateli domu Na Výsluní. Ti nahlásili pospávajícího muže ve sklepních
prostorách domu. Při kontrole byl strážníky na místě zjištěn místní pětatři
cetiletý muž, který se utábořil ve sklepení pod schody. Uvedený byl strážníky
probuzen a vyzván k vyhledání jiného, vhodnějšího pelíšku.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Deset let plnou
parou vpřed
se společností
Centrin CZ

Centrin slaví
deset let
ve Zruči nad Sázavou

Miroslav Paštika

S
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odnikatelská rodina Bednářova přišla za svým snem do ma
lého města v Posázaví s jasným cílem pomáhat. Zakotvili
ve Zruči blízko řeky Sázavy a zde otevřeli své první pobytové
zařízení pro seniory. Roku 2007 začala vzkvétat rodinná firma,
která dala za dobu deseti let střechu nad hlavou mnoha lidem.
Tato podnikatelská rodina i nadále s velkou vervou a maximál
ním pracovním nasazením usiluje o kvalitní domov, ve kterém
je každý vítaný, vyslechnut s porozuměním a přijat s otevřenou
náručí. Díky lidskosti a férovému jednání zaměstnavatele je
společnost Centrin CZ, s. r. o významnou soukromou orga
nizací nabízející tři druhy sociálních služeb. Na prvním místě
vždy šlo a vždy půjde o poskytnutí příjemného trvalého nebo
krátkodobého bydlení pro seniory s prvotřídní péčí.
Za vším stojí dvě ženy. Jedná se o maminku s dcerou, které
není třeba dlouze představovat. Jsou velmi podnikavé, plné
životního elánu s velkým nadšením uskutečnit danou věc. Za
kladatelka společnosti Centrin Mgr. Helena Franclová vede
společnost energicky s velkým rozhledem. Obě ženy se práci
v sociálních službách věnují týmově, nepřetržitě a naplno, aby
bylo co nejlépe vyhověno požadavkům a potřebám seniorů.
Tato práce se jim stala celoživotním posláním. Život v domově
a kvalitní pečovatelské služby se prolínají den co den s náročnou
administrativní činností. Svět virtuální s živou webovou prezen
tací a fotogalerií drží společný krok od samého počátku vzniku
rodinné firmy (www.centrin.cz, www.domovduchodcu.cz).
Rok 2017 je pro zručský domov rokem výročním. Firma
oslavuje krásné 10. kulaté narozeniny od svého založení. Zpo
čátku to byla pro všechny cesta obtížná s mnoha překážkami.
Také velká cesta do neznáma. Během deseti let se domov díky
rozsáhlým rekonstrukcím a neustálým inovacím změnil v roz
manité útulné prostředí a stavba nabyla funkčnosti. Budova je
plná barev s pozitivní energií, splněných přání a významných
setkání. Během deseti let bylo poskytnuto komfortní zázemí,
splněn cíl s posláním a současně došlo k odstranění pocitu
osamění.

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v lednu a únoru 2017
• 16. 1. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k požáru ve Zruči nad Sázavou.
Podle informací došlo k zahoření plastu v bytě vedle kamen. Na místě bylo
průzkumem zjištěno, že se nejedná o požár, ale pouze o zakouření místnosti
od odsunutého plátu u kuchyňského sporáku. Posunutý plát byl usazen
na místo a místnost byla odvětrána. Na místo zásahu se dostavila Policie
ČR a městská policie.
• 29. 1. 2017 – Jednotka byla vyslána k požáru bytu v panelovém domě
ve Zruči nad Sázavou. Na místě byla cítit spálenina, ale kouř nebyl vidět.
Byt byl zamčený a na bouchání nikdo nereagoval. Dveře byly otevřeny
pomocí páčidla a jednotka v bytě provedla průzkum. Sporák, na němž
doutnalo spálené jídlo, byl vypnut a místnost odvětrána. Ukázalo se, že
majitel bytu usnul a vzbudil se až při zásahu jednotky. Zdravotnická zá
chranná služba (ZZS) ho odvezla do nemocnice. Byt jednotka předala
Policii ČR. Na místě zasahovaly jednotky SDH Zruč nad Sázavou a SDH
Trhový Štěpánov.
• 31. 1. 2017 – V důsledku vytrvalého sněžení a mrazu jednotka zasa
hovala u dopravní nehody, při níž řidič sanity nezvládl řízení a na výjezdu
ze Zruče nad Sázavou směrem na Vlašim sjel do příkopu. Ke zranění řidiče
nedošlo. Na pomoc při vyproštění sanitního vozu byl povolán vyprošťo
vací automobil z HZS Benešov. Sanita byla společnými silami vytažena
na vozovku.
• 31. 1. 2017 – Ve večerních hodinách byla jednotka povolána k nehodě
nákladního vozidla, které sjelo mimo vozovku v Kutnohorské ulici ve Zru
či nad Sázavou. Jednotka zajistila vozidlo proti možnému sjetí ze srázu
a po příjezdu vyprošťovacího vozidla z Kutné Hory byl kamion vytažen
na vozovku.
• 9. 2. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k otevření dveří do bytu ve Zruči
nad Sázavou. Po příjezdu čekala na místě sousedka té paní, která volala.
Dveře do bytu jednotka otevřela, paní ležela na posteli a nemohla vstát.
Na místo přijela také městská policie. Po příjezdu ZZS jsme pomohli
s transportem pacientky do sanitního vozu.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Sada deseti růží bez trnů volně přiložených k portrétům
z grafické tvorby autora je symbolem radosti a blahopřáním
oběma výjimečným ženám i celému vedení společnosti. S gra
tulací „letí“ magický znak z tvorby kumyxafistické, jenž je
upřímným vzkazem k 10. výročí. Ať je též nositelem štěstí
a ochranným talismanem k udržení stability domova seniorů!
Bednářovým a Franclovým přeji pevné zdraví a mnoho úspě
chů v osobním i pracovním životě, dále organizaci Centrin
plno nových zážitků a radostných chvil v další nadcházející
desítce.

Jana Havelková
polečnost Centrin CZ, s. r. o. byla 9. 2. 2007 zaregistrová
na v obchodím rejstříku a Zruč nad Sázavou byla prvním
městem, kde jsme otevřeli domov seniorů. Za několik let se
podařilo získat bývalý hotel v Unhošti a penzion v Praze Li
boci. Již 10 let poskytujeme seniorům tři druhy pobytových
sociálních služeb v rámci zákona o sociálních službách. Jsou
to: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odleh
čovací služby.
Co se nám podařilo? Můžeme se něčím pochlubit? Začínali
jsme s 20 zaměstnanci, nyní máme 200 kolegyň a kolegů
a společně se staráme o více než 300 obyvatel našich domovů.
Tak jako o kvalitě V. I. P. restaurací vypovídají udělené mi
chelinské hvězdy, podobné „hvězdné” hodnocení kvality je
i v sociálních službách (www.znackakvality.info). Pět je ma
ximální počet hvězdiček, které může poskytovatel sociálních
služeb získat. Loni proběhla certifikace našeho zařízení právě
ve Zruči nad Sázavou a k původním čtyřem hvězdičkám nám
přibyla pátá hvězda, čímž jsme se zařadili mezi 22 zaříze
ní z celé ČR, která dosáhla maximálního počtu pěti hvězd
v rámci hodnocení kvality sociálních služeb. Další ocenění
a spoustu informací najde zvídavý čtenář na našem webu
www.centrin.cz. Jsou zde i fotografie z akcí, které připravují
pro naše obyvatele naši aktivizační pracovníci – společně sla
víme narozeniny, zpíváme, chodíme na procházky, na houby,
na pivo i do cukrárny, besedujeme... Prostě se snažíme, aby
se život v našich „domovech” co nejvíce přiblížil skutečnému
domovskému životu.
Nezaměřujeme se pouze sociální služby. Daří se nám třídit
odpad, a to i díky místní radnici. Město nám velice pomohlo
nejen radou, ale i kontejnery. Ve spolupráci s firmou Ecobat
sbíráme použité baterie a akumulátory, které je tak možné
ekologicky likvidovat.
Co přejí Centrinu ve Zruči nad Sázavou naše kolegyně a naši
přátelé?
Vedoucí přímé péče, Markéta Krausová, Zruč nad Sázavou:
„Abychom fungovali stále lépe a měli dobrý pracovní tým.”
Jarmila Kadlecová, Praha Uhříněves: „Aby bylo v Centrinu
zachováno domovské prostředí. Mám tu bratra Ivana, je zde velice spokojený. Přeji zdraví všem pracovníkům Centrinu a děkuji
jim za toto přátelské prostředí.“
Helena Bednářová, ředitelka: „Děkuji všem našim spolupracovníkům, protože je to především jejich práce, která zajišťuje
spokojenost a důstojný život uživatelům.“
Přijďte s námi oslavit naše výročí! Zveme Vás do spolkového
domu na výstavu, na besedy a na hudební vystoupení Duo
Ruggieri.
• Výstava: únor a březen 2017
• Besedy s našimi uživateli a kolegy, prezentace našich aktivit
a výrobků: 9. března 2017 a 23. března 2017 vždy od 14.00
hodin
• Pěvecké vystoupení Duo Ruggieri: 29. března 2017
ve 14.00 hodin. Zde se můžete těšit na italské, francouzské
a španělské písně, americké písně z filmového plátna, ope
retní árie a neapolské populární písně.
Těšíme se na setkání!
Autorka textu pracuje jako manžerka kvality sociálních služeb
Centrin CZ, s. r. o.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Mít odvahu udělat krok do neznáma
Marcela Černá

Z

výstavní plochy ve spolkovém domě sundávám jed
nu mandalu po druhé a v prostoru pomalu slábne
barevné vyzařování. Atmosféra společného díla pozvolna
vyprchává a síla barev, tvarů a linií se smršťuje do prosto
ru papírové krabice. Zůstávají bílé zdi. Ticho a klid. Jako
když skončí rušný ples, jako když barevný podzim zahalí
přicházející zima bílou sněhovou pokrývkou.
Ještě než zaklapnu víko krabice, dovolím si krátký po
hled zpátky.
V období měsíce září a října se tvořilo. V listopadu
výstavu mandal zahájila zpěvačka a herečka Kateřina
Kosová svým slovem a hudebním vystoupením. Výsta
va vykrystalizovala do své podoby díky 369 mandalám.
V období měsíců listopadu, prosince a ledna bylo možné
přijít se podívat na společně vytvořené dílo. A jaké bylo?
Na to už si odpoví každý sám.
Projekt „Namaluj mandalu“ oslovil děti i dospělé
ze Zruče a okolí. Nejmladší kreslířka Adélka oslavila své
páté narozeniny a pro třiadevadesátiletou paní Draho
míru bylo též potěšením vzít pastelky a kreslit. Někteří
lidé přinesli své nakreslené mandaly tzv. sami za sebe, jiní
předali své dílo pod hlavičkou organizace. Zde jsou názvy
organizací, které kreslily a tvořily: ZŠ Zruč nad Sázavou,
družina ZŠ Zruč nad Sázavou, ZŠ Okružní Zruč nad
Sázavou, ZŠ Kožlí, ZŠ a MŠ Vlastějovice, Centrin, s. r. o.
a Klub Pathfinder.
Smyslem projektu byla myšlenka, že kreslit a malovat
umí každý z nás. Je to zábavné a nenáročné. Když každý
v životě přispějeme svou tvořivostí, vzniká pak něco da
leko většího, něco, co nás přesahuje.
Všem, kteří prostřednictvím kreslení mandal měli
odvahu udělat krok do neznáma a zkusit vytvořit něco
nového, posílám poděkování a zprávu: „Stálo to za to!“
VŠECHNA FOTA ARCHIV SPOLKOVÉHO DOMU

Noc s Andersenem
2017
Jiřina Bělinová

O

dbor kultury, školství a sportu se připojuje k ce
lorepublikové akci a pořádá pro žáky čtvrtých
tříd místní základní školy Noc s Andersenem. Tato
akce se koná 31. března v Městské knihovně Zruč
nad Sázavou a je trošičku poznamenaná den násle
dujícím aprílem. Apríl tkví v tom, že je to „Noc,“
ale akce se koná dopoledne (nic moc, ale je to zase
místo vyučování). Také se jmenuje „s Andersenem“,
ale pan Andersen se nedostaví ani prostřednictvím
svých pohádek. Zato se dostaví čtyřlístek povedených
kamarádů a pokusí se zpříjemnit čtvrťákům jedno
páteční dopoledne.

Desátý
reprezentační ples
Centrin CZ
Zruč nad Sázavou
Šárka Kohoutová

A

VŠECHNA FOTA ARCHIV CENTRIN

ni se nechce věřit, jak čas rychle utíká… Než jsme se
nadáli, opět po roce tu byla nádherná společenská
akce, a sice již desátý, tedy jubilejní, reprezentační ples
společnosti Centrin CZ, s. r. o. Mně, jakožto jednomu
ze služebně „nejstarších“ zaměstnanců, to přijde jako
„včera,“ kdy jsem poprvé vstoupila do těchto prostor, kde
na mě dýchla zvláštní atmosféra a neuvěřitelné množství
energie a kde jsem si s jistotou řekla, že TADY SE MI
BUDE LÍBIT. Ať už pod tou střechou budu s našimi
svěřenci sdílet jakékoliv osudy, a to jak ty se šťastným,
tak i ty s horším koncem.
Ale tak už to v životě chodí, jak praví známá píseň – „Ži
vot je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře, život
plyne jak voda a smrt je jako moře…“ Kdyby mi někdo
před těmi deseti lety řekl, že budu mít tu čest navštívit
právě ten desátý ples, myslela bych si, že mu přeskočilo.
A ono ejhle, bylo to tu…
Jak už jsem řekla či napsala mnohokrát, Centrin se stal
domovem nejen pro naše svěřence, ale bezesporu i pro
mne, na který jsem, tak trochu jako „rodič,“ opravdu
pyšná a dělá mi velikou radost. Za těch deset let vyrostl
do krásy, vzkvétá, roste a rozvíjí se, a tak mi i letos mohl
být krásným společníkem při slavnostním večeru, kte
rý jsem protančila s chutí, radostí a křepkým tanečním
krokem. A už teď se těším na rok příští, který nám otevře
dveře do té druhé desítky…
Domove líbezný, ať se Ti tedy i nadále tak daří jako do
posud, ba ještě lépe, ať se neustále rozvíjíš a vítáš pod svou
střechou ty, kteří to potřebují nejvíce, a poskytuješ jim
i po léta příští kout, zázemí, lásku, pochopení, cit a pocit,
že někam patří a jsou někde DOMA, tak jako já…

ÚNOR
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Kalendář kulturních a dalších akcí
1. 3. 2017

Křeslo pro hosta – host pořadu MgA. Matěj Freml, Ph.D.; pořádá OKŠS
– spolkový dům ve spolupráci s Josefem Försterem, v rámci pořadu
vystoupí kytarové duo „SIEMPRE NUEVO“ – Matěj Freml a Patrick
Vacík, od 18.00 hod., vstupné: 50 Kč, spolkový dům, II. patro, zasedací
místnost. Viz plakát.

4. 3. 2017

10. ples města Zruče nad Sázavou – zahraje skupina ECHO 91
a Lucie Revival. Bohatý kulturní program – vystoupí zpěvačka Monika
Absolonová, skupina Ardor Viridis předvede světelnou show a zatančí
skupina The Wings. Bohatá tombola. Začátek od 20.00 hod. v Hotelu
Zruč. Cena vstupenky na sezení: 250 Kč, vstupenky na stání: 200 Kč.
Předprodej od 1. února v infocentru ve Zruči, tel.: 327 531 329.

4. 3. 2017

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

4. 3. 2017

Městská knihovna, otevřeno od 9.00 do 11.30 hod.

5. 3. 2017

Masopustní rej, pořádá RC Setkání, od 14.00 do 17.00 hod., spolkový
dům, přízemí, víceúčelový sál. Kapacita je omezena, rezervace na tel.:
774 815 148. Masky vstup zdarma, bez masky 30 Kč. Více viz plakát.

6. 3. a 16. 3.
2017

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

7. 3. 2017

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

8. 3. 2017

MDŽ, pořádá Český svaz žen ve spolupráci s OKŠS – spolkový dům,
od 14.00 hod., program: přednáška „První pomoc“, hudební vystoupení: Šárka Kohoutová a František Hromadník, spolkový dům, II. patro,
zasedací místnost.

9. a 23. 3.
2017

Centrin CZ s. r. o. – 10 let ve Zruči nad Sázavou – beseda, pořádá
Centrin CZ, s. r. o., od 14.00 hod., spolkový dům, zasedací místnost.

11. 3. 2017

Výroční rybářská schůze, pořádá Český rybářský svaz ve Zruči nad
Sázavou, od 14.00 hod., v sále Hotelu Zruč, více informací viz plakát.

14. 3. 2017

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

14. 3. 2017

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

14. až 17. 3.
2017

Jarní bazárek, pořádá RC Setkání, 14. 3. výběr zboží od 16.00 hod.,
15. a 16. 3. prodej zboží (9–11 a 15–18 hod.), 17. 3. výdej zboží
od 16.00 hod., spolkový dům, I. patro, klubovna RC Setkání.

15. 3. 2017

Kino – film „Další rok“, pořádá OKŠS – spolkový dům, od 18.30 hod.,
vstupné: 50 Kč, člen filmového klubu: 30 Kč, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost. Filmová kavárna od 17.30 hod. před promítáním filmu,
výběr na duben: 1. „REVENANT Zmrtvýchvstání“ , 2. „Jak se vám líbí“.

18. 3. 2017

Šlágr koktejl – od 16.00 do 19.00 hod., vstupné 180 Kč, Hotel Zruč.
Předprodej vstupenek v Hotelu Zruč – restaurace a v Kutné Hoře – hotel
Mědínek – recepce, více informací viz plakát.

18. 3. 2017

Josefovská zábava, zahraje skupina MATURA BAND, od 20.00 hod.,
Hotel Zruč. Cena vstupenky: 150 Kč, v předprodeji 120 Kč. Předprodej
vstupenek ‒ restaurace Hotelu Zruč.

21. 3. 2017

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

22. 3. 2017

Zimní plavci na Špicberkách – cestopisná přednáška – přednášející:
Jindřich Krása, Ph.D., pořádá OKŠS – spolkový dům, od 18.00 hod.,
vstupné: 50 Kč, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

24. 3. 2017

Jako bychom dnes zemřít měli, autorské čtení se spisovatelem,
básníkem a novinářem Milošem Doležalem o osudu umučeného číhošť
ského faráře Josefa Toufara, pořádá OKŠS – městská knihovna, od 18.00
hod., vstupné 20 Kč, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

26. 3. 2017

Čaj o páté – setkání s hosty u čaje, pořádá Klub Panenky ČR, od 17.00
hod., spolkový dům, II. patro, klubovna spolku.

28. 3. 2017

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

29. 3. 2017

DUO RUGGIERI – hudební vystoupení – italské, francouzské a španělské písně, americké písně z filmového plátna, operetní árie a neapolské
populární písně, pořádá Centrin CZ, s. r. o., od 14.00 hod., spolkový
dům, II. patro, zasedací místnost.

30. 3. 2017

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

Do
31. 3. 2017

„Kožené svítání“ – prodejní výstava kožené galanterie a obrazů autorky Blanky Mudrové. Výstava přístupná dle otevírací doby infocentra.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, zámecká galerie.

Do
31. 3. 2017

Centrin CZ, s. r. o. – 10 let ve Zruči nad Sázavou – výstava fotografií, spolkový dům, II. patro, chodba.

Datum se
upřesní

Rodinné konstelace – pořádá RC Setkání pod vedením Terezy Pohlové, od 17.00 hod., spolkový dům, I. patro, herna RC Setkání. Přihlášky
na tel.: 775 282 196.
Infocentrum
Zámek 1, Zruč nad Sázavou, 285 22, Tel.: 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz, www.mesto-zruc.cz
změna programu vyhrazena
aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto-zruc.cz

6

ÚNOR
2017

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Pišme správně česky
Josef Förster

P

řed časem jsme do redakce dostali e-mail
nazvaný „Dotaz k úrovni Zručských no
vin.“ První část dotazu se týkala absence měst
ského znaku v záhlaví novin. K tomuto tématu
jsme se vyjádřili v minulém vydání novin. Dru
hou část e-mailu tvořila připomínka, kterou
zde cituji v původním, neupraveném znění:
„Druhá připomínka, ale spíše upozornění je
na opakující mnohé (nejspíše neúmyslné ?!) chyby,
kdy v mnoha případech je psáno "spolkový dům"
a to když vidím, je jako bych dostal kopanec !!
Přitom na spoustě plakátů o různých akcích je
správně uváděno "Spolkový dům" a tak vidím, že
mnohým nedělá problém správně psát !!
Vím, že jste také v redakční radě několikráte projednávali, ale neshodli jste se na jednoznačném výkladu a toto (malé "s") je jakýmsi
kompromisem a ústupkem zastánců v tomto
případě správného velkého "S" ! Tak mi nedalo
a konzultoval jsem s profesorkou češtiny a ta bez
sebemenšího zaváhání potvrdila, že má být psá-

no s velkým "S", neboť je to název této budovy
a její označení, jak se nakonec může každý sám
a na vlastní oči přesvědčit, je také na budově !! /
také samozřejmě připustila, že čeština není vůbec
jednoduchá a existuje spousta vyjímek, které se
stále mění a doplňují, ale tady ani na okamžik
neváhala a byla si naprosto jistá - učí nějakých 40
let !!/ Přeji v redakční radě tentokráte lepší volbu
a přesnější dohodu a domluvu.“
Protože s námi o tomto pravopisném problé
mu diskutovalo více lidí, rád bych v novinách
vysvětlil některé další pravopisné i mluvnické
jevy, s nimiž se neustále potýkám při korektu
rách a které se dostávají v nesprávné podobě
na plakáty, jež čtenář zmiňuje. Nedostatky
se týkají zejména jedné z obtížnějších kapitol
ortografie – psaní velkých písmen. O různém
psaní názvu spolkového domu v novinách dob
ře vím. V úsilí o správný a kultivovaný psaný
projev se přidržuji platné pravopisné kodifikace
v Pravidlech českého pravopisu, v akademických
příručkách o českém jazyce, v jazykových slov
nících apod.
Jak to tedy se spolkovým domem vlastně je?

Úplný víceslovný název s místním určením pí
šeme vždy s velkým písmenem: Spolkový dům
ve Zruči nad Sázavou, podobně jako např. Městský úřad ve Zruči nad Sázavou, Základní škola
ve Zruči nad Sázavou nebo Římskokatolická farnost tamtéž aj. Použijeme-li zkrácenou podobu
víceslovného názvu: spolkový dům (podobně
jako kulturní dům, základní škola, městský úřad
nebo římskokatolická farnost), pohlížíme na ni
jako na obecné jméno s popisnou funkcí, a pí
šeme zde tudíž malé písmeno. Např. ve větách:
Večer půjdu do spolkového domu na filmové představení. Na základní škole vyučuje angličtinu rodilá mluvčí. Kudy se jde na městský úřad?
Neobstojí ani argumentace vycházející
z označení budovy viditelným názvem nad
vchodem. Taková označení máme i na budo
vách škol, městských úřadů, pošt, kin, divadel,
obchodů, sokoloven a jinde. Čtenáři jistě cítí
odlišnost mezi nimi a jedinečnými, historicky
významnými stavbami, jako např. Bílý dům, Lidový dům, Tančící dům, Sankturinovský dům,
Kamenný dům (oba nám dobře známé z Kutné
Hory), dům Pánů z Kunštátu nebo dům U Hy-

Dopis z Pivovárku

ZUŠ

Ota Kmínek

Lenka Říhová

N

o co vám budu povídat, loňská sezona v Pi
vovárku byla svým způsobem výjimečná.
Všechny koncerty, které se loni realizovaly, jste
si vybrali vy hlasováním na stránkách klubpi
vovárek.cz. A jediným kritériem bylo vybrat to
nejlepší, co se za uplynulých deset let v Ratajích
nad Sázavou vyprodukovalo. Nejen v Pivovárku.
Pamatujete ještě na naše začátky na nádvoří ra
tajského zámku? A pokračování v místní soko
lovně? Pivovárek byl již vlastně finále. A myslím,
že povedené.
Stavbu ze 17. století nám pronajal městys Ra
taje nad Sázavou v podstatě za údržbu objektu.
Za první čtyři měsíce před lety jsme stihli upravit
sál do současné podoby, zavést topení, zrekon
struovat nevyhovující elektrické rozvody, rozvody
vody, postavit jeviště, všemu tomuto však před
cházela oprava střech a tepelná izolace stropu nad
sálem a barem. To vše jsme si dělali sami, tedy
Kmínčí rodina. No sami: s těžkými pracemi po
mohli ratajští hasiči, na střechy vyběhli chlapci
od Pepy Košnara. No to jste měli vidět, jak tam
lezli, na nohou a rukou mají nejspíš přísavky
nebo jim lepí jako mouchám. Mnoho pro nás
udělal Zbýňa Říha, také náš nešťastný kámoš Péťa
Kmochů, Štefi, Čepi, Ondra a další kluci a holky
z veselé ratajské party. Ve finále jsme si pozvali
mistry malířské Luďka Linharta s kamarády, kteří
celý sál nádherně vymalovali, z prostoru jeviště
udělali černou díru, kde se neodráží žádná svět
la... A na podlahách jsme našli asi šest kapek
barvy, no perfektní. Když jsme u podlah: dřevo
dodal Tonda Javůrek a Vojtíškovic parta je polo
žila. Všem ještě jednou velký dík!
A nábytek? Ten pochází částečně z pražské Ma
lostranské besedy a částečně jej zapůjčil městys
Rataje nad Sázavou. No, nejlepší léta má již za se
bou, ale zkusíme jej ještě průběžně opravovat.
Z Pivovárku vznikl po rekonstrukci multikul
turní prostor, kde je možné hrát divadlo, dělat
svatby, koncerty, prezentace, ale díky dispozici
stavby třeba točit muziku. Proč kvůli dispozi
ci? Sál Pivovárku nemá jedinou stěnu kolmou
či rovnoběžnou s druhou. Tedy echa – ozvěny,
černá můra všech zvukařů a hudebníků, jsou
eliminovány na minimum. Pusťte si třeba CD
Wabiho Daňka Ďáblovo stádo – příběhy písní. To
se komplet točilo v Pivovárku!
Na sále jsme také zachovali skvěle vyřešené od
hlučnění stěn z doby kina, doplnili jsme látkové
výkryty, dřevěná podlaha působí jako obrovská
ozvučnice tlumící vibrace. Když jsme u kina:
historické plátno, které v pivovárku bylo, jsme
umístili na zadní stěnu jeviště, zakoupili profesio
nální projektor a na plátno tak můžeme promítat
třeba širokoúhlé filmy a ve stejné velikosti jsme
tu schopni pustit i vysílání televize.
A co dál? Loni skončila smlouva s městysem
a požádali jsme o její prodloužení. Po upřesnění,
či spíše aktualizaci dílčích bodů nám byla loni

ZUŠ má za sebou
školní a okresní kola soutěží

M
na podzim smlouva prodloužena a my jsme se
pustili do nové „pětiletky.“ Z technických úprav
máme v plánu zejména rekonstrukci dámských
a pánských WC, stavbu sprchového koutu, za
vedení teplé vody, zlepšení tepelně-izolačních
vlastnosti stropu sálu a úpravu okolí stavby.
V oblasti kultury zvyšujeme počet představe
ní a budeme zavádět odpolední klubová sezení
nejen pro Ratajáky třeba s harmonikou, ale pro
bíráme i možnost spuštění Filmového a sportov
ního klubu s promítáním toho nejlepšího, co se
v minulých sto letech natočilo na filmový pás.
Součástí by bylo i klubové promítání televizních
sportovních přenosů.
Obměňujeme produkční skupinu, která bude
mít na starosti realizaci všech akcí včetně výlepu
plakátů, občerstvení atd. Při té příležitosti uvítá
me každý názor na zlepšení programu i dalšího
dění kolem hudebního klubu Pivovárek! Hle
dáme nové nápady pro další činnost, byť by se
vám zdály úplně bláznivé, z těch totiž vznikají ty
nejlepší akce! Nebojte se je s námi konzultovat,
vše budeme brát na zřetel, posoudíme je, a po
kud to bude jen trochu možné, pokusíme se je
zrealizovat.
To vše ale nejde dělat bez finančního zázemí,
k tomu dosud dopomáhají všichni ti, kteří si
u našeho klubu objednávají reklamu na tiště
ných a elektronických propagačních materiálech.
Nezapomeňte, že na každé představení se vydá
vá 500 plakátů A2, které se vyvěšují ve velkých
městech a vesnicích v okruhu cca 40 km od Rataj,
a do schránek se roznáší 2 000 ks letáků na každé
představení. A to už stojí za to objednat si u nás
reklamu pro Vaši firmu! Dosavadními partnery
klubu Pivovárek jsou A. S. E., 1. dejvická, s. r. o.,
Consalt, půjčovna lodí Samba a další, jimž tímto
moc děkujeme! A naopak: my zase podporujeme
reklamou Národní fond proti korupci, což pova
žujeme v naší společnosti za jednu z nejpotřeb
nějších aktivit!!!
No jak vidíte, plánů do dalšího období v Pi
vovárku je hodně, letošní program je již téměř
uzavřen a v Pivovárku mimo jiné uvidíte třeba
Michala Prokopa, Ivana Hlase, Pražský vý
těr, Tomáše Kočko s orchestrem, legendární
The Primitives Group, divadlo Matouš a další,
a za připomenutí stojí také březnová hasičská
zábava a říjnový koncert Ivana Mládka se svým
Banjobandem. A bacha! Celou koncertní sezonu
zahajují hvězdy první velikosti – Monika Načeva
a Michal Pavlíček!
No co vám budu povídat…

bernů (oba v Praze). Není prostě důvod jen tak
budovu nazvat Kinem, Sokolovnou, Mateřskou
školou, Cukrárnou, Poštou, Krematoriem, Požárním, Kulturním nebo Spolkovým domem. Na
víc, nápisy na budovách, případně na cedulích
označujících budovy, jsou téměř bez výjimky
vyvedeny ve formě písma zvaného verzálky ne
boli majuskule, což byla nejpůvodnější forma
písma. Vyvozovat z této formy správnost psaní
malého/velkého počátečního písmene nelze,
protože provedení písmen nemá s pravopisem
nic společného. Verzálky na cedulích a nápi
sech jsou především z důvodu snadné čitelnosti
(viz např. dopravní značení).
Výborně se k poučení o těchto případech
hodí zevrubná akademická příručka Ivany Svo
bodové a kol., Psaní velkých písmen v češtině,
Academia, Praha 2015. Zde odkazuji zejména
na s. 203, na analogické psaní pojmenování
kulturních domů. Na výzvu oponentů jsem
zatelefonoval i do Jazykové poradny Ústavu
pro jazyk český AV ČR, v. v. i., která uvedený
způsob psaní potvrdila jako správný.

ŠMT v každém školním roce pořádá
soutěž pro vybrané obory ZUŠ. Letos se
soutěžní klání týkají například kytaristů a kla
víristů a proběhne také soutěžní přehlídka vý
tvarnách oborů.Ve středu 15. února se konalo
okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na kyta
ru. Do krajského kola, které se koná 30. a 31.
března v Kladně, postoupilo šest zručských
kytaristů a dvě kytarová tria. V nulté kate
gorii postoupila ze zručských žáků Gabriela
Sochůrková a Barbora Bělohradská, v první
kategorii Ondřej Pekárek, ve třetí kategorii Ta
deáš Chlubna a Matěj Šimek a v páté Anežka
Pažoutová. Kytarová tria pojedou do Kladna

ve složení: v první kategorii – Ondřej Pekárek,
Cecílie Dřevikovská, Dominik Bláha a ve dru
hé kategorii ‒ Anežka Pažoutová, Štěpán Ne
děla, Matěj Šimek. Žáky do soutěže připra
vili učitelé Jiří a Matěj Fremlovi. Školní kolo
klavírní soutěže proběhlo 7. února. Ve středu
15. února se sjeli do zrušské ZUŠ také nejlep
ší malí klavíristé kutnohorského okresu, aby
se zručskými poměřili svou píli a šikovnost.
V okresním kole naši ZUŠ reprezentovaly
ve třetí kategorii Barbora Voslářová (Trhový
Štěpánov) a Alena Šustová (Kácov) ze třídy
učitelky Terezy Krutilové. Barbora Voslářová
ve své kategorii postoupila do krajského kola.
Gratulujeme soutěžícím i jejich učitelům
k úspěchu!
VŠECHNA FOTA ARCHIV ZUŠ

Kytaristé, kteří reprezentovali naši školu v okresním kole soutěže MŠMT v Kutné Hoře.

Klavíristé po skončení školního kola soutěže s učitelkami Terezou Krutilovou a Dagmar Václavskou.
V první řadě uprostřed je Barbora Voslářová, která postoupila ve své kategorii do krajského kola.

Trio Štěpán Neděla, Matěj Šimek, Anežka Pažoutová

Petr Šťastný a předseda poroty Jaroslav Škopek
při předávání ceny Tadeáši Chlubnovi

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
ZŠ

Ivana Stará

A

bylo to tady. Patnáctého ledna podupávali v mrazu
u autobusu sedmáci a několik starších žáků z naší „zá
kladky,“ aby krátce nato naložili všechny své bágly a vydali
se na cestu do ledového království ‒ na lyžařský kurz do Be
necka v Krkonoších. Zatímco v předchozích letech tam děti
vyrážely za sněhem, aby v zimě vůbec nějaký viděly, letos
bylo i u nás bílé pokrývky fůra. Jen ty velekopce k lyžování
nám tu trochu scházejí.
Již za dvě hodinky jízdy vyklopil autobus svou posádku
u Hotelu Bára. Obsazení pokojů bylo už dávno navrženo
a odsouhlaseno, takže se na nic nečekalo, krátce vybalit
a po obědě hurá na svah!
Již první den děti nadšeně psaly domů SMSky a nadšené
statusy na sociální sítě, že tenhle výlet je prostě best. Někteří
se proháněli po sjezdovce se suverénností – však pravidelné

VŠECHNA FOTA ARCHIV ZŠ

D

íky sněhové nadílce si děti užívaly bobování, sáňko
vání a dovádění ve sněhu. Také myslely na zvířátka
a vzorně se o ně chodily starat. Při velkých mrazech jsme
využili volné chvilky a zahráli jsme loutkovou pohádku
„O neposlušných myškách.“
Děkujeme všem, kteří přispěli finanční částkou na naší

ZŠ

J

lyžování s rodiči musí být někde vidět! Ti, co stáli na lyžích
poprvé, zažili své první „držkopády,“ vyzkoušeli si ovládat
své dolní končetiny prodloužené o délku lyží a sjezd prvních
metrů z kopce. Během týdne všichni začátečníci svůj styl vy
pilovali natolik, že se mohli směle pustit hned zrána z kopce
a užívat si lyžovačku dosytosti.
Jak to ale bývá, málokdy jde něco zcela hladce. Stejně tak
i naše děti s učiteli museli čelit nečekané a značně nepří
jemné komplikaci, a sice virům způsobujícím nepříjemnou
střevní chřipku, kterou sem zavlekli předchozí návštěvníci
chaty. A tak většina alespoň jeden den strávila na chatě v po
steli a čekala, až vše pomine a oni zase budou moci vskočit
do lyžáků a vychutnat si jídlo.
Běžky i lyže byly podle dětí super. Ovšem to nejlepší? Ve
černí programy! Kromě nejrůznějších společenských her
za účelem tmelení kolektivu žáků přišly na řadu také disko
téky! Pro některé možná první zkušenost tance s příslušníky
opačného pohlaví (dětské maškarní a diskotéky se nepočíta
jí). O zábavu nouze zkrátka nebyla. Vše vyvrcholilo volbou
Miss hory, v jejímž rámci musely dívky náležitě prokázat
své kvality, například v umění vést smysluplný monolog
nebo na poli kuchařském, kdy měly oddělit bílek vajíčka
od žloutku. Pánové – aby jim to nebylo líto – zase soutěžili,
kdo z nich má nejkrásnější nožky. Popelka by mohla závidět!
Celý lyžařský kurz završil závod ve slalomu a také maškarní
rej. Nu a návrat? Navzdory poklidné cestě byl krušný. Ještě
nyní děti hořekují, proč nejde vrátit čas. Školní škamna by
ihned všichni vyměnili za horskou chatu, přezůvky za lyžáky
a propisky v rukou za lyžařské hůlky.

I děti ze školky pomáhají
Jolana Keharová
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Úspěchy zručských školáků

Lyžařský kurz 2017
Blanka Olišarová
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2017



MŠ Na Pohoří

vánoční výstavě. Vybraný obnos se chystáme osobně předat
holčičce Lucince, která nás měla navštívit v naší školce. Bo
hužel, zatím k setkání nedošlo kvůli chřipkovému období.
Ale na její návštěvu se všichni moc těšíme.
Další částku jsme se rozhodli věnovat z výtěžku vánoční
ho jarmarku na sbírku Jindry Šťastného. Věříme, že naše
pomoc bude užitečná. Vždyť „Kdo nedělá nic pro druhé,
nedělá nic pro sebe."

FOTO: ARCHIV MŠ

Rodinná Malostranská
MŠ Malostranská svým nováčkům
Zdeňka Kuželková

Zápis do 1. ročníku

Z

Základní školy Zruč nad Sázavou pro školní rok 2017 - 2018
se bude konat v budově základní školy

v sobotu 8. dubna 2017

Na osobní pozvánce bude upřesněn konkrétní čas a místnost konání zápisu pro Vaše dítě.
Pokud se nebudete moci v uvedeném termínu dostavit, kontaktujte nás na telefonním čísle 327 531 189.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které v letošním roce dosáhnou věku šesti let, tedy narozené mezi
1. 9. 2010 a 31. 8. 2011, a rodiče s dětmi po odkladu školní docházky pro školní rok 2016 - 2017.
Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Mgr. Bc. Ivana Stará, ředitelka školy
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Školní družina při ZŠ ve Zruči nad Sázavou pořádá

JARNÍ
AKADEMII
22. 3. 2017 15

ve středu

ako každý rok poměřili na začátku
letošního roku své znalosti nejlepší
žáci ze základních škol okresu Kutná
Hora v matematice a češtině. Naše
účast v obou soutěžích byla velmi
úspěšná.
Petr Franc z 9. B nedal svým soupe
řům šanci a v silné konkurenci zvítězil
v Olympiádě z českého jazyka a Mar
tin Anděl z 9. A obsadil vynikající
2. místo v Matematické olympiádě.
Oba kluci nás budou reprezentovat
v krajských kolech soutěží a určitě se
budou snažit navázat na své vynikající
výsledky. Gratulujeme a přejeme hod
ně dalších úspěchů.

od

hodin

ve sportovní hale
vchod školní družinou (pavilon F)

Všichni jste srdečně zváni !

veme rodiče s dětmi do školky
Malostranské na divadelní před
stavení. Cílem návštěv je adaptovat
děti na prostředí předškolního vzdě
lávání, seznámit je s interiérem a za
městnanci školy.
Termíny divadel:
8. 3. od 10.30 hodin „O princezně,
která chtěla všechno hned“
24. 4. od 9.00 hodin „O zlé koze“
Dále připravujeme „MINIŠKOLIČ
KU.“ Přijďte si s dětmi hrát, malovat,
poradit se v otázkách výchovy. Termí
ny: 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. vždy
od 14.30 do 15.30 hodin. Těšíme se

na nové kamarády.
Změnou legislativy se zápisy do ma
teřských škol uskuteční až v měsíci
květnu 2017. Budou přijímány před
nostně děti v posledním ročníku před
nástupem do základní školy, ale i děti
mladší 3 let. Docházka pro předškolá
ky se stává povinnou docházkou jako
v ZŠ. Neúčast na vzdělávání musí být
řádně omluvena vyjma prázdninového
provozu.
Pokud zákonný zástupce nebude re
spektovat povinnost docházky svého
dítěte do mateřské školy, bude ředitel
ka MŠ nucena (dle školského zákona)
nahlásit tuto skutečnost sociálnímu
odboru.
FOTO: ARCHIV MŠ
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Zruč zmizelá a mizející XXIX.
Jiří Klatovský

V

FOTODOKUMENTACE: ARCHIV STAVEBNÍHO ÚŘADU

tomto díle se soustředíme na čís
lo popisné 124 v ulici Vlašimská.
Jde o první nárožní dům na levé straně
za mostem. Z prvního pohledu je zřej
mé, že stavebník měl v úmyslu postavit
reprezentativní sídlo pro rodinu živnost
níka. Byl jím nám dobře známý Bohumil
Štícha, úředně oprávněný mistr tesařský
ze Zruče nad Sázavou, vlastník rámové
pily na sousedním pozemku.
Stavba zaujme zejména svou věžičkou,
situovanou jako vyhlídka do údolí řeky,
jak vidíme na obr. č. 1. Dům byl povo
len stavební komisí 17. července 1920
a dokumentuje rozmach stavebních prací
v celém městečku po první světové vál
ce. Plány vyhotovil architekt Josef Král,
úředně oprávněný stavitel v Kácově nad
Sázavou. Přibližně začátkem třicátých
let minulého století prodává pan Štícha
dům Aloisi Šindlerovi, mistru řeznickému
a uzenářskému, toho času bytem Dolní
Kralovice č. p. 42. Pan Šindler pocházel
ze Zruče, živnost provozoval v Dolních
Kralovicích a chtěl se přemístit do Zru
če. Po koupi samozřejmě potřeboval dům
úpravy k provozování řeznické živnosti.
Proto v r. 1934 pan Šindler staví ho
spodářský objekt maštale a chléva podle
plánů pana Štíchy (obr. č. 2) a v r. 1935
přistavuje lednici a chladírnu podle plá
nu Jaroslav Nováka, mistra zednického
v Dolních Kralovicích. Zajímavostí je, že
v r. 1946 staví pan Šindler velkou zajišťo
vací zeď okolo celé parcely sousedící s ve
řejnou silnicí podle plánu arch. Bedřicha
Zemana, mistra zednického a tesařského
z Onšovce. Po r. 1989 se v krámku vystří
dali různí nájemci a dnes je uzavřen.

MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU

VELKÝ SÁL

ECHO 91

HUDBA K TANCI I POSLECHU

MONIKA
ABSOLONOVÁ
HLAVNÍ HOST PLESU
ARDOR VIRIDIS
SVĚTELNÁ SHOW

ZRUČ

MALÝ SÁL

LUCIE REVIVAL

HUDBA K TANCI I POSLECHU

VÁS ZVE NA JUBILEJNÍ 10.MĚSTSKÝ PLES

PLES

A.L.A.

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

DJ MÍRA PAPEŽ
POPŮLNOČNÍ DISKOTÉKA

4.3.2017 / 20.00 / HOTEL ZRUČ

KAMILA ULČOVÁ
VSTUPNÉ 250 KČ (SEZENÍ) NEBO 200 KČ (STÁNÍ) / PŘEDPRODEJ OD 1.2. V INFOCENTRU (TEL. 327 531 329)
MODERUJE

VSTUP POUZE VE SPOLEČENSKÉM OBLEKU / PROSÍME O ZAUJMUTÍ SVÝCH MÍST DO 19.45 HODIN

RETR
ZÁBAVA
VE STYLU
HIPPIES

C

HOTE L ZRU

Z R U ˘C- S T O
CK
2017
15.

4.

201

7 2 0 H ODI
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Zprávy z radnice
Usnesení Rady města
Rada města na svém 58. zasedání, konaném 9. 1. 2017
schvaluje
• žádost o souhlas s čerpáním rezervního fondu ZUŠ Zruč nad Sázavou
ve výši 42 931 Kč na nákup 2 ks zesilovacích boxů s příslušenstvím;
• uzavření smlouvy o bezplatném poskytnutí pomoci klientům Života 90
Zruč nad Sázavou, z. ú., napojeným na systém tísňové péče ve Zruči nad
Sázavou;
• uzavření příkazní smlouvy s firmou Regionální poradenská agentura,
s. r. o., Starobrněnská 20, Brno na práce spojené s podáním žádosti o dotaci,
organizací výběrového řízení, realizačním managementem a to v programu
IROP, 28. výzva pod názvem „Specifické informační a komunikační systémy
a infrastruktura II;“
• termín realizace testování Základní školy Zruč nad Sázavou metodou barvy
života od firmy DAP Services, a. s. do 28. února 2017;
• uzavření kupní smlouvy na nákup historického lodního kufru od paní
Ing. Marcely Balounové;
• uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 1935/2016 – SML týkající se
stavby „Most ve Zruči nad Sázavou, ulice Dvouletky“ s firmou Povodí Vltavy,
s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5;
• uzavření příkazní smlouvy s firmou Stavební poradna, s. r. o., Průběžná
48, 370 04 České Budějovice na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice;“

Finanční úřad v Kutné Hoře
informuje všechny daňové poplatníky,
kteří budou za rok 2016 podávat
daňové přiznání k dani z příjmů
fyzických osob, že pracovníci
finančního úřadu budou přítomni
na Městském úřadu ve Zruči nad Sázavou
(ve výstavním sále zámku – II. patro)
dne 22. 3. 2017
od 12.00 do 17.00 hodin

Daňové formuláře je možné si vyzvednout
na MÚ Zruč nad Sázavou.

4. 3. 2017
5. 3. 2017
5. 3. 2017
11. 3. 2017
12. 3. 2017
12. 3. 2017

VOLEJBAL
HÁZENÁ
MÖLKKY
NOHEJBAL
HÁZENÁ
HÁZENÁ

12. 3. 2017
18. 3. 2017
19. 3. 2017
19. 3. 2017
25. 3. 2017
25. 3. 2017

MÖLKKY
FLORBAL
VOLEJBAL
VOLEJBAL
FLORBAL
HÁZENÁ

26. 3. 2017
26. 3. 2017

HÁZENÁ
HÁZENÁ

Zručská volejbalová liga – od 9.00 do 17.00 hod.
mládež – turnaj, od 9.00 do 16.00 hod.
zimní liga, od 16.00 do 19.00 hod.
Chabeřice – turnaj, od 8.00 do 18.00 hod.
Kutná Hora – Úvaly, od 9.00 do 11.00 hod.
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Košutka Plzeň,
od 11.00 do 13.00 hod.
zimní liga, od 15.00 do 18.00 hod.
FBC Kutná Hora B – turnaj, od 8.00 do 20.00 hod.
muži, TJ JISKRA Zruč nad Sázavou – Rakovník A.
ženy, TJ JISKRA Zruč nad Sázavou – Příbram.
„Rangers cup“, od 8.00 do 16.00 hod.
TJ Jiskra Zruč – Lokomotiva Plzeň,
od 18.00 do 20.00 hod.
mládež – turnaj, od 9.00 do 16.00 hod.
Kutná Hora – Lokomotiva Louny, od 17.00 do 19.00 hod.

Je třeba nahlásit jméno, příjmení dítěte,
datum narození a adresu, kam chcete poslat pozvánku.
Vítání občánků se uskuteční dne 1. 4. 2017,
hodina bude upřesněna na pozvánce.
Těšíme se na setkání s novými občánky Zruče nad Sázavou.

Vzdělávací institut Středočeského kraje a ARC – Vysoká ško
la politických a společenských věd Kutná Hora ve spolupráci
s OKŠS – Spolkový dům Zruč nad Sázavou si Vás dovolují
pozvat na kurz „Myšlenky, které měnily svět.“ Máte možnost
se prostřednictvím kurzu seznámit s myšlenkami, které v době
svého vzniku byly považovány za novátorské, převratné nebo
i kacířské. Oslovily lidi na celém světě a přiměly je nahlížet
na svět novou optikou. Jejich jedinečnost a nadčasovost potvr
zuje i to, že se o nich diskutuje i dnes.
Místo konání kurzu: Spolkový dům, 5. května 510, 285 22
Zruč nad Sázavou
Termíny: 6. 3., 16. 3., 11. 4., 18. 5., 2. 6. 2017
Cena za kurz: 750 Kč
Občanům s trvalým pobytem ve Zruči nad Sázavou je poskyt
nut příspěvek 500 Kč.
Přihlášky a informace: Eva Strnadová, tel.: 605 408 887,
email: strnadova@visk.cz.

Rada města na svém 59. zasedání, konaném 23. 1. 2017
schvaluje
• aktualizaci provozního řádu spolkového domu;
• plán investic společnosti ČEZ Energo, s. r. o. pro rok 2017;
• žádost pana Milana Chvojky o udělení výjimky týkající se dočasného
bydlení vnuka v jeho přiděleném bytě v domě s pečovatelskou službou v ulici
Ke Stadionu čp. 1035 do 31. 3. 2017;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na automatický externí de
fibrilátor se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, p. o.,
Vančurova 1544, 272 01 Kladno;

Sportovní akce

nebo telefonicky na čísle: 327 531 200

Akademie třetího věku

ukládá
• předložit do jednání ZMě návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o po
skytnutí dotace z rozpočtu města s panem Lukášem Vilimovským na 2. ročník
akce Festival Zruč.

bere na vědomí
• aktualizovaný Povodňový plán města Zruče nad Sázavou, který je schválen
nadřízeným povodňovým orgánem;
• zprávu o stavu veřejného pořádku Policie ČR v k. ú. Zruč nad Sázavou
za rok 2016.

stalo se tradicí, že vítáme nové zručské občánky
na slavnostním setkání.
Evidence obyvatel však již nemůže bez Vašeho předchozího
souhlasu uvolnit data narození Vašeho děťátka.
Proto Vás žádáme, pokud máte zájem zúčastnit se
této slavnostní akce, abyste se hlásili na e-mailové adrese:

Za SPOZ Petra Menšíková

souhlasí
• se vstupem Městské knihovny ve Zruči nad Sázavou do dobrovolné profes
ní organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky;
• s konáním příměstského tábora v roce 2017;

ukládá
• předložit do jednání ZMě návrh 1. úpravy rozpočtu města pro rok 2017;
• předložit do jednání ZMě podání žádosti o dotace z Ministerstva země
dělství ČR na akce „Oprava kapličky v Nesměřicích a Říční ulici“ a „Oprava
sochy Panny Marie;“

Vázení
rodice,
ˇ
ˇ

mensikova@mesto-zruc.cz

Pracovníci finančního úřadu v níže
uvedeném termínu umožní opět daňovým
poplatníkům vyřídit si své záležitosti.

bere na vědomí
• informaci o novém vypsání výběrového řízení na pozici
„pracovník v sociálních službách“;

souhlasí
• s konáním celorepublikové akce ZUŠ OPEN i ve Zruči nad Sázavou dne
30. května 2017. RMě schvaluje výpůjčku Zrcadlového sálu a zámeckého
parku v den konání akce Základní umělecké škole Zruč nad Sázavou;
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FINANČNÍ ÚŘAD V KUTNÉ HOŘE
INFORMUJE VEŘEJNOST

Ludmila Vlková, Kancelář starosty
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Jak se zachovat při mimořádné události
Andrea Pacalová

O

chrana života, zdraví, majetku
a životního prostředí je jedním
ze základních úkolů státní správy
a samosprávy města, která si je této
povinnosti vědoma. Za tímto účelem
v rámci dobré připravenosti a schop
nosti účinně působit v případě vzniku
nenadálých událostí má naše město
zpracovaný Povodňový plán, který
je zveřejněn na webových stránkách
města, včetně ustanovení členů po
vodňové komise. Neméně důležitým
faktorem však nadále zůstává při
pravenost každého občana na tuto
mimořádnou událost. V souvislosti
s tím je dobré připomenout si pár
praktických rad.
Jak a jakým způsobem budu o nebezpečí informován/a?
V případě hrozícího nebezpečí jsou
občané našeho města informováni
místním rozhlasem. Jedná se o akus
tický varovný signál tzv. „všeobecná
výstraha“ (jedná se o kolísavý tón si
rény po dobu 140 s, který může být
vyhlašován třikrát za sebou v třími
nutových intervalech). Po zaznění
tohoto signálu následuje akustický
signál: Sdělení tísňové informace
o hrozící nebo vzniklé mimořádné
situaci. Nepanikařte, zachovejte klid
a dbejte výzev členů povodňové ko
mise nebo krizového štábu. Ujistěte
se, že i váš soused tuto všeobecnou
výstrahu slyšel. Pokud máte děti
v předškolních a školních zařízení,

vyzvedněte si je.
Jak postupovat při evakuaci?
Jsteli vyzváni k evakuaci, uposlech
něte výzvy okamžitě! Vaším úkolem
bude dostavit se s evakuačním zava
zadlem a se všemi členy domácnosti
do evakuačního centra. Pro Zruč nad
Sázavou se jedná o tato místa: Školní
jídelna ve Zruči nad Sázavou v uli
ci 5. května a sportovní hala v ulici
Na Pohoří. Než odejdete z domu, vy
pněte hlavní přívod elektrické ener
gie (nezapomeňte vyklidit lednici
a mrazák), plynu, vody a uhaste ote
vřený oheň. Zavřete okna a zamkněte
hlavní dveře. V případě, že odjíždíte
mimo nebezpečnou oblast, z důvodu
kontroly evidence osob informujte
člena protipovodňové komise o tom,
kam odjíždíte, a zanechte mu na sebe
kontaktní telefonní číslo.
Co to vlastně je evakuační zavazadlo a co obsahuje?
Dle všeobecných rad se jedná o taš
ku, kufr nebo batoh s věcmi, které
jsou nutné k životu po dobu dvou
až tří dnů při nouzovém ubytování
v evakuačním centru. Obsah eva
kuačního zavazadla (EZ) není nikde
striktně určen. Ke sbalení tohoto
zavazadla vám možná může pomoci
představit si evakuační zavazadlo jako
prsty jedné ruky. Palec v tomto pří
padě představuje trvanlivé jídlo a ná
poje pro vás a všechny členy domác
nosti, ideálně na celé tři dny. K tomu
také patří nůž, lžíce, otvíráky a hrní
ček s ešusem. Ukazováček zastupuje

léky, které pravidelně užíváte vy nebo
ostatní členové domácnosti, hygie
nické a toaletní potřeby. Prostředník,
to jsou věci k nouzovému přenocová
ní, náhradní oblečení a obuv. V prs
teníčku si připravte všechny osobní
doklady a důležité dokumenty, které
vám mohou časem pomoci při jed
nání s pojišťovnou, úřady apod. Je
dobré mít s sebou i nějakou hotovost.
Do malíčku se vejde něco málo pro
zábavu. Dobrá kniha, časopis, tužka
a blok, telefon s nabíječkou, přenosná
radiostanice, čelovka, náhradní bate
rie a hry pro děti.
Je dobré mít zavazadlo označené
visačkou majitele, aby nedocházelo
k jejich záměně. Chování ve streso
vé situaci může způsobit, že člověk
do zavazadla nahází věci, které při
nouzovém ubytování potřebovat
nebude. Doporučila bych si v klidu
předem sestavit vlastní seznam věcí,
které si do EZ zabalím, a pak se tímto
seznamem řídit.
Co může při mimořádné situaci
ještě nastat?
V případě vyzvání zmocněných pra
covníků úřadu jste povinni ze zákona
použít své osobní věci, např. osobní
automobil k zabezpečení ochrany
obyvatelstva. Náhrada za použití věc
ných prostředků se řeší posléze. Po
skytnutí pomoci je morální vizitkou
každého z nás.

Autorka je technik ochrany obyvatelstva SDH.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Prodám byt 3+1 v osobním
vlastnictví v ulici Na výsluní.
Byt je připraven k okamžitému
nastěhování.
Informace na tel.: 724 049 418.
◆ Prodám byt ve Zruči nad Sázavou, Sad Míru, 3+1, 2. patro.
Cena 1 000 000 Kč. Realitní kanceláře nevolat. Tel.: 606 436 084.
◆ Přenechám hrob č. 876.
Tel.: 723 062 163.
◆ Prodáme rodinný dům se zahradou v Zámecké ul., 4+1, velká terasa, plynové topení a nová plastová
okna. Cena 1 490 000 Kč.
Tel.: 732 711 095.
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl,
skútr, moped s SPZ i bez, také díly
i nekompletní vraky. Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.

VZPOMÍNKA

◆ Prodám byt Na Pohoří 3+1. Cena: 1 150 000 Kč.
Tel.: 731 140 938.
◆ Koupím garáž Na Vekendech – u tenisu.
Tel.: 603 974 381.
◆ Hledáme pronájem bytu ve Zruči nad Sázavou 3+1,
mongolská rodina. Tel.: 774 213 425.
◆ Prodám elektrický sporák Electrolux se sklokeramickou deskou a horkovzdušnou troubou. Málo používaný.
Cena 1 000 Kč. Důvod: stěhování. Tel.: 777 139 047.

Dne 25. 2. uplynulo 5 let, kdy nás
navždy opustil pan Václav Maxa
ze Zruče nad Sázavou.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka s rodinou a bratr s rodinou.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 11. 3. uplyne 25 let, kdy nás opustil
můj manžel Pavel Zatočil.
S láskou vzpomínají manželka
a děti – dcera Jana, Lucie a syn Jan.
Děkuji všem, kdo vzpomenou s námi.

Petr Dubják /Lukáš Gabko
17. ročník Běhu Milénia v Chýnově
Dne 14. 1. 2017 se zručští atleti zúčast Terka Lapáčková a Máťa Svoboda
nili 17. ročníku Běhu Milénia v Chýnově v Chýnově.
a všichni skončili na bedně. V kategorii 2008 – 2009 v kategorii dívek vyhrála
Terezka Lapáčková a mezi chlapci vyhrál Máťa Svoboda. Ve starších žácích skon
čil Ondra Dubják na 2. místě a v kategorii muži C bral stříbro Petr Dubják.
Krajský přebor žáků Jihočeského kraje
Ondra Dubják se dne 30. 1. 2017 zúčastnil krajského přeboru žáků Jihočes
kého kraje, kde běžel 1 500 m mimo soutěž. Byla to však generálka na přebor
Středočeského kraje, který se konal 5. 2. 2017. Zaběhl čas 5:16 a překonal tak
svůj osobní rekord z haly o 12 s.
43. ročník Zimního běhu na Blaník
V sobotu 14. 1. 2017 se konal extrémní závod pod názvem Zimní běh na Bla
ník, který se již po čtyřicáté třetí běžel z vlašimského parku na bájnou horu
Blaník a zpět do Vlašimi.
Letošní ročník se obzvláště povedl, nejen vysokým počtem přihlášených
závodníků, ale i velmi „příznivým“ počasím, které celý závod doprovázelo.
Na startu mínus jeden, padající sníh, trať pod ledem s drobnou sněhovou
přikrývkou. V průběhu závodu se počasí ještě zlepšilo v podobě hustějšího
sněžení a „drobného“ proti větru. Ale ani takové podmínky nezabránily tři
sta sedmdesáti čtyřem běžcům, aby se svým výkonem pokusili horu Blaník
pokořit. Nejrychleji zdolal trať dlouhou 21,1 km Jiří Brychta z TJ Nové Město
na Moravě, nejrychlejší ženou byla Zuzana Urbancová z SK Babice. V parádní
atmosféře se tohoto běhu zúčastnili i odvážlivci ze Zruče, a to Martin Lejnar
(celkově 31. místo), Lukáš Gabko (59. místo), Luboš Drbal (202. místo), Jiří
Šulc (264. místo) a z nedalekého Řendějova i Josef Edr (229. místo). Až na dva
běžce celou trať zvládli všichni zúčastnění, i když klouzačka z Blaníku dolů si
o nějaké to zranění přímo koledovala.
Závěrem je nutné dodat, že celý závod byl velmi dobře organizován, za což
patří poděkování všem pořadatelům v čele se Zručákem Ondrou Pojmonem.

Město Zruč nad Sázavou
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
nabízí tuto pracovní pozici:

ZAHRADNÍK – ARBORISTA

Dne 3. 3. uplyne 11 let, kdy nás navždy
opustila paní Helena Macháčková
ze Zruče nad Sázavou.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Ilona.
Děkuji všem, kdo vzpomenou se mnou.

Zprávy
z atletických oválů

charakteristika pozice:
odborné arboristické práce
požadavky:
výuční list,
praxe min. 2 roky v oboru,
řidičský průkaz sk. B, případně T
nástup:

od 1. 5. 2017

více informací na tel.:
604 871 065
nebo na: www.mesto-zruc.cz
(úřední deska)

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

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

Tel: 602 222 122

Start závodu – zleva Luboš Drbal, Lukáš Gabko a Martin Lejnar.
FOTA: P. DUBJÁK, L. GABKO

Mezi devíti celky
se představil i tým ze Zruče nad Sázavou

Zručáci vyválčili stříbrný stupínek
Josef Tůma

zápas, nedali jsme jim nic zadarmo.
Nebyli jsme také daleko od vítězství, ale oba sety jsme prohráli vždy
těsným poměrem. Musím zde také
připomenout úsměvnou kuriozitu,
kdy po servisu soupeře jsem zasáhl
míč tak ne(šťastně), že jsem ho trefil
do obroučky basketbalového koše. I to
se stává.“

Nohejbal – Ve zbraslavické hale
se uskutečnil nohejbalový turnaj
neregistrovaných, který pořádala
restaurace U Datla. Zúčastnilo se
ho devět trojic, mezi nimi i druž
stvo Zruče nad Sázavou ve složení
Milan Malec (na snímku), Jaroslav
Janda a Jaroslav Studnička. Hrálo
se ve dvou skupinách každý s kaž
dým, jedna pětičlenná, druhá čtyř
členná, poté klasickým pavoukem,
semifinále a finále.
Celek Zruče obsadil v pětičlenné
skupině druhé místo, v semifinále
narazil na tým Všechlap. Vítězství
vyneslo zručský tým do finále,
kde se střetl s družstvem Církvice.
Ve vyrovnaném střetnutí se štěstí
přiklonilo k soupeři, který vyhrál
nad Zručí nad Sázavou 10:8 a 10:9.
Třetí místo obsadily domácí Zbra
slavice. Nejstarším účastníkem tur
naje se stal Luboš Bruncvík (65),
zručský Milan Malec byl o rok
mladší (64).
Milan Malec, který s týmem vybo Milan Malec obsadil ve Zbraslavicích
joval druhé místo: ,,Proti mladému stříbrný stupínek.
celku z Církvice jsme odehráli slušný
FOTO: J. TŮMA
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Extraligový turnaj ovládl Talent Plzeň

Premiérová charitativní házená se vydařila,
výtěžek putoval na projekt Vítr ve vlasech
Josef Tůma
Házená – První lednovou sobotu se ve Sportovní hale Na Pohoří
ve Zruči nad Sázavou uskutečnil zimní přípravný turnaj tří extra
ligových týmů, pořádaný hlavně na podporu házené v regionu
a na pomoc dětské charitě Černí koně. Turnaje se zúčastnil po
slední mistr extraligy Talent Plzeň, dále HBC Jičín a Házená Nové
Veselí. Do sportovní haly dorazilo mnoho domácích fanoušků,
přijeli i příznivci z Kutné Hory, Ledče nad Sázavou, Havlíčkova
Brodu, Prahy, Vlašimi a dalších okolních měst a obcí.
Petr Škramovský, organizátor: „Dostat extraligové týmy do Zruče
nad Sázavou bylo dost složité, trvalo to skoro rok. Každý celek má svůj
program, ale vyšly mi vstříc, zejména když věděly, že peníze půjdou
na charitu a na podporu dětské házené.“
Výsledky mužů: Jičín – Plzeň 22:32, Nové Veselí – Plzeň 23:36,

Nové Veselí – Jičín 26:38.
V rámci extraligového turnaje připravil oddíl házené Jiskra Zruč
nad Sázavou vložený turnaj mladších žáků. Turnaje se zúčastnily
čtyři týmy, dva středočeské – Jiskra Zruč nad Sázavou a Sparta
Kutná Hora a dva týmy z kraje Vysočina – Jiskra Havlíčkův Brod
a Kovofiniš Ledeč nad Sázavou. Nehrál se klasický turnaj každý
s každým, ale všechny čtyři celky odehrály pouze dvě utkání proti
soupeřům z jiného regionu. Šlo především o zábavu a možná také
o to zaujmout.
Výsledky mladších žáků: Havlíčkův Brod – Kutná Hora 11:13,
Ledeč nad Sázavou – Kutná Hora 16:11, Zruč nad Sázavou – Ha
vlíčkův Brod 11:13, Zruč nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou 9:10.
Celý výtěžek akce putoval na konto charitativní organizace Čer
ní koně (projekt Vítr ve vlasech), která pomáhá tělesně posti
ženým dětem sportovat. Vybralo se i díky partnerům krásných
42 000 Kč a díky nim jedno dítě dostane speciál kolo a ještě kus
financí zbude na další.
Tomáš Pouch, předseda organizace Černí koně: „My jsme neziskovka, takže nekoukáme na zisk, naše náklady na výrobu kola pro
handicapované děti jsou asi pětadvacet tisíc, takže dvě budou mít
své kolo.“
Před závěrečným utkáním extraligového turnaje se konala také

Celý výtěžek akce šel na podporu organizace Černí koně, která
pomáhá tělesně postiženým dětem sportovat. Vybralo se i díky
partnerům krásných 42 000 korun.
VŠECHNA FOTA: J. TŮMA
tombola o čtyři dresy hráčů mužského nároďáku – zručského od
chovance Petra Linharta, dále Zdráhaly, Horáka a Jíchy. Kdo si
koupil los, měl možnost ho vyhrát. Těmi šťastnými se stali Petr
Tvrdík, Taso Aye, Jan Rozkošný a jeden příznivec házené z Kutné
Hory.
Petr Škramovský, organizátor: „Turnaj byl úžasný, přišlo 250
lidí, hráčům se to líbilo, nám také a doufám, že i divákům. Jsme
spokojeni.“
Premiérový turnaj se ve Zruči nad Sázavou vydařil a pořadatelé
již spřádají plány na příští rok.

Bezbrankové finále rozhodl gól ze samostatného nájezdu

V závěrečném zápase extraligového turnaje viděli diváci souboj
Plzně a Jičína.

V tombole o čtyři dresy hráčů mužského nároďáku byl vylosován
i Jan Rozkošný, odnesl si dres Petra Linharta, zručského odchovance.

Josef Tůma

Jedenáctý ročník turnaje se stal kořistí
Uhlířských Janovic, Černý boty skončily páté

Florbal – Florbalový klub Černý boty uspořádal v sobotu 21. ledna ve Sportovní hale Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou 11. roč
ník florbalového turnaje. Osm týmů bylo nalosováno do dvou skupin po čtyřech, hrál každý s každým podle pravidel florbalu.
První dvě družstva postoupila do semifinále, třetí a čtvrtý sehrál zápasy o 5. – 8. místo, hrací doba všech utkání byla sedmnáct
minut hrubého času, finále se hrálo dvakrát deset minut. Za nerozhodného stavu se prováděly nájezdy pro určení vítěze utkání.
Zúčastněná mužstva:
Skupina A: Pink Panthers, Vládci pekel, Rangers Zruč nad Sázavou, Kobra Trhový Štěpánov.
Skupina B: FBC Sokol Vlašim, Crazy team, FBC Černý boty, Uhlířské Janovice.
Výsledky A: Pink Panthers – Vládci pekel 2:1, Pink Panthers – Trhový Štěpánov 1:2, Pink Panthers – Rangers 3:1, Vládci
pekel – Rangers 3:1, Vládci pekel – Trhový Štěpánov 0:4, Rangers – Trhový Štěpánov 0:2.
Tabulka A: 1. Trhový Štěpánov 9 bodů, 2. Pink Panthers 6 bodů, 3. Vládci pekel 3 body, 4. Rangers Zruč nad Sázavou 0 bodů.
Výsledky B: Uhlířské Janovice – Černý boty
2:0, Uhlířské Janovice – Crazy team 2:1 SN,
Uhlířské Janovice – Vlašim 0:3, Černý boty
– Vlašim 1:2, Černý boty – Crazy team 5:1,
Vlašim – Crazy team 0:2.
Tabulka B: 1. Vlašim 6 bodů, 2. Uhlířské
Janovice 5 bodů, 3. Crazy team 4 body,
4. Černý boty 3 body.
Skupina o 5. – 8. místo: Rangers – Černý
boty 1:3, Vládci pekel – Crazy team 1:4
O 7. – 8. místo: Rangers – Vládci pekel 1:2
SN.
O 5. – 6. místo: Černý boty – Crazy team
1:4.
Semifinále: Trhový Štěpánov – Uhlířské Ja
novice 0:1, Pink Panthers – Vlašim 0:3.
O 3. – 4. místo: Trhový Štěpánov – Pink
Panthers 2:0.
Finále: Uhlířské Janovice – FBC Sokol Vla
Družstvo Rangers skončilo na osmém místě.
FOTO: J. ČERNÝ
šim 1:0 SN.
Konečné pořadí: 1. Uhlířské Janovice,
2. FbK Sokol Vlašim, 3. Kobra Trhový Štěpá
nov, 4. Pink Panthers, 5. Černý boty,
6. Crazy team, 7. Vládci pekel, 8. Rangers
Zruč nad Sázavou.
Individuální ceny:
Nejlepší hráč: Jiří Bělina – Uhlířské Janovice
Nejlepší střelec: Miroslav Hanuš – Crazy
team – 7 branek
Nejlepší brankář: Martin Mulenko – Uhlíř
ské Janovice

Jedním z doprovodných programů byl turnaj mladších žáků.

Sestavy zručských týmů:
Rangers Zruč nad Sázavou: Vaněček – Vod
rážka, Valouch, J. Edr, P. Jelínek, Tůma, Kva
snička, P. Kratochvíl, V. Červinka, Šimonic,
Vavřička, M. Kratochvíl
Černý boty: Trojan – Němeček, Tvrdík, Dr
bal, M. Kovařík, Vlk, Bělina, Mikeš, Čech,
Lopour, Závorka.

Druhý zručský celek, Černý boty, obsadil pátou příčku.

FOTO: J. ČERNÝ
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Zručské minivolejbalistky se opět zasloužily o svůj další volejbalový úspěch

Zručské minivolejbalistky
bojovaly o medaile

FOTO: I. POTŮČKOVÁ

Iva Potůčková
Volejbal – Dne 29. 1. 2017 odjely trenérky Iva Po
tůčková st. a Iva Potůčková ml. se svými dvanácti
hráčkami do Neratovic na Festival v minivolejbalu
v barvách, který byl zároveň kvalifikací na republi
kové kolo. Bojovat o postup na republikové kolo při
jelo 210 družstev z 24 oddílů z celého Středočeského
kraje. Celkem se kvalifikace zúčastnilo 571 hráček
a hráčů z našeho kraje.
Brzy z rána turnaj odstartovali ti nejmladší. Zruč
nad Sázavou za žlutý minivolejbal reprezentovaly
a postup se snažily uhrát Ella Matoušová, Vanessa
Staňková a Kateřina Sheremeta. Bohužel dívkám ješ
tě chyběly tolik potřebné herní zkušenosti a jeden
vyhraný zápas na postup nestačil.
Veronika Filipová, Eliška Scholzová a Anna Balví
nová nastoupily k zápasům o několik hodin později
v červeném minivolejbale a převzaly tak pomyslnou
štafetu, a to s velkým odhodláním. Dívky přistupo
valy k turnaji velmi zodpovědně, protože si dobře
uvědomovaly, že na postup na republikové kolo se
musí umístit do sedmého místa. V základní skupině
suverénně porazily TJ Mělník, TJ Kralupy, TJ Sokol

Jílové u Prahy a VK Karbo Benátky nad Jizerou.
V silné konkurenci 44 týmů se nakonec dívkám po
dařilo vybojovat sedmé postupové místo. Na prv
ních místech se umístily TJ Kralupy „A“, TJ Sokol
Kostomlaty a SK Volejbal Kolín „A“.
V odpoledních hodinách se rozehrály kvalifikační
zápasy v zeleném a modrém minivolejbalu. Zde
za Zruč nad Sázavou v zeleném minivolejbalu hrála
dvě družstva. Tým Zruč nad Sázavou „A“ reprezento
valy Hana Melcrová, Linda Filipová, Anna Flekalová
a jejich mladší spoluhráčka Veronika Filipová, která
hrála i červený minivolejbal. I ony přijely s ambice
mi vybojovat postupové místo. Základní skupinu vy
hrály s výraznou herní převahou a o šance na umís
tění připravily týmy VK Sitex Příbram, TJ Spartak
Hořovice, TJ Kralupy a SK Volejbal Kolín. Vítězové
skupin postoupili do play off. Systémem play off
postupovaly hráčky s absolutní převahou a mnozí
trenéři s obdivem chválili jejich herní a technické
dovednosti, které je dovedly až do samého finále.
Ve vyrovnaném finálovém zápase nestačily zruč
ské hráčky na favorizované Kralupy, a skončily tak
na fantastickém druhém místě. Na medailových
místech se umístily TJ Kralupy „B“, TJ Jiskra Zruč
nad Sázavou a TJ Sokol Roztoky „A“.

Úsměvy sportovního fotografa :)
Fotografování sportu je samo o sobě sportovní disciplínou. Fotograf musí být stále ve střehu a hlavně ve správný čas na správném
místě. Odměnou jsou pak obvykle dobré akční dokumentární záběry. Někdy se navíc podaří i „gól“ v podobě neopakovatelné
úsměvné momentky. Náš Pepa Tůma je sportovec tělem i duší, je snad přítomen všude, kde se ve Zruči kutálí nějaký míč, má vy
cvičené oko, pohotovou ruku na spoušti a mnohé situace dokáže předvídat. Ze šuplíků svého počítače pro nás v masopustním čase
vylovil několik povedených taškařic ze zručských hřišť...

Vstávej, máš to marný. I kdyby ses třeba na hlavu postavil,
zlomil jsem nad tebou hůl...

Balet na antuce ‒ pěkné synchro, ovšem číslo 66 musí lépe nacvičit flex...

Twist před brankou ‒ smím prosit? Pořád jen na kolena, na kolena, jé, jé, jé...

Místo
pro Vaši
barevnou
plošnou inzerci.
Tato plocha
jen 255 Kč
bez DPH.
Více
informací
na tel.:
327 531 329.

Že mě nevidiš, ještě neznamená, že tu nejsem...

INTERNET
až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

za

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ
SERVISNÍ
TÝM

