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Slunce, skvělá muzika
a ohromná porce
pozitivní energie, jakou
Zruč ještě nezažila.
Takový byl letošní
festival Zručské
bigbítové (z)dunění…
Fotoreportáž v příštím čísle ZN
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Historické slavnosti letos trochu jinak
Martina Fialová

K

půlce prázdnin, konkrétně
prvnímu víkendu v srpnu,
patří ve Zruči už neodmy
slitelně Historické slavnosti. No, ne
odmyslitelně, v době příprav jsme se
o konání oslav kvůli různým loňským
i letošním omezením a zákazům tro
chu strachovali, ale připravovali jsme
dál a doufali, že vše klapne, a povedlo
se! Slavnosti byly sice okořeněné hy
gienickými opatřeními, kontrolami
u vstupu, testováním u stánku Čer
veného kříže pro ty, co nemohli pro
kázat bezinfekčnost jinak, ale přesto
se chtěli slavností v zámeckém parku
zúčastnit. Díky všem za pochopení
a trpělivost, těm, kteří se nenechali
odradit a slavností se zúčastnili. Byly
vás skoro dva tisíce!
Letošní 21. ročník měl podtitul
neklidná léta 1914–1945, zahrnoval
tedy obě světové války, dobu vzniku
a boje o vytýčení hranic Českosloven
ska, tzv. první republiku i dobu mezi
světovými válkami, kdy nastal tolik
očekávaný mír. Takové slavnosti jsme
tu ještě neměli, přibližovaly vlastně
nedávnou dobu, dobu, kterou pama
tují naši dědové a pradědové, a my by
chom občas nejraději na světové války,
vojáky a zbraně zapomněli a pohrávali
si s ideou, že historie se obešla beze
zbraní, ale bohužel tak to v naší hi
storii nikdy nebylo.
A jak slavnosti probíhaly? V deset
hodin dopoledne vyšel z náměstí ve
Staré Zruči tradiční průvod netra
dičně plný vojáků a důstojníků Ra
kouska-Uherska, vojáků Rudé ar
mády, Wehrm achtu, pochodovali tu
společně i s vojáky Ludvíka Svobody,
k vidění ale byly i dámy v šatech pod
le secesní módy, s vějíři a v širokých
kloboucích, pánové v cylindrech
a perfektně padnoucím fraku a s vir
žinkem či kejklíř na chůdách. Celkem
asi osmdesát uniformovaných a kostý
movaných postav se za zvuků písní
Karla Hašlera vydalo i se spoustou
přihlížejících do zámeckého parku.

Po tradičních zdravicích z řad města
i od návštěvy ze Středočeského kra
je, který slavnosti finančně podpořil,
už slavnosti nabraly dech a v rychlém
tempu se střídala hudební i taneční
vystoupení, která sklízela zasloužený
potlesk. Podium, tedy spíše travnatý
prostor v zámeckém parku, bylo le
tos pojato jinak než obvykle a lidé po
něm mohli volně přecházet například
z ležení vojáků Rakouska-Uherska
k vojákům Rudé armády. Mohli se
podívat na stánek zdravotníků v první
světové válce nebo stánek s mincemi,
které nově vznikající Českosloven
sko přebralo od Rakouska-Uherska
a rakousko-uherská koruna, která se
stala československou korunou, platí
s drobnými úpravami a změnou ná
zvu na českou korunu dodnes. Věděli
jste například, že německé uniformy
ve 2. světové válce navrhovala firma
Hugo Boss nebo že pervitin vznikl
původně na podporu výdrže vojáků?
To vše a mnoho dalšího jste mohli
zjistit v jednotlivých leženích různých
armád a na informačních tabulích.
Zvláště kluci a muži s duší chlapce si
slavnosti užívali plnými doušky, náš
krásný zámecký park byl pro jednou
plný vojáků, zbraní a historické vojen
ské techniky. A doufáme, že tu bylo
ukázkově naplněno známé úsloví:
Učme se z historie a nezapomínejme
na ni, abychom nemuseli opakovat
stejné chyby v budoucnosti. Než se
návštěvníci k podiu s vystoupeními
prodrali, čekala je celá řada stánků
sloužících nejenom k občerstvení, ale
i k nákupům malých dárků, výrobků
ze dřeva, látky, kovu i proutí.
Na závěr slavností potěšil nejen
pamětníky podvečerní koncert sku
piny Rangers – Plavci nejznámějšími
písněmi jejich zlaté éry. Den plný hi
storie, kultury a dobré nálady s prů
povídkami dobrého vojáka Švejka
uváděl moderátor Nočního proudu,
výborný Zdeněk Vrba.
Za tmy odcházeli poslední diváci
ze zručského parku spokojeně domů.
Tak zase příští rok…
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Slavnostní otevření nové filtrační
haly na Úpravně vody Želivka

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci červenci a srpnu oslavili
narozeniny, jmenovitě pak těmto:

Ladislavu Petrusovi, Marii Blažíčkové, Jiřině Závětové, Marii
Klátilové, Janu Radovi, Jaroslavě
Hájkové, Milanu Kimlovi, Marii
Táborské, Evě Mejstříkové, Janě
Novotné, Julii Pavlové, Ludmile
Cernšteinové, Miladě Krištofové,
Marianě Holíkové, Jaroslavě Vesecké, Marii Studničkové, Josefu
Kociánovi, Boženě Damaškové,
Vlastě Červené, Martě Muškové,
Milušce Křováčkové, Blaženě
Šimkové, Bohumilu Kahounovi,
Alence Mezerové, Josefu Březinovi, Kamilu Neužilovi, Heleně Mazancové, Marii Jelínkové, Jiřině
Svobodové, Zdence Červenkové,
Karlu Lapáčkovi, Dagmar Koluchové, Jindřichu Havlíčkovi, Štěpánce Veselé, Jindřichu Riemerovi, Jiřímu Mlezivovi, Františku
Jantačovi, Josefu Edrovi, Heleně
Samkové, Ireně Prokoschové, Marii Maxové, Václavu Melezinkovi,
Jarmile Machové, Miroslavu Slavíkovi a Josefu Výbornému.

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

Areál úpravny vody Želivka 2021

Martin Hujer

ty. Vedle výstavby nového objektu GAU fi ltrace
byla ještě realizována výstavba nového kolekto
ru, stavební úpravy stávajících objektů a nových
spojovacích rozvodů.
Hlavním cílem je zajištění vyšší kvality vy
robené vody (zejména odstranění organických
látek, např. pesticidů, farmak atd.) a zvýšení
bezpečnosti provozu. I před uvedením nové
fi ltrační haly do provozu vyrobená pitná voda
splňovala všechny požadavky příslušné vyhláš
ky na kvalitu pitné vody. Zkušební provoz, pře
depsaný na jeden rok, byl zahájen 1. února 2021
a nyní úspěšně probíhá – pijeme vodu špičko
FOTA: ARCHIV AUTORA
vých parametrů.

D

ne 28. července, za účasti ministra život
ního prostředí Richarda Brabce, byla slav
nostně otevřena nová fi ltrační hala na Úpravně
vody Želivka.
Úpravna vody Želivka je největší úpravnou
vody v České republice s maximálním projekto
vaným výkonem 7,7 m 3/s. Úpravna zajišťuje vý
robu pitné vody pro 1,3 milionu obyvatel žijících
v hlavním městě Praze, v části Středočeského
kraje včetně Zruče nad Sázavou a v části kraje
Vysočina.
V rámci modernizace byl vybudován za osma
dvacet měsíců nový objekt GAU fi ltrace (fi ltra
ce přes granulované aktivní uhlí) nákladem
1,221 mld. Kč. Tuto akci lze bezesporu označit
jako největší modernizační opatření na úpravně
vody Želivka v její historii. Celkové půdorysné
rozměry jsou 97,2 × 46,8 m, výška v nejvyšším
místě je 13,5 m. V této hale se nachází 16 fi ltrů
uspořádaných do čtyř sekcí – van naplněných
2 730 m 3 granulovaného aktivního uhlí (GAU)
ve vrstvě 1,7 m. Každá vana obsahuje čtyři fi l
try o celkové ploše cca 400 m 2 . Celková plocha
všech filtrů činí 1 604 m 2 . Celý objekt GAU fi l
trace je navržen na průtok od 1,1 po 3,5 m 3/s.
Dno každého fi ltru je vystrojeno drenážním
systémem v nerezovém provedení, na kterém je
uložena vrstva GAU (vyrábí se z černého uhlí).
Každá z van fi ltrů je zakryta průhlednými kry

Přívody vody do filtrů

Filtry v provozu
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Naštěstí oproti několika minulým prázdninám je letos vody v Sázavě jak se sluší, dostatečně proudí a nehrozí polovyschle, zkaženě stát. Těsná virová kazajka se
konečně rozšněrovala a dovolila prázdninovým davům
vodáků a milovníků přírody a turistiky vůbec navrátit
se k obvyklým obyčejům a hojně zaplňovat Posázavský
pacifik. Onu známou trať č. 212 z Čerčan přes Kácov do
Světlé n. S., sloužící už bezmála sto dvacet let (stejně je označována i trať 210: Praha–Vrané–Čerčany).
Označení Posázavský pacifik prý pochází od trampů již
z dvacátých let dvacátého století. Jako výpravčí na malebném městysovém nádražíčku přímo u řeky v nedalekém Kácově mám tenhle pruhovaný vodácký folklór
na lokálce rád. Bujaré grupy milovníků sjíždění vody
všeho věku se hrnou z vagónů i do vagónů, obtěžkáni
sudy, bágly, dodržujíce poctivě pitný režim, což není
s nedalekým pivovarem úkol obtížný. Nálada je mnohdy velmi bezprostřední a starosti všedních dnů jsou
nakrátko zapomenuty. A je proč kočovat na Sázavu do
našich končin – zručský zámek a park už mají pověst,
kemp v Rákosí i na Horce též, Stvořidla lákají a vůbec ta
hrabalovská poetika naší lokálky, která je kodrcavě při
troše štěstí doveze tam i tam, má kouzlo.
Mám ty červencové a srpnové dny pruhovaného člověčenství hodně rád, ač sám vodu nejezdím. Všichni
k sobě mají tak nějak blíž a zářijový návrat do všedních
kolejí je zdánlivě daleko.

Robert
Hala filtrů GAU

V Ratajích se sešlo nejvíce fagotistů
v historii České dvouplátkové akademie

ZRUČSKÉ NOVINY

Léto budiž pochváleno

Nedovolte mozku
stárnout

Kateřina Kmínková

Kateřina Koubská

V

C

termínu od 10. do 17. července 2021 se
v R atajích nad Sázavou kona la Česká
dvouplátková akademie – největší kurz hry na
hoboj a fagot v ČR. Asi i doba pandemie přispě
la k tomu, že byl o kurz enormní zájem, a tak
se přihlásilo 13 hobojistů a 28 fagotistů ze všech
koutů republiky. Pro veřejnost se uskutečnily
čtyři koncerty, hráli hráči České fi lharmonie,
soubor zaměřující se na provádění historické
hudby Haydn Ensemble, ale také všichni aka
demici a jejich padesátičlenný dvouplátkový or
chestr. Na koncertech vystoupil za doprovodu
dvouplátkového orchestru i hudební skladatel
Petr Wajsar, který ztvárnil beatbox ve své autor
ské skladbě Kukačky.
Dvouplátkovou akademii doprovodilo také
pásmo besed, přednášek a seminářů, například
s terapeutem Jiřím Dohnalem o syndromu

yklus osmi setkání je určen všem, které znepokojuje
občasné zapomínání a chtějí se dovědět více o tom, jak
se paměť mění v čase, jak o ni mohou včas pečovat a jak ji
cvičit. Přinese řadu tipů a metod, které lze uplatnit v každo
denních situacích pro zapamatování důležitých informací.
Přijďte se přesvědčit, že cvičení paměti nebolí a prospívá.
Přihlašování na kurz paměti je možné od 1. 9. 2021 v kan
celáři spolkového domu.

vyhoření u muzikantů nebo s Václavem Vo
náškem, fagotistou, který působí v Berlínské
fi lharmonii.
Děkujeme lektorům a všem zúčastněným, ale
také městysu Rataje nad Sázavou, Středočeské
mu kraji, Ministerstvu kultury ČR, Nadaci Život
umělce, Nadaci Český hudební fond, Státnímu
fondu kultury, Ondřejovi Kobzovi, Rodinnému
pivovaru Švihov a dalším partnerům!
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Osmnáct let oprav zámeckého areálu

Vršek věže před rekonstrukcí 2007

Martin Hujer

D

o oprav zámeckého areálu měs
to vložilo od nákupu zámku
v roce 2003 již čtvrt miliardy korun.
Dvě třetiny peněz se podařilo získat
z různých dotačních titulů. Bylo rea
lizováno více než 40 větších či men
ších oprav. Jak šel čas rekonstrukce
našeho zámeckého areálu?
V še z ač a lo ná kupem z á m ku z a
23 mil. korun od restituentů paní
T. Blažkové, pana A. Schebka a pana
B. Šafaříka. V letech 2004–2006
město opravilo svou dominantu na
těchto místech: zámecký příkop –
odvodnění, parkány u vodotrysku.
Nový kabát dostala i část zámecké
zdi u spodní vinárny. Dále se opravi
ly krovy na severní a východní straně
zámku a provedlo se jejich napuštění
konzervační látkou. Dokončila se re
konstrukce sociálního zařízení. Na
podzim proběhla výměna střechy na
objektu špýcharu.
Byl zpracován projekt na celkovou
rekonstrukci naší dominanty, který
byl rozdělen do etap. Ze Společného
regionálního operačního programu
jsme obdrželi 16 mil. na I. etapu, kte
rá se začala realizovat v závěru roku
2006. Opravy se dočkala zámecká
věž včetně fasády a ciferníků věžních
hodin. Prohlídkové prostory pod věží
prošly celkovou rekonstrukcí (elektro
instalace, topení, dřevěné obložení,
podlahy, výmalby, okna atd.). Nově
bylo vybudováno schodiště do pod
kroví a samotná část podkroví včet
ně nové plynové kotelny. V severním
křídle zámku byl vybudován výtah
a zázemí nového infocentra. Akce si
vyžádala 22 mil. korun. Zámeckým
architektem se stal Petr Řehořka, který
na zámek dohlíží již patnáct let.
Největší investicí byla II. etapa
rekonstrukce zámeckého areálu za
105 mil. korun v letech 2008–10.
První nepřehlédnutelnou změnou
této etapy byly zrekonstruované pří
jezdové a přístupové komunikace
v žulovém provedení a nové parko
viště u hřbitova. Vstupní brána a fa
sáda zámku se rozsvítily do žluta.
V části ohradní zdi před kostelem byl
akceptován návrh památkáře a archi
tekta na otevření pohledu do parku.
Došlo tak k vybourání několika polí
ohradní zdi a byl nainstalován deko
rativní plot. Všechny schody v okolí

Rekonstrukce Kolovratské věže 2015

zámku byly opraveny a kompletní
rekonstrukcí prošla opěrná zeď pod
naší dominantou. Železobetonová
kostra obložená kamenem včetně
nových schodů působí majestátně.
Částečnou rekonstrukcí prošla i dru
há opěrná zeď. Pro romantiky byla
obnovena procházka po tzv. Baronči
ných vyhlídkách na skále nad řekou
Sázavou. V celém okolí zámku došlo
k výměně veřejného osvětlení. Byly
vybrány historizující sloupy a svítidla
v jednoduchém provedení. V zámec
kém podkroví se nachází víceúčelový
sál, který se může využívat pro kon
certy, výstavy či přednášky. V pod
kroví najdeme hotové prostory pro
dlouhodobější výstavy s dřevěnými
podlahami a zachovanými starými
trámy. Dále byly dokončeny úpravy
v horním patře, kde sídlí městský
úřad. Jednalo se o nové podlahy,
omít k y, elektroinsta laci, oprav u
oken, nové ústřední topení a další.
Prostory v přízemí slouží jako regio
nální muzeum – později přemístěno
do podkroví a na jeho místě je měst
ská galerie. Kompletní rekonstrukcí
prošla většina zámeckých interiérů,
které slouží prohlídkovému okruhu.
V příkopě je instalována zábavná
stezka pro děti. Vše informačně do
plnil zvukový panel u vstupní brány.
V letech 2012–13 bylo obnoveno zá
mecké jezírko, mlatové cesty a úpra
va zeleně v zámeckém parku včetně
nové výsadby.
Třetí etapa projektu Zručský zámek
ožívá s realizovala v letech 2014–15.
Byla opravena Kolovratská věž s no
vou vyhlídkou a expozicí k obraně
hradu, která je umístěna na jednotli
vých patrech. V opraveném špýcharu
je otevřena expozice Příběh řeky Sá
zavy. Zručský dvůr je nově vydlážděn
a osvětlen. Zámecký areál má nové
centrální parkoviště včetně parko
vání autobusů. V samotném zámku
prošlo rekonstrukcí šest místností.
Kompletní rekonstrukcí prošel spod
ní objekt ve Zručském dvoře, kde
sídlí expozice Vodáctví v Čechách.
Celkové náklady na tuto etapu činily
56 mil. korun. Zámek byl postupně
vybavován novým nábytkem a expo
náty. V stejné době se zrealizovala vý
stavba nových bytů ve spodní části
Zručského dvora, tržnice a pokračo
vala obnova střech Zručského dvora.
Ve Zručském dvoře vyrostly v le
tech 2017–18 veřejné záchody. Slouží
nejen pro obyvatele našeho města, ale
i pro turisty a návštěvníky kulturních
akcí v zámeckém areálu.
S rostoucí návště vností na šeho
zámku (Návštěvnost našeho zámku
stoupla na 10 tisíc turistů v roce 2013,
24 tis. v roce 2017 a 28 tis. v roce 2019)
se přistoupilo k modernizaci info
centra a záchodů v přízemí zámku.
V letech 2018–19 tak vzniklo samo
statné WC pro ženy, pány a vozíčká
ře. V rámci projektu došlo na úpravu
dispozic infocentra včetně kuchyňky.
Při rekonstrukci byl objeven středo
věký záchod, který zůstal zachován
a částečně rekonstruován.
Od zásadní rekonstrukce již uběhlo
deset let, takže se zvyšují nároky na
průběžnou údržbu, která je nekončí
cím procesem. Projekčně je připrave
na IV. etapa rekonstrukce, která se
týká zámeckého sklepení a prostor
bývalé restaurace. Čekáme na vhod
ný dotační titul. Náklady by měly
být kolem 13 mil. korun. Dále by re
konstrukcí měly projít byty v horní
části Zručského dvora – akce je také
projekčně připravena.
Je naplňována vize našeho zámec
kého areálu – sídlo městského úřadu,
galerie, expozic, turistické a kulturní
FOTA: ARCHIV MĚSTA
centrum.
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Kalendář kulturních a dalších akcí
Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál v září
přístupný každý den od 9.00 do 17.00 (polední pauza v zámecké pokladně 11.30–12.30).

Kolovratská věž před opravou 2012

Výstavba schodiště 2009

Doprava trámů do podkroví 2007

každé úterý
od 12. 10.

Nedovolte mozku stárnout – paměťové kurzy ve spolkovém domě.
Přihlašování možné od 1. 9. 2021 v kanceláři spolkového domu nebo na
koubska@mesto-zruc.cz., tel.: 730 514 040. Cena za kurz 400 Kč, senioři
200 Kč.

každá zářijová
středa

Tanec 4 živlů – každou zářijovou středu se v tělocvičně nad školní jídelnou můžete protančit ke kráse, zdraví a pohodě. Více info na plakátu a na
stránce www.marcelacerna.cz.

srpen–září

Na (vy)dechnutí – výstava Jitky Píšové Slavíkové v zámecké galerii.
Otevřeno je každý den od 9.00 do 17.00.

3. 9. 2021

Trollové – světové turné – letní kino. Začátek v 20.30.

4. 9. 2021

Hřiště plné her – pořádá RC Setkání. Začátek ve 14.00 hod. na dětském
hřišti u školní jídelny.

4. 9. 2021

Kiss party live – nejoblíbenější rádiová akce po roce opět ve Zručském
dvoře. Brány Zručského dvora se otevřou v 19.00 a ve 21.00 začne program. Předprodej vstupenek na www.qrticket.cz a v infocentru. Cena
vstupenky v předprodeji 200 Kč a na místě 230 Kč.

4. 9. 2021

Vodácký festival

7. 9. 2021

Setkání v klubu – od 14.30 v klubovně ČSŽ, spolkový dům.

10. 9. 2021

Divokej Bill – koncert ve Zručském dvoře. Informace o předprodeji na
www. divokejbill.cz.

11. 9. 2021

ČHI-FEST 2021 – festival pro harmonii a zdraví rodiny. Akce se bude konat v krásném prostředí zámeckého parku. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do spolkového domu. Vstupné v předprodeji 300 Kč.
Cena vstupenky na místě je 400 Kč.

12. 9.–14. 9.
2021

7. Südtiroler festival 2021

14. 9. 2021

Tvoření – jednoduchý náramek vytvořený technikou drhání.
Pořádá Český svaz žen. Začátek v 14.30 v klubovně ČSŽ, spolkový dům.
Můžete si přinést vlastní korálky.

16. 9. 2021

Autobusový zájezd do Polska – pořádá Český svaz žen.

17. až 19. 9.
2021

Bazárek – pořádá RC Setkání, spolkový dům. Příjem zboží 16. 9. 2021.

18. 9. 2021

Letecký festival

21. 9. 2021

Setkání v klubu – od 14.30 v klubovně ČSŽ, spolkový dům.

21. 9.
a 23. 9. 2021

Anglický jazyk ve spolkovém domě – informativní lekce.

23. 9. 2021

Divadélko Kůzle – pořádá RC Setkání. Začátek v 16.00 hod. v herně
RC Setkání.
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

Dnešní místnost městského úřadu 2009

Výstavba WC ve Zručském dvoře 2017

Opravy střechy Zručského dvora 2007

Instalace pergoly 2014

Pokládka cihlové dlažby v průjezdu zámku 2010
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Příměstský tábor ve spolkovém domě

FOTA: ARCHIV AUTORKY

Kateřina Koubská

K

aždý z nás si v životě volí, čím
bude, málokdo to ví už od dět
ství. A toto důležité rozhodnutí ale
spoň trošičku usnadnil dětem pro
gram letního příměstského tábora
s mottem: „Až budu velký/á, stanu
se“. Ti, kteří se zúčastnili v termínu
od 12.–16. 7. 2021, teď mají jasno.
Pondělí. Náš první společný den.
Velké napětí, očekávání, první setká
ní 26 natěšených účastníků. Zahájili
jsme jej testováním proti onemocnění
covid19, které je podmínkou účasti na
táboře. Závěr byl pozitivní, jelikož test
u všech dopadl s negativním výsled
kem, a náš tábor tak mohl nerušeně
začít, jak jinak než společným přiví
táním a seznamovacími hrami. Odpo
ledne nás navštívila zdejší kouzelná
babička, se kterou jsme namalovali
plno putovních kamínků a také se na

učili ubrouskovou techniku. Babička
si pro každého připravila malý dárek,
který jistě všechny potěšil.
O úterní dopolední program se
nám postarali strážníci městské po
licie. Víme, jak vypadá jejich běžný
pracovní den, o co všechno se starají.
Měli jsme možnost prohlédnout i nové
policejní auto a vyzkoušet všechny
signály. Dokážeme pomocí odchyto
vé tyče odchytit jakékoliv zvíře nebo
rozebrat zbraň. Pouta a vysílačky byly
ale pro naše děti největším lákadlem.
Za komentovanou prohlídku zámec
kého parku děkujeme paní zahradnici.
Ukázala nám nejstarší strom v parku,
povyprávěla o liliovníku tulipánokvě
tém, který nám květy ukázal v celé své
kráse. Dozvěděli jsme se plno zajíma
vostí o historii našeho parku, jezírka
nebo přilehlého psího hřbitova. To
ale stále nebylo pro tento den vše, děti
nejvíce zajímalo, proč musí mít na

sobě plavky. V horkém letním odpo
ledni pak dováděly v parku na vodní
skluzavce s tryskami a sladkou tečkou
se stala točená zmrzlina.
A je tu středa. Výlet do Herolandu.
Jenže počasí neporučíme, a tak kvůli
vydatnému dešti a kroupám musíme
plánovaný výlet přesunout. Hezky
v teple a suchu jsme zůstali ve spolko
vém domě a šli tvořit. Stahovací vaky
na záda jsou prostě in, tak tu vzniklo
několik originálních kousků. Odpo
ledne se vyčasilo, tak jsme mohli v rám
ci táborového programu absolvovat
soukromou prohlídku zbraslavického
letiště. Nahlédli jsme do kokpitu, ob
těžkali padák a prohlédli si tamní stí
hačku. Také víme, že označení letadel
OK je mezinárodně přidělená značka
pro náš stát a celý svět nám ji závidí.
Je tu čtvrtek a počasí přeje. Ale pro
nečekaný výpadek proudu jsme byli
nuceni k další improvizaci a tentokrát
jsme se rozhodli, že se pro tento den

staneme zámeckými pány a dámami.
Postačil nám k tomu výstavní sál, kde
jsme tvořili pro babičky, maminky
nebo tetičky mýdla nejen různých tva
rů, ale i barev a vůní. Zdálo se, že děti
už začínají být unavené nabitým pro
gramem, ale to naprosto vyvrátil zdejší
spolek rybářů, se kterým jsme na Ry
bárně strávili celé čtvrteční odpoled
ne. Pstruzi duhoví a siveni na nahoze
né pruty brali jak diví, tak se nejedno
dítě postaralo o dobrou večeři svým
rodičům. Na ohni jsme opekli špekáč
ky a příjemně znaveni a spokojeni nad
úlovky se vraceli do spolkového domu.
Tím ale program pro čtvrtek zdaleka
nekončil, neboť nás čekala diskotéka
a nocování ve spolkovém domě. A to
byla teprve jízda!
Tak a je tu pátek. Jedeme konečně na
výlet! V deset hodin nás uvítala brána
zábavního centra Heroland a my už
víme, že tohle byla trefa do černého
aneb jak na spokojené děti? Vezměte je

do Herolandu. Slavnostní zakončení
proběhlo v areálu, rozdali jsme diplo
my, dárečky a fotky. Po cestě domů
usnula více než polovina účastníků,
tak aby ne, bylo toho víc než dost. Tá
bor si všichni užili a já dnes díky němu
vím, že nám ve Zruči roste nová ge
nerace policistů, zahradníků, rybářů,
učitelů nebo opravářů.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem těm, kteří se ochotně podíleli na
programu tohoto turnusu. Děkuji za
vaši trpělivost, čas a nadšení.

Hradozámecká noc 2021
Eliška Rejhonová

P

oslední červencovou sobotu se
zručský zámek v rámci Hrado
zámecké noci proměnil ve Školu čar
a kouzel v Bradavicích. Místo prů
vodců tak na malé návštěvníky a je
jich dospělý doprovod čekaly postavy
z populárních knih o Harrym Potte
rovi. Jakmile byly děti přijaty ke stu
diu a rozřadily se do kolejí, hned jim
byl předán velmi důležitý úkol, a to
pomoct Harrymu Potterovi s přemo
žením Lorda Voldemorta. Než se ale
k Harrymu, bojujícímu o holý život,
dostaly, musely cestou splnit nejrůz

nější úkoly: poznat přírodniny, po
moci se sběrem bylin na mast pro psa
Chloupka, vyhnout se nebezpečnému
Ďáblově osidlu či rozluštit hádanku
a zjistit tak, který z lektvarů je pustí
do poslední místnosti. V ní měly za
úkol objevit a posbírat všechny peč
livě poschovávané viteály. Když noví
bradavičtí studenti s přehledem zvlád
li i to, stačila už jen kapka lektvaru
štěstí a lord Voldemort byl navždy
přemožen. Harry Potter malým kou
zelníkům poděkoval za jejich pomoc,
popřál jim hodně štěstí v dalším stu
diu na bradavické škole a každému
z nich předal i malou odměnu. Dobro

Kdo chce kam, pomůže mu tam Aspartam
Tereza Viktorová

U

ž dlouho jsem se chystala napsat
o této kontroverzní syntetické
látce, která se stále používá jako umě
lé sladidlo. Držte si klobouky, bude to
fakt ostrá jízda. Plošné a celosvětové
používání Aspartamu je totiž důka
zem toho, že jsme snadno manipu
lovatelné ovce. Průměrný současný
člověk je evidentně Člověk hloupý
neboli Homo debilius. Má totiž ničím
nepodloženou důvěru v systém, a tak
věří, že ti hodní podnikatelé, lobbisté
a politici to s ním myslí dobře, a roz
hodně by mu vědomě neusilovali o ži
vot. Aspartam je jen jedním z mnoha
případů legálnosti naprostého zvěr
stva. Vy, kteří už máte oči otevřené,
to víte, vy ostatní při cestě na porážku
žvýkáte žvýkačku.
Neznalost chemie neomlouvá
Z chemického hlediska je Aspartam
methylester dipeptidu složeného z ky
seliny asparagové a fenylalaninu, tedy
dvou aminokyselin, což se na první
pohled jeví celkem nevinně. O feny
lalaninu se dokonce můžete dočíst,
že se jedná o aminokyselinu esenci
ální, tedy tu, jež si tělo neumí vyrobit
samo. Naše tělo ví možná dost dobře,

proč si tuto aminokyselinu samo ne
vyrábí. Samotná kyselina asparago
vá, stejně tak jako fenylalanin se totiž
chovají jako neurotoxiny, pokud ne
jsou součástí komplexního bílkovin
ného řetězce. Kombinace těchto dvou
aminokyselin je nepřirozené, přírodě
naprosto neznámé spojení. Pokud se
v těle aminokyselina fenylalanin oka
mžitě nepřemění na tyrosin, napadá
nervové buňky a způsobuje poško
zení mozku, které se pak projevuje
jako podrážděnost, úzkost, ztráta
paměti, deprese či nespavost. Ne
nechte se přesvědčit výrobci Aspar
tamu, kteří vydělávají nemalé peníze
a kteří tvrdí, že pokud člověk netrpí
fenylketonurií (neschopnost kon
verze fenyalaninu na tyrosin), nemá
s metabolizací fenylalaninu problém.
Problém s metabolizací fenylalaninu
můžete totiž mít při zatížení jater
ostatními jedy, oslabení ledvin, při
nedostatku železa v krvi nebo pokud
máte cukrovku či nedostatek spánku.
Ve všech těchto případech se výrazně
zvyšuje riziko otravy fenylalaninem
a tedy i poškození mozku. A to není
zdaleka všechno. Další látka, která
se po konzumaci Aspartamu objeví
v našem těle, je methanol. Pokud jste
doposud byli na pochybách, jestli

nejsem přece jen zbytečně hysteric
ká, pak tahle látka by vás měla dostat
na moji stranu. Methanol je toxický
i v nepatrných dávkách a po meta
nolové aféře o něm každý ví, že umí
způsobit doživotní slepotu, ale umí
i „lepší“ věci, které mohou vypadat,
že za ně může něco jiného, jako na
příklad otoky mozku, zánět slinivky
břišní nebo zánět srdečního svalu.
Methanol je prokázaný jed také pro
to, že naše tělo nemá jinou možnost
než jej metabolizovat na látku zva
nou formaldehyd. Formaldehyd je
prokazatelně karcinogenní (dokonce
karcinogen 1. třídy podle Mezinárod
ní agentury pro výzkum rakoviny),
nakládají se do něj biologické prepa
ráty, ale do potravy by si ho nikdo
dobrovolně nedal. Dost na tom, že je
součástí lepidel a výfukových plynů.
V těle se formaldehyd dále přeměňuje
na kyselinu mravenčí, která výrazně
narušuje acidobazickou rovnová
hu krve zvýšením její kyselosti, což
může vést k dušnosti, kómatu, naru
šení nervové soustavy a nakonec jak
jinak než ke smrti.
Vytříbené umění ignorace
Sečteno podtrženo a očima biologa
zváženo, nevidím na Aspartamu nic

tedy zvítězilo nad zlem a i díky tomu
se v pozdních večerních hodinách
mohl stát náš zámek opět tím zruč
ským a další den vítat nové návštěv
níky, jako by tu snad nikdy Škola čar
a kouzel ani nebyla…
V rámci doprovodného programu
této akce bylo možné navštívit ještě
mini jarmark s malováním na obli
čej či na čarodějnou prohlídku zám
ku navázat návštěvou letního kina.
Všem návštěvníkům děkujeme za
jejich účast, která předčila očekávání,
a budeme se těšit na Hradozámeckou
noc v příští sezoně.

Stálo to zato
Antonín Dolejší

dobrého. I tu jeho umělou sladkost
vnímám jako hnusnou škrabošku
zakrývající ještě hnusnější tvář. Do
kumentovaných zdravotních násled
ků užívání Aspartamu podle Ústavu
pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)
je více než 90. Patří mezi ně jen tak
namátkou: otupělost, bolesti hla
vy, únava, závratě, bolesti žaludku,
bušení srdce, zvyšování hmotnosti,
podrážděnost, úzkost, ztráty pamě
ti, halucinace, vyrážky, záchvaty, sle
pota, hučení v uších, deprese, ztráta
sluchu, ztráta chuti, křeče, nespavost,
bolesti vystřelující do končetin, atd.
Daleko víc než samotné zdravotní do
pady Aspartamu mě ale děsí arogance
systému, který si schvaluje, co se mu
zachce, a ten, kdo má dost peněz, si
vědecké studie podporující jeho eko
nomické zájmy jednoduše pořídí.
Aspartam je dnes přítomen v mno
ha tisících produktech, vyrábí se po
tunách a pod značkou NutraSweet
působí jako v yslovený dobrák od
kosti. Je to ale ultra zločinec, mafián
a zkorumpovaný podvodník. Takže
až vám někdo bude tvrdit, že zdro
jem esenciálních aminokyselin jsou
žvýkačky, podívejte se, jestli mu ne
koukají miliardy z kapsy…

T

ak nám 7. srpna opět ožil zruč
ský zámek a park, konal se zde již
21. ročník historických slavností. Na
dva tisíce návštěvníků z celé republiky
se po celý den příjemně bavilo. Mohli
si prohlédnout různé expozice zámku
a jeho okolí. V zámeckém parku bylo
velké množství stánků s občerstvením
a prodejem suvenýrů. V parku se konal
bohatý kulturní program. Návštěvníci
si mohli několikrát poslechnout hud
bu staré Prahy, kapelu Třehusk, oficír
skou kapelu Švejk šraml, představila se
taneční skupina Mariane a Iris a další.
Slavnosti byly zaměřeny na temati
ku let 1915 až 1945. Mohli jsme vidět
historické skupiny a vojáky Rakous
kaUherska, předválečné českoslo
venské armády, donské kozáky, ale
i vojá k y Rudé armády či armády
německé včetně jejich výzbroje, vý
stroje a techniky. Každý si jistě na
slavnostech přišel na své, a milovníci
historie se stejně jako já opět dozvě
děli něco nového, zajímavého.
V podvečer se zcela zaplnil zámec
ký areál v parku, kde vystoupila le
gendární skupina Rangers – Plavci.
Jejich písničky našeho mládí byly
krásným zakončením slavností. Pro
stě letos to stálo zato.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Anna Poledňáková

V

ážení čtenáři, rádi bychom se
s Vámi podělili o pár tipů na
soutěže a akce, jejichž společným cí
lem je propojovat komunity a pomá
hat zmírňovat dopady změn klimatu
na naše města a krajinu. Pokud Vás
některé zaujmou, budeme vám velmi
vděční, pokud nám je pomůžete šířit
skrze vaše kanály.

Strom roku a další iniciativy
Vydejte se na výlet za Stromy roku
Netradiční možnost prázdninového
výletování po České republice nabí
zejí organizátoři ankety Strom roku.
K 20. narozeninám populární soutěže
připravili tipy na výlety ke všem stro
mům, které se v minulosti staly vítězi
ankety. Kdo po cestě za přírodními
unikáty nasbírá alespoň pytel odpad
ků, má šanci vyhrát knížky o přírodě
a pitný režim až na čtvrt roku. Soutěžit
můžete do 31. srpna.

Alej Svobody
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Malované
kamínky

Více na www.stromroku.cz/vylety.
Podpořte strom, který si zaslouží
pozornost a péči.
Do fi nále letos jubilejního 20. roč
níku ankety Strom roku postoupila
dvanáctka kandidátů ze sedmi krajů.
Ti usilují o prvenství v podobě od
borného ošetření zdarma a postupu
do celoevropského kola soutěže. Lidé
mohou své favority podpořit online
na www.stromroku.cz anebo pomocí
DMSky do 12. září. Od vzniku ankety
se do hlasování zapojilo více než 729
tisíc lidí a vybralo se téměř 2,8 milio
nu korun, které putovaly na výsadbu
a ošetření stromů.

Awards. Podpořit až dva favority
z fi nálové osmnáctky mohou lidé do
15. října na www.adapterraawards.cz.

Rozhodněte o nejlepším adaptač
ním opatření na změnu klimatu
Jak předcházet škodám z přívalo
vých dešťů a dalším extrémům poča
sí, které na nás dopadají stále častěji?
Také na to hledali odpovědi autoři
osmnácti projektů, které se letos pro
bojovaly do fi nále soutěže Adapterra

Zapojte se do výsadby Aleje svobody
V bývalém vězeňském zařízení pro
politické odpůrce komunistického re
žimu Vojna u Příbrami vyroste nová
Alej svobody. Město zvítězilo v gran
tové výzvě Nadace Partnerství, která
tradiční výsadbu symbolických same
tových alejí organizuje. Akce, která

Strom roku

FOTO: L. MOJŽÍŠOVÁ

běžně pojme až 500 dobrovolníků, le
tos připadne na sobotu 13. listopadu.
Město ji uspořádá v součinnosti s Hor
nickým muzeem Příbram s možnos
tí prohlídky za symbolické vstupné.
Nová výzva pro obce na výsadbu Aleje
svobody 22 bude vyhlášena příští rok
na jaře. Více o putovní akci najdete na
www.alejsvobody.cz.
Autorka textu je PR koordinátorkou
iniciativy Sázíme budoucnost.

Ukliďme svět 2021
Veronika Andrlová

C

Martina Bártová

elosvětový úklidový den 18. září se kvapem
blíží! Český svaz ochránců přírody vybízí
dobrovolníky, aby si své úklidy zaregistrovali už
nyní. V registraci na stránce www.uklidmesvet.cz
si totiž mohou požádat o pytle a rukavice, kterých
je omezené množství. Žádanka o materiál k úkli
du končí 1. září!
Začátkem srpna znovu přišel čas vyhlásit pod
zimní pokračování české verze celosvětové kam
paně „Ukliďme svět“. Letos půjde již o 28. ročník!
A je vidět, že tato mezinárodní akce se pevně
uchytila v povědomí českých ochránců přírody
i dalších dobrovolníků z řad veřejnosti. Navíc
s nemalým podílem žáků základních, ale i ma
teřských škol.
„Jen tento rok bylo k dnešnímu dni po Česku zorganizováno přes 396 úklidových akcí. Na úklidu se
podílelo na 11 400 dobrovolníků a doufáme, že s podzimním termínem toto číslo výrazně vzroste,“ říká
Veronika Andrlová, která v Českém svazu ochrán
ců přírody pracuje jako koordinátorka kampaně.
Do kampaně se po celé České republice může
zapojit kdokoliv, a to buď zorganizováním vlastní

N

a šli jste ma lovaný kamínek,
na kterém je uvedeno kromě
pěkného obrázku i poštovní smě
rovací číslo? Myslím si, že v dnešní
době je již málo lidí, kteří neslyšeli
o malování putovních kamínků. Náš
první nalezený kamínek byl s kytič
kou v ZOO Dvůr Králové o letních
prázdninách předloni. Od té doby
jsme hledali kamínky. Letos jsme je
začali malovat a roznášet také.
Pokud chcete také kamínky malo
vat, není to nic složitého. Kamínek
v yzdobte takov ými bar vami, aby
vydržely i déšť. Nejlepší jsou akrylo
vé barvy i fi xy, které poté přelakujete
akrylovým lakem. Každý kamínek
zespodu podepíšete názvem skupiny,
např. Kamínky, logem Facebooku
a poštovním směrovacím číslem mís
ta, odkud jste. Až vše dobře zaschne,
odnesete ho na nějaké veřejné místo,
kde bude dobře vidět. Tak, aby jej
mohl najít někdo jiný a radovat se
z něj. Může si jej nechat, anebo také
poslat dál, aby byl opravdu putov
ní. Je pak zajímavé sledovat, kam až
kamínek doputuje. Tedy pokud ho
dotyčný bude sdílet na Facebooku –
občas se totiž stane, že někdo neví, co
s nalezenými kamínky. Pokud nemá
te Facebook, poproste někoho, kdo
ho má a kamínek za vás může sdílet
on (vyfotografovat a vložit na FB).
Ani jsme netušili, co lidí se ve Zru
či nad Sázavou zabý vá malováním
putovních kamínků. Navíc je to vý
borný koníček v dnešní složité době,
který spojuje rodiče a děti a při němž
se naskýtá možnost „odloudit“ děti
alespoň na chvíli od počítačů a mo
bilních telefonů. FOTO: ARCHIV AUTORKY
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akce, anebo účastí na akci vyhlášené v okolí. Po
kud si chtějí lidé organizovat akci sami, je zapo
třebí, aby se přihlásili prostřednictvím webového
formuláře na www.uklidmesvet.cz.
Ochránci přírody úklidové akce podpoří pytli
a rukavicemi a jejich detaily zveřejní na interneto
vých stránkách a aktualizované „úklidové“ mapě.
Tu mohou využít další dobrovolníci, kteří budou
hledat organizované úklidy ve svém okolí.
A stejně jako vždy, i na podzim budou úklidy
provázet tematické soutěže, které budou zpestře
ním celé kampaně. Lidé budou mít za úkol posílat
fotografie či videa. Podrobnosti o soutěžích budou
ochránci přírody pravidelně zveřejňovat na strán
kách www.uklidmesvet.cz.
„Máme radost, že se akce každým rokem rozrůstá
a děkujeme všem dobrovolníkům za účast i propagaci kampaně. Bez nich by to opravdu nešlo“, říká
na závěr Veronika Andrlová.
Akci podporují: Ministerstvo životního prostře
dí, Hlavní město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ,
DB Schenker.
Autorku článku můžete kontaktovat na tel.:
773 198 015, případně na emailu: info@csop.cz.

Fotosoutěž „Léto v Kraji blanických rytířů“ zná své výherce!
Tereza Kubištová

I

v letošním roce se turistická destina
ce Kraj blanických rytířů rozhodla
uspořádat fotosoutěž na téma „Léto
v Kraji blanických rytířů“. O ceny,
věnované členy a partnery turistické
destinace, soutěžilo takřka padesát fo
tografů, kteří do soutěže poslali celkem
116 fotografií. Vybrat vítězné fotografie
proto nebylo vůbec snadné.
Novinkou letošního ročníku byl re
gistrační formulář soutěže přímo na
webu www.blanik.net, kam soutěžící
mohli pohodlně nahrávat až pět svých
soutěžních fotografií, a to od 1. června
do 31. července. Prostřednictvím této
webové platformy mohli návštěvníci
webu hlasovat pro fotografie, které je
nejvíce zaujaly. I nyní, po skončení
soutěže a vyhlášení výsledků si můžete
všechny fotografie prohlédnout na od
kazu www.blanik.net/soutez.
Soutěžilo ve dvou kategoriích. O ví
tězích první kategorie rozhodla odbor
ná porota, složená z profesionálních
fotografů. Výherci se mohou těšit na
zážitkové ceny – pobyt ve čtyřhvěz
dičkovém hotelu, společné vstupenky
do oblíbených turistických cílů, sou
kromou prohlídku pivovaru nebo den
na řece Sázavě. O vítězích druhé kate
gorie rozhodli svým hlasováním přímo
návštěvníci webu. Autoři tří fotografií,
které obdržely nejvíce hlasů, potěší ba

líček regionálních produktů a dobrot
z Kraje blanických rytířů.
Z hlavní ceny, wellness pobytu v ho
telovém resortu zámku Ratměřice se
raduje Silvie Mogilarská s fotografi í
„Zámek Vlašim“. Také druhé místo
patří fotografii, zachycující krásy Vlaši
mi. S „Čínským pavilonem“ uspěl u od
borné poroty Durica Bešlić, který se
může těšit na celodenní rodinný výlet
po řece Sázavě. Na bronzovou foto
grafii čeká poukaz na pivo a prohlídka
Rodinného pivovaru Švihov. Tuto cenu
vyhrává Petra Vilímovská s jejím pta
čím pohledem na vodní dílo Želivka
(fotografii nazvala „Vodní nádrž Švihov
s kostelem“). Lenka Komínková s fo
tografií „Svítání nad Borovnicí“ získává

Silvie Mogilarská: Zámek Vlašim

čtvrtou cenu, a to Společnou vstupen
ku Den ve Zruči nad Sázavou. Celou
rodinu potěší volné vstupy do zámku,
Vodáckého muzea, expozice Příběh
řeky Sázavy, Kolowratské věže a dobro
ta zdarma ke kávě v kavárně ZRUČné
dobroty přímo na zámku! Ze Společné
vstupenky Zážitky u Želivky se může
za fotografii „Votický samotář“ radovat
Petr Mazáč. S rodinou ho čeká výlet do
Vodního domu u Hulic, Včelího světa
v Hulicích, expozice Příběh řeky Sáza
vy ve Zruči nad Sázavou a káva nebo
nápoj zdarma k občerstvení v Hotelu
Zruč nebo v Penzionu Pod Zámkem
ve Zruči nad Sázavou. Na šestém mís
tě se umístil Martin Čech s fotografií
„Vyhlídka u Vracovic“. Vyhrává Spo

lečnou vstupenku Den ve Vlašimi pro
celou rodinu. Podívá se do paraZOO,
Muzea Podblanicka na zámku Vlašim,
užije si prohlídkový okruh zámeckým
parkem a pochutná si na kávě v Ro
dinné cukrárně na Žižkově náměstí.
Sedmé místo patří fotografii „Svítání“
Jana Koukala. Výherce se může těšit
na Společnou vstupenku Rodinka od
ČSOP Vlašim. Navštíví paraZOO ve
Vlašimi, Dům přírody Blaníku u Kra
sovic a Návštěvnické středisko Vodní
dům u Hulic.
O výhercích dobrot a produktů znač
ky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionál
ní produkt® rozhodlo hlasování veřej
nosti následovně: Balíček dobrot patří
Lence Komínkové a fotografi i „Před
bouří“. Získala 255 hlasů. Z dalších
dobrot se raduje Durica Bešlić. Jeho
fotografie „Západ slunce nad kostelem“
získala 213 hlasů. Třetí dobroty z Kraje
blanických rytířů míří k Martině Fi
kejsové, jejíž „Západ slunce za Blaník“
získal 153 hlasů.
Blahopřejeme vítězům fotosoutě
že a děkujeme sponzorům – členům
a partnerům Kraje blanických rytířů,
kteří věnovali ceny do soutěže. Děku
jeme i ostatním účastníkům soutěže.
Užijte si zbytek léta a nezapomeňte
s námi sdílet svoje zážitky, třeba na
sociálních sítích za pomoci #krajblanickychrytiru.
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Marcela s háčkem v ruce
Jaké předměty ráda tvoříte?
Ráda háčkuji, cokoli mně zrovna na
padne nebo na co mám tzv. chuť. Hrač
ky, deky, polštáře, košíky, šátky, čepice,
topy… Fantazii se meze nekladou. Je
toho hodně, co se dá vytvořit.

Miroslav Paštika

O

tom, že zlaté české ručičky stále
ještě existují, nás přesvědčí paní
Marcela Brzoňová z Benešovska. Svůj
čas a energii věnuje tomu, co ji v životě
opravdu těší. Najít si vhodnou chvil
ku, nakoupit přízi, vzít do ruky háček
a vytvořit výrobek je pro ni někdy ne
lehkým úkolem, ale i tak přesto všech
no – relaxací a zábavou. Černovlasá
usměvavá žena, od dětství přezdívaná
Máca, je pro nás někdy velkou hádan
kou. Když usedne ke svému koníčku,
tak nikdy nevíme, co v Marcelčiných
obratných rukou v daný okamžik vzni
ká. Jde o ruční práci, která nikdy ne
přestala být fenoménem, a to i v dnešní
datové době „jedniček a nul“. Uhád
nete, o jakou činnost a výrobek jde?
Pokud jste tipovali, že jde o…, tak jste
hádali správně. Když se vám je povede
zkompletovat, tak jsou roztomilé, heb
ké a vypadají jako živé, napovídá Mar
cela. Nejen s touto hádankou přichází,
ale i s návodem, jak si výrobek vytvořit
svépomocí. Nenechme si tedy zamotat
hlavu a pojďme postupně rozplést Mar
celčino tajemství.
Kdy jste poprvé vzala háček do ruky?
Jakou ruční prací se konkrétně za
býváte? Jde o pletení, vyšívání, nebo
zcela úplně něco jiného?
Už je to opravdu hodně dlouho. Byla
jsem tehdy malá slečna, která zkoušela
všechno možné. Vzpomínám si, že jsem
poprvé háček do ruky vzala na základní
škole. Jeden z předmětů, který nás měl
posunout v životě dál, bylo pracovní
vyučování. Zde jsem se naučila svým
prvním základům a metodám urče
ných pro „správné“ háčkování. Čas
plynul. Z malé slečny se stala dospělá
žena. Myšlenky na háčkování byly ná
hle pryč a své aktivitě jsem se přestala
věnovat. Život mě zavedl jinam. Vše
se znovu změnilo po 35 letech v mém,
dnes už bývalém zaměstnání. Moje
kolegyně mi jednou přinesla ukázat
uháčkovanou čepici pro svoji vnuč
ku. Byla nádherná. To mně „nakoplo“
vrátit se zpět. „Proč já také neháčkuji,
když to umím“, říkala jsem si v duchu.
Netrvalo dlouho a háčkování mě znovu
očarovalo.
Oblíbené jsou hračky pro děti, háč
kované oblečení, dekorace a doplňky
do bytu, ale např. i dámské kabelky.

Co Vám háčkování přináší? V čem
Vám pomáhá?
Háčkování mi přináší hlavně relaxa
ci, ale také mi dává možnost zapome
nout na chmurné myšlenky z nevyda
řeného dne. Někdy je důležité umět se
správně odreagovat. Odbourat stres. Je
to kreativní činnost a tu ženská duše
prostě potřebuje. Celkovou radost mi
poté přináší hotový výrobek. Po ně
kolika hodinách práce utřete zpocené
čelo a s čistým svědomím si můžete říci:
„Zvládla jsem to“.
Háčkování zabere spousty času.
Proč vůbec háčkovat? Není jedno
dušší koupit uháčkovaný výrobek
v kamenné prodejně? V dnešní době
digitalizace je určitě snazší udělat
jeden klik na internetu a háčkovaný
produkt zakoupit z pohodlí svého
domova. Proč se trápit s výrobou?
Máte pravdu, že háčkování je nároč
né na čas. Avšak ruční práce je 100%
originál. Můžete si vyrobit to, co vy
zrovna chcete a co se vám právě líbí.
Nejen to, co je vám nabízeno. Navíc
přidáváte hodnotu vlastnoručně vyro
beného dárku.
Jaký materiál používáte pro výrobu
a kde se dá sehnat? Nic není zadar
mo. Různé druhy přízí, háčky a další
doplňky pro kompletaci výrobku ur
čitě nějakou tu kačku stojí. Kolik ko
run si musím připravit na materiál?
Používám příze určené k háčkování.
To znamená příze o vhodné tloušťce
a v různých barvách. Veškerý mate
riál a další druhy doplňků seženete
v galanterii nebo na webu v e-shopech
k tomu určených. Pokud nechcete moc
investovat, ale přesto si chcete uháčko
vat a potěšit se nějakým obyčejným
vlastnoručním výrobkem, tak nejlev
nější příze se dá pořídit od 30 Kč.
V čem jsou Vaše výrobky originální?
Čím se liší od ostatních?
Originalita „přijde sama“. Záleží, pro
koho danou věc budu vytvářet. Někdy
mají zájemci o moji tvorbu opravdu
zvláštní přání. Ve všem jim vyhovět ne
dokáži. Avšak společnou cestou většinou
přijdeme na správné řešení. Když už vím
pro koho budu vyrábět, tak právě při
chází „ona originalita“. Poté podle toho
volím vhodný materiál a postupně řeším
různé barevné tematické kombinace.
Kolik času Vám koníček zabírá? Na
jdete si čas i pro jiné zájmy? Které to

jsou? Podělte se s námi o své zážitky.
Koli k č a su? K a ž d á „háčk a řk a“
by vám odpověděla: Někdy jsou to
i stovky hodin. Záleží, co právě tvo
říte. Háčkování je totiž velmi návy
kové. Platí to i pro mě. Někdy se do
své práce tak zaberu, že nemám po
jem o čase. Háčkuji a háčkuji. Klid
ně proháčkuji celou noc. Hodiny jen
utíkají. Jinak ráda čtu. Oblíbenou
mám beletrii a detektivky. Mimo jiné
jezdím na kole a často chodím do pří
rody. Samozřejmostí je starost a péče
o moji rodinu, které se snažím dávat
nejvíce. Ráda dělám domácí práce,
ale i činnosti na zahradě, kde pobíhá
můj mazlíček, pes jménem Bert. Mým
dalším koníčkem je úklid! Prostě ráda
uklízím, dodává Marcela s úsměvem.
I Vám se určitě stalo, že chcete vytvo
řit složitý výrobek a zrovna nevíte,
jak na to. Kam zajít pro radu? Učíte
se sama? Od kamarádek? Nebo dává
te přednost kurzům?
Od začátku jsem samouk. Velkou po
mocí je mi internet, kde hledám různé
návody, foto-postupy, videa a rady „jak
na to“. Od kamarádek si nechám pora
dit, ale stejně si pak jdu vlastní cestou.
Kurzy nevyhledávám. Není od toho,
když si člověk na vše postupně přichá
zí sám. O to víc mám potom z výrobku
větší potěšení.
Kde berete inspiraci? Co je hnacím
motorem, abyste dokončila výrobek
a dále vytrvala ve svém tvoření?
Jak jsem dříve zmínila, tak inspira
ci čerpám z internetu nebo z vlastní
fantazie. Hnacím motorem je radost,
že vám pod rukama vzniká něco no
vého. A ještě větší radost mám, když se
radost dostaví u obdarovávané osoby.
Oboustranná radost je potom to nej
krásnější a já mohu pokračovat dál.

prezentujete své ukázky ručních pra
cí na sociální síti?
Mojí prezentací jsou všichni obdaro
vaní lidé, kteří mé výrobky nosí nebo
je mají doma. Občas nafocené výrobky
vkládám na sociální síť do příslušných
skupin o háčkování.
S kým a na čem jste v poslední době
spolupracovala?
Nedávno jsem spolupracovala s pa
nem Miroslavem Paštikou (můj kolega
v práci), který se zabývá kumyxafistikou,
kresbou, ale i psaním různých textů.
Požádala jsem ho o kresbu našeho psa
(bígl, 15 let). Obrázek jsem chtěla jako
dárek pro manžela. Na oplátku jsem pro
kolegu Mirka vytvořila háčkované oveč
ky. Mirek je hodně obdivoval, když jsem
je vyráběla k příležitosti Mezinárodní
ho dne dětí. Dvanáct kusů roztomilých
oveček si našlo své místo u dětí v dětské
skupince Korunka u nás v práci. Slovo
dalo slovo a tak vznikla spolupráce na
několik měsíců. Naše práce si můžete
prohlédnout na obrázcích. Novinkou
v tvorbě u mého kolegy je, že obrázek je
barevný, a já jsem své ovečky obohatila
o bezpečnostní zápalky.
Jak dlouho Vám trvá uháčkovat jed
nu ovečku? Kde vezmete nápad, když
ji chcete o něco dalšího vylepšit?
Uháčkovat ovečku mi trvá přibližně
10 hodin. Náročnější je kompletace
výrobku. Poslední zmíněná spolupráce
byla se sběratelem zápalek. Tady jsem
hotový výrobek vylepšila o háčkova
nou zápalku, škrtátko a o medailonek
s mým věnováním, přezdívkou, místem
výroby a datací.

Jsem začátečník a chci se naučit
háčkovat. Za jak dlouho se to mohu
naučit? Nejspíš není správnou cestou
pouštět se hned do složitých výrob
ků a vzorů. Co byste doporučila za
čátečníkům?
Tato technika není nijak zvlášť nároč
ná. Materiál a další příslušenství hravě
seženete. Vše, co potřebujete, je: Najít
si trochu volného času a vzít si do ruky
háček s přízí. Někdy je problém dostat
dobrý nápad nebo si vyhledat kvalitní
návod. Vše postupně přijde samo díky
vaší trpělivosti a zkoušení. Myslím si,
že začátečník za měsíc polštář určitě
uháčkovat zvládne.

Háčkované ovečky mají rády děti,
ale i dospěláci. Ovečky jsou IN. Ob
divuje je snad každá generace. Čím si
to vysvětlujete? Vaše roztomilé háč
kované ovečky si najdou své místo
u umělců, sběratelů, ale i sportovců.
Pro jakou skupinu lidí tvoříte? Pověz
te nám něco o „slávistické ovečce“.
Tvořím pro jakoukoli věkovou sku
pinu. Slávistická ovečka? Manžel je
veliký slávista. Chtěla jsem mu udělat
radost, a tak jsem mu jí uháčkovala.
Opravdu se povedla. Tenkrát jsem vý
robek nafotila na sociální síť a strhla se
lavina zájemců. Nešlo bohužel vyhovět
každému. Jeden pán ji také chtěl pro
svoji pětiletou dceru, která je také fan
dou červenobílých barev. Tak jsem mu
jí vyrobila. Předávání kdysi proběhlo
v Edenu s poznávacím znamením „slá
vistická ovečka v ruce“.

Můžeme si vaše výrobky někde pro
hlédnout a osahat naživo? Kde mo
hou fanoušci a příznivci háčkování
zjistit více o vaší zálibě? Máte webové
stránky s virtuální fotogalerií nebo

Na internetu lze z různých webových
stránek vyčíst o ovečkách mnoho
informací. Můžeme tu najít celkem
hodně kvalitní literatury s návody.
Dokonce video návody na YouTube.

Jaký je podle Vás správný postup vý
roby? Čím začít a na co si dát pozor?
Co je správným postupem výroby
oveček asi nelze přesně říci. Např. ony
zmíněné video-návody na YT vás třeba
naučí jak háčkovat bez chyb. Vše je tam
celkem dobře vysvětleno a ukázáno.
Popř. si můžete zkusit vyrobit ovečku
svépomocí dle mého návodu.
Materiál:
~ příze Gina (zn. YarnArt)
~ příze Dolphin Baby (zn. Himalaya)
~ háček, nůžky, nit, jehla
~ výplňové PES kuličky
~ bezpečnostní oči
Postup
~ nejdříve si uháčkujeme komponen
ty: ruce, nohy, uši, hlavu a tělo
~ vše vyplníme dutým vláknem
~ nakonec jednotlivé díly sešijeme
k sobě
~ návod je též ke stažení zdarma na
internetu
Závěrem trochu do soukromí…Mezi
přáteli je o Vás známo, že jste svůj
pracovní život strávila v pohostinství.
Někdy nepříjemní hosté. Jindy ne
reálné představy a kritika pokrmů. Co
Vám tato práce dala a naopak vzala?
V současné době pracujete na pozici
recepční v domově pro seniory Cen
trin CZ, s. r. o. Chtěla byste se vrátit
do prostředí restaurací, kaváren, pro
dejen? Podílet se zase na různých spo
lečenských akcích. Měla jste možnost
na chvíli pracovat v kavárně a cukrár
ně Hellas. Neláká Vás opět práce mezi
cukrovinkami a vůní kávových zrnek?
Do pohostinství se už vrátit nechci.
To přenechám mladší generaci. Pod
mým zaměstnavatelem Centrin jsem
měla možnost po dlouhé době opět si
vyzkoušet práci za barem. Bylo to při
příležitosti pořádání firemního plesu.
Pár dní jsem také strávila ve zmíněné
kavárně Hellas. Vše pro mě bylo příjem
nou krátkodobou změnou. V současné
době pracuji v domově pro seniory na
pozici recepční. Jsou zde činnosti, které
mě baví a naplňují. Tuto práci mám ráda
a neměnila bych.
Pokud byste se mohla vrátit v čase. Je
něco, co byste udělala jinak?
Kdybych se měla možnost vrátit v čase
a mohla něco změnit, tak bych toho ur
čitě změnila hodně. Avšak to už by nebyl
můj život a byl by to zcela jistě jiný život
KRESBA A FOTO AUTOR
ní příběh.

Vedle bydlí netopýr!
Eliška Kuťáková

N

etopýří jednotlivci nebo celé
kolonie jsou všude kolem nás.
Jakou etiketu volit při vzájemném
setkání?
Zahlédnout netopýra, kterak v pod
večer loví hmyz nad loukami nebo
rybníky, není v naší krajině až tak
neobvyklé. Přesto jsou všichni u nás
žijící netopýři ohrožení. Netopýři se
dožívají i třiceti let, každoročně mají
obvykle jen jedno mládě a – světe div
se – neubytovávají se pouze v jesky
ních. Někdy si mohou najít svůj úkryt
blíž, než byste si mysleli. Stejně jako
netopýři, jsou i jejich úkryty zákonem
chráněné. Co dělat v případech, kdy se
z netopýrů stanou vaši sousedé?
Nepanikařit – netopýři nejsou ne

bezpeční. Pokud si netopýři vybrali
jako příbytek vaši půdu či prostor za
okenicemi, není to důvod k panice.
Netopýři vám nebudou sát krev, za
motávat se vám do vlasů, ani na vás
nemohou přenést žádné parazity.
Jediné riziko představuje pokousání
netopýrem v případě, že se ho budete
dotýkat holou rukou a netopýr se bude
cítit ohrožen.
Netopýří bydliště v létě. V létě,
někdy již od konce dubna, netopýří
samice vytvářejí tzv. letní kolonie,
v nichž rodí mláďata. Přirozenými
úkryty jsou například dutiny stromů,
kde je bezpečno a stálá teplota pro
novorozená mláďata. Ovšem starých
stromů s dutinami je v naší krajině
pomálu (aneb ve smrku dutinu neu
děláš), takže netopýří samice často

vezmou zavděk i různými úkryty
v zástavbě. Období rození mláďat je
velmi citlivé a netopýři by touto do
bou neměli být rušeni, natož „násilím“
stěhováni jinam. Stačí ale nějaký čas
počkat – koncem srpna netopýři zpra
vidla opouští své letní kolonie a poma
lu se stěhují do zimovišť.
Netopýří zimní nocležiště. Přes zimu
netopýři spí zimním spánkem a za
tímto účelem vyhledávají úkryty se
stabilní teplotou mez 4 a 10 °C. Sami
výrazně sníží svou tělesnou teplot u
a metabolismus na minimum, aby
ušetřili cennou energii, a přežili tak
zimu. Pokud jsou ze svého zimního
spánku probuzeni, nuceni se opět „na
startovat“ a vydat množství cenných
zásob na rychlejší metabolismus, stojí
je to obvykle i život. Zimním spánkem

spící netopýry proto nikdy nerušíme.
Netopýři na jaře a na podzim. Pokud
se u vás náhle objeví skupina netopýrů
na jaře nebo na podzim, pravděpodob
ně se jedná o zbloudilou skupinku stě
hujících se netopýrů a za několik dní
se opět vytratí.
Co dělat a na koho se obrátit?Ač
mnohým z nás dělají netopýří sousedi
radost, můžou nastat situace, kdy se za
bydlí na nevhodném místě (např. v ro
zestavěné budově, kde stále probíhají
práce). Do jisté míry tomu můžeme
předcházet umisťováním speciálních
plochých budek pro netopýry (lze za
koupit např. na www.zelenadomacnost.
com/k/budky-pro-netopyry). V případě
netopýrů sídlících na nevhodném mís
tě je vždy žádoucí se poradit s odborní
ky. V úvahu přichází:

~ Česká společnost pro ochranu ne
topýrů (www.ceson.org; tel. 737 121 672
nebo 605 870 323)
~ síť záchranných stanic pro živočichy
(www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice; na Vlašimsku, tel.: 777 800 460)
~ nejbližší správa CHKO či národ
ního parku (www.ochranaprirody.cz/
regionalni-pracoviste)
Řešení na míru se najde vždy, ale
nikdy bychom se do akce neměli pou
štět bez předchozí konzultace, třeba na
výše zmiňovaných kontaktech. Může
me tak ublížit nejen netopýrům, ale
i sobě. Přehledné a srozumitelné in
formace o netopýrech a soužití s nimi
(včetně návodu na výrobu netopýřích
budek podomácku) lze najít i na strán
kách www.sousednetopyr.cz.
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Zruč a Kutnou Horu čeká revoluce
v péči o duševní zdraví dětí
Kateřina Kmínková

Z

ákladní škola Zruč nad Sázavou
ve spolupráci s odbornými part
nery spustila projekt „Duševní zdraví
pro děti“, kterým reaguje na součas
nou velmi špatnou dostupnost služeb
psychologické a psychiatrické péče pro
děti a mládež ve Středočeském kraji.
Navzdory tomu, že podle dat Světové
zdravotnické organizace se celá jedna
pětina všech náctiletých potýká s du
ševními obtížemi a polovina chronic
kých duševních onemocnění se poprvé
projeví do 14 let věku, dostupnost psy
chologické a psychiatrické péče pro děti
je v ČR všeobecně nedostatečná. Rodiny
dětí s duševními obtížemi se tak musejí
potýkat s velkou dojezdovou vzdáleností
za odborníky a dlouhými čekacími lhů
tami mezi objednáním a poskytnutím
služby. V ZŠ Zruč nad Sázavou a ZŠ
Kamenná stezka Kutná Hora budou od
září působit dva mobilní týmy duševní
ho zdraví pro děti, které budou posky
tovat včasnou podporu dětem a mládeži
s duševními potížemi. Týmy budou slo
žené z odborníků ze školského, sociální
ho a zdravotního sektoru. Oba týmy se
budou ve spolupráci s odborníky z USA
a Norska vzdělávat ve využívání osvěd
čeného diagnostickointervenčního
přístupu k podpoře duševním onemoc
něním ohrožených dětí označovaného
jako NEUROSEKVENČNÍ MODEL© a do
jde k jeho přenosu do českých podmí
nek. Dvouletý pilotní projekt je hrazen
z fondů EHP a Norska.
Působení týmů bude v celé ORP Kut
ná Hora
„Momentálně na naší Základní škole
ve Zruči nad Sázavou a v ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora vznikají útulné
konzultovny a zázemí pro týmy duševního zdraví, které poslouží jako místo
setkávání odborníků a dětí s rodinami,“
uvádí ředitelka zručské základní ško
ly Mgr. Ivana Stará a dodává: „Projekt
bude realizován celé oblasti s rozšířenou
působností Kutná Hora, týmy duševního zdraví jsou mobilní a svou činnost
budou vyvíjet i na ostatních základních a středních školách v Kutné Hoře

a v dalších městech a obcích – tedy třeba
v Uhlířských Janovicích, Zbraslavicích,
Vlastějovicích nebo Křeseticích.“ Mo
bilní týmy duševního zdraví začnou
fungovat od července 2021, odborné
konzultace a péči budou odborníci
v týmech uskutečňovat od září 2021.

{

„Zanedbání potřebné
podpory zvyšuje pravděpodobnost neprospívání ve škole, šikany,
užívání návykových látek, sebe poškozování,
n a r u š e nýc h v z ta h ů
i sebevražd,“ objasňuje

Klára Laurenčíková, předsedkyně ČOSIV

Týmy pro duševní zdraví stojí na mul
tidisciplinární spolupráci odborníků
Ve středočeském kraji jde o novinku –
poprvé budou týmy složené ze sociálních
pracovníků, speciálních pedagogů, psy
chologů, zdravotních sester se specializací
dětská psychologie, dětského psychiatra
a klinického psychologa pečovat o děti
přímo v prostředí školy. Budou se za
měřovat především na oblast prevence
a vzdělávání (dětí a mladých lidí, jejich
rodičů, učitelů, pečovatelů), a na přímou
podporu dětí a jejich rodin, škol a dalších
poskytovatelů služeb v území. Týmy bu
dou během své činnosti za klienty také
dojíždět a budou poskytovat podporu
všem potřebným dětem v regionu a to
tam, kde jich bude aktuálně třeba – v ro
dinách, ve školách, v nízkoprahových
zařízeních pro děti a mládež apod. V ne
poslední řadě se projekt zabývá osvětou
a destigmatizací duševního onemocnění
mezi širokou veřejností.

kluzivní vzdělávání a Základní škola
Zruč nad Sázavou. Ti si přibrali ke
spolupráci ještě Základní školu Kamen
nou stezku Kutná Hora, Pedagogicko
psychologickou poradnu Kutná Hora
a Norské dětské psychiatrické centrum
Østbytunet. Společně vybudují pilotní
projekt dětské psychologické péče, který
je první dva roky hrazen z fondů EHP
a Norska. Systémovým cílem projektu
je dále přenos dobré praxe s působením
týmu duševního zdraví do dalších regio
nů v ČR. A samozřejmě také udržitel
nost týmů na Kutnohorsku.
Děti jsou obzvlášť zranitelné a roz
voj psychických onemocnění má
u nich v této době enormní nárůst,
zanedbání psychologické péče zhor
šuje problémy školáka a může vést až
k sebevraždě
Děti a dospívající jsou obecně vnímá
ni jako ti zdraví, přitom se však jedná
o zvláště zranitelnou skupinu pro roz
voj duševních potíží. Podle dat Světové
zdravotnické organizace se celá jedna
pětina všech náctiletých potýká s du
ševními obtížemi a polovina chronic
kých duševních onemocnění se poprvé
projeví do 14 let věku. Většině dětí se
nedostává potřebné psychologické péče.
Zanedbání potřebné podpory pak zvy
šuje pravděpodobnost neprospívání ve
škole, šikany, užívání návykových látek,

sebepoškozování, narušených vztahů
i sebevražd. Včasná identifikace dušev
ních obtíží u dětí vede ke snížení rizika
rozvoje duševních obtíží do závažnější
formy. Předchází se i potřebě psychia
trické péče v dospělosti. „Dnešní náročná doba dlouhodobé pandemie, která má
restriktivní dopady právě na děti mnohem více než na dospělé, jejich problémy
v duševní oblasti jen umocňuje. Děti byly
zavřené přes rok doma bez obvyklého režimu, jistot, aktivit a sociálních kontaktů.
Linka bezpečí registrovala v průběhu první vlny epidemie COVID-19 v ČR až 30%
nárůst hovorů s tématem násilí v rodině,
30% nárůst v konzultacích zaměřených
na osobní problémy a psychické obtíže či
30% nárůst tématu problému s internetem, včetně sexuálního zneužívání,“ říká
předsedkyně České odborné společnosti
pro inkluzivní vzdělávání a iniciátorka
projektu Klára Laurenčíková.
Přenos Neurosekvenčního modelu
do ČR
Klíčovou roli v projektu hraje norský
partner – Dětské psychiatrické cent
rum Østbytunet, které se věnuje dětem
a mladistvým s nejzávažnějšími problé
my v oblasti duševního zdraví z celého
Norska a poskytuje dětem komplexní
terapii, podporu sociálních dovedností
a vzdělání s cílem přispět k jejich dobré
adaptaci a inkluzi v přirozeném prostře
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dí. Nabízí dětem nejen akutní léčbu, ale
zaměřuje se také na terapeutickou práci
s širší rodinou, i celou přirozenou sítí dí
těte zahrnující pochopitelně především
školu. Členové českých týmů duševní
ho zdraví se budou ve spolupráci s nor
ským partnerem projektu a odborníky
z ChildTrauma Academy z USA školit
ve využívání NEUROSEKVENČNÍHO MO
DELU© – diagnostickointervenčního
přístupu k dětem s problémy v dušev
ním zdraví v důsledku negativních zážit
ků vycházejícího z aktuálních poznatků
v oblasti neurovědy a vývojové psycho
logie. Je uplatnitelný nejen v terapii, ale
také ve vzdělávání a výchově dětí, a staví
mimo jiné na cíleném posilování kom
petencí odborníků, kteří jsou s dětmi
v každodenním kontaktu – učitelů,
asistentů, vychovatelů. Posilováním
kompetencí v uplatňování respektují
cího přístupu k naplňování vývojových
potřeb dětí se současně výrazně snižuje
tlak na poskytovatele zdravotních slu
žeb (psychiatry, klinické psychology,
psychiatrické sestry), jejichž kapacity
jsou časově a místně omezené.
Pro veřejnost se chystají akce, které
mají destigmatizovat duševní one
mocnění, účastnit se jich bude napří
klad Simona Babčáková či KattyGyal
Kenta
V rámci projektu se chystají přednáš
ky, besedy a další programy určené pro
veřejnost, které mají ukázat, že dušev
ní onemocnění již není tabu. Během
podzimních Týdnů duševního zdraví
se uskuteční mj. i Divadlo utlačova
ných. Tváří projektu se stala zpěvačka
KattyGyal Kenta, která má vlastní
zkušenost s duševním onemocněním,
a během besed bude v rámci prevence
sdílet svůj příběh s žáky základních škol.
Do destigmatizační kampaně se zapojí
i herečka Simona Babčáková.
Další informace:
Duševní zdraví pro děti
Kateřina Kmínková – PR manager
katerina.kminkova@zszruc.cz
tel.: +420 721 971 323
www.dusevnizdraviprodeti.cz

Eduzměna s ČOSIV oslovily ZŠ Zruč
nad Sázavou
Za vznikem převratného projektu
v péči o duševní zdraví dětí a ado
lescentů stojí trojice partnerů: Eduzmě
na, Česká odborná společnost pro in

Talentové přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou
30. 8. 2021
od 14.00 do 16.00 hodin
hudební / taneční / výtvarný / literárně-dramatický obor
Nezapomeňte si vyplnit předběžnou elektronickou přihlášku. Podrobnější informace najdete na www. zus-zruc.cz Těšíme se na vás!

Rozloučení s předškoláky

Simona Rejnková

V

FOTA: ARCHIV MŠ

e středu 16. 6. 2020 proběhlo
v MŠ Ma lostra nské na škol
ní za hradě slavnostní rozloučení
s předškoláky, kteří v září odcházejí

do základní školy. Vše bylo tento rok
jinak, než bychom si přáli, a proto
letos rozloučení se školkou proběhlo
bez přítomnosti rodičů. Rozloučení
je významným okamžikem v životě
dětí, už z nich budou školáci a s tím
nastanou nové radosti, ale i starosti.
Tento den jsme si s dětmi užili. Byl
to dojemný okamžik, kdy děti v čele
s paní učitelkami, slavnostně nastou
pily za zvuků hudby a každý si prošel
slavobránou. Poté splnily školáckou
„maturitu“ a byly slavnostně pasová
ny, obdržely dárečky a dál se program
ubíral v duchu písniček, tancování
a soutěží. S těmito předškoláky jsme
strávili velice tvořivý školní rok plný
her, radosti, přátelství a pro někoho
i prvních lásek. Navzdory všemu to
byl moc hezký rok.

„Tak děti, ať se vám ve škole daří,
nezapomeňte na svoji školku, proto
že všechno důležité pro život, jste se
naučily právě tady.“
Vaše třídní učitelky
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Můžeme se učit hrou? Na otázku odpoví Edufest v neděli 19. září
Zuzana Křivánková

V

neděli 19. září se na šesti místech Kut
né Hory koná Edufest. Festival hravého
učení s Hrou na hrdiny 21. století odpovídá
na otázku, jestli je možné učit se zážitkem,
zábavně a s radostí. Proaktivita, kritické my
šlení, kreativita, umění komunikovat a vnitř
ní síla – to je výbava, kterou potřebujeme
všichni. Šest schopností, a zároveň stanovišť
hry, které jsou nutné pro život v měnících se
podmínkách dnešního světa. Ale učíme se je
dostatečně rozvíjet? A učíme to děti?
I to se dozví účastníci Edufestu, když bě
hem Hry na hrdiny 21. století splní úkoly na
různých místech v centru Kutné Hory. Zí
skají tím super schopnosti, kterými postupně
vybudují svého vnitřního hrdinu. Za každý
splněný úkol dostanou razítko do hrací karty
a nakonec projdou Cestou uvědomění v par
ku pod Vlašským dvorem. Tam se nachází cíl
hry a také centrální místo Edufestu – množ
ství stánků a aktivit pro zvídavé návštěvníky
každého věku. Program vyvrcholí předsta
vením ansámblu Teatro Piccolino s prvky

akrobacie, žonglování a pantomimy.
„Není nutné projít všechna stanoviště, ale
jistě to bude stát za to. Začít je možné kdekoliv, už samotné názvy, věříme, zní dobrodružně: Továrna myšlení, Cesta porozumění,
Chrám vnitřní síly, Domo v představivosti,
Prostor pro odvahu a na konci – Cesta uvědomění v parku pod Vlašským dvorem. Jsem
si jistá, že účastníky čeká na Edufestu spoustu
zážitků a AHA momentů,“ říká Kamila Dr
tilová, manažerka Eduzměny Kutnohorsko
a MAP Kutnohorsko.
Organizátoři chtějí poukázat na to, jak dů
ležitou roli hraje vzdělávání v našem životě, že
vzdělávat se můžeme i velmi zábavnou formou
a že určité schopnosti jsou pro život důležitější
než některé encyklopedické znalosti.
„Na přípravě Edufestu se podílí 22 volnočasových a odborných organizací, které působí
v kutnohorském regionu. Někdy jde o velmi netradiční a nová spojení. To je jedním z principů
Eduzměny – propojovat a dávat prostor aktivním lidem a organizacím,“ dodává k Edufestu
Zdeněk Slejška, ředitel a zakladatel Nadační
ho fondu Eduzměna.

Více informací na www.eduzmenaregion.cz/
festival a facebooku Eduzměna Kutnohorsko.
Hlavním organizátorem Edufestu je Nadač
ní fond Eduzměna, která na Kutnohorsku re
alizuje svůj pětiletý pilotní projekt vzdělávání
Eduzměna Kutnohorsko, který zlepšuje úro
veň vzdělávání dětí. Přináší sem zkušenosti
a finance pro rozvoj školství. Pracuje dlouho
době na tom, aby se děti mohly učit naplno,
s radostí z objevování a škola je připravila na
budoucnost, kde bude třeba především umět
spolupracovat, kriticky myslet a dobře se ori
entovat v rychle se měnícím světě. Na Kut
nohorsku zveme k společnému stolu všechny,
kterých se vzdělávání týká: učitele, ředitele,
děti, rodiče, zřizovatele škol, podnikatele
a zástupce veřejné správy. Výsledky projektu
chceme šířit do dalších regionů České repub
liky tak, aby byl do roku 2030 využit na 20 %
území Česka.
Pro další informace můžete pouřít následu
jící kontakty: tel.: +420 722 436 550, e-mail:
zuzana.krivankova@eduzmenaregion.cz, pří
padně www.eduzmenaregion.cz a https://www.
facebook.com/EduzmenaKH.

Nejen naučné stezky potřebují údržbu a obnovu…
Jana Špačková

V

roce 2019 byly v rámci projek
tu podpořeného Středočeským
krajem zrevidovány naučné stezky
v národním geoparku a turistické
destinaci Kraj blanických rytířů.
Účelem projektu bylo analyzovat
tuto konkrétní část návštěvnické
infrastruktury v nově certifikované
turistické oblasti Kraj blanických
r y tíř ů. Hodnotící formulá ř pro
potřeby hodnocení naučných ste
zek ve Středočeském kraji zpraco
vala Kateřina Červenková z ČSOP
Vlašim, samotné hodnocení stezek
včetně jejich fyzické kontroly pro
vedl v yškolený tým hodnotitelů
z ČSOP Vlašim.
Kritéria pro hodnocení naučných
stezek si všímala trasy, značení, ob
sahové náplně, interpretace, desig
nu a stavu.
Revizí prošlo celkem 21 nauč
ných stezek. Závěrečné zhodnoce
ní konstatovalo, že všechny stezky
v destinaci a geoparku K raj bla
nických rytířů budou v budoucnu
potřebovat obnovu a je v zájmu
destinace, aby vlastníci a t vůrci
nov ých stezek dosta li v regionu
metod ickou podporu při jejich
v ytváření. Součástí závěrečného
vyhodnocení proto byla doporuče
ní pro vlastníky naučných stezek,
případně pro destinaci.

Většina naučných stezek v Kraji
blanických rytířů byla financována
za pomoci dotací, na jejich obnovu
po letech však vlastníci často nema
jí finance, čas ani kapacity. Infor
mační tabule naučných stezek jsou
často výraznými prvky v krajině, je
proto důležité, aby se objevovaly na
smysluplných místech a obsahova
ly relevantní, pro turisty přínosné
informace. V případě vzniku no
vých naučných stezek nabízí Kraj
blanických rytířů pomocnou ruku,
jako například metodickou pomoc
při vzniku naučné stezky Za po
věstmi Voticka, kterou realizovalo
Městské kulturní centrum Votice
v roce 2021.
Obnova turistického mobiliáře
na Voticku
Nejen naučné stezk y, a le ta ké
jednotlivé informační panely vý
zna mně zasa hují do k rajinného
rázu. V regionu snad není náves či
náměstí, které by v minulosti neby
lo osazeno informačním panelem
s mapou, textem o obci, osadách
nebo o místních zajímavostech.
Stejně jako naučné stezky, i tyto
informační panely vznikaly po
stupně, většinou za podpory dota
cí. Díky dvěma projektům realizo
vaným z participativního rozpočtu
Středočeského kraje na rok 2020,
které realizuje Mikroregion Votic

ko, se Kraj blanických rytířů podílí
na obnovách mobiliáře v obcích na
Voticku.
„Celková hodnota obou projektů
je 860 000 korun. Z toho 800 000
kor u n p ok r y jí k r ajské p en í z e ,
60 000 korunami se na projektu
budou podílet obce, které o ob
novu mobiliáře projevily zájem.
Ve čtrnácti obcích Mikroregionu
Voticko dojde k insta laci nebo
obnově více než třiceti informač
ních panelů a k dodání posezení,
laviček, stojanů na kola nebo košů,
a to podle požadavků obcí, tak aby
nový mobiliář vhodně doplnil ten
stávající,“ říká manažerka Mikro
regionu Voticko Lucie Krubnerová.
Nové informační tabule budou
respektovat místní poměry, záro
veň ale lépe přihlédnou k potřebám
turistů – ať už umístěním, přehled
nou mapou s vyznačenými pěšími
a cyklistickými trasami, zajímavý
mi turistickými cíli, tipy na místa,
kde se občerstvit a odkazem na nej
bližší informační centrum. Nové
informační pa nely v poutavém
grafickém designu nahradí mnoh
de nefunkční (nečitelné, vandaly
poškozené) či zastaralé (nejstarší
informační tabule byly realizová
ny před dvaceti lety!) informační
panely, často návsi a náměstí obcí
spíše hyzdící.
Díky této spolupráci s Mikroregi

onem Voticko a obcemi na Voticku
se podařilo zmapovat informační
panely, a to nejen co do jejich loka
ce a vlastnictví, ale také rozměru,
stavu a obsahu. Ne všechny infor
mační panely se však díky dotačním
financím podaří v letošním roce ob
novit. Kraj blanických rytířů proto
vstoupil v jednání s obcemi a na
bídl spolupráci při obnově infor
mačních panelů, případně i dalšího
mobiliáře, tam, kde je to potřebné.
Jde většinou o osady obcí nebo roz
cestí turistických a cyklotras. Po
kud i vy chodíte či jezdíte kolem
informačního panelu, který volá po
obnově, ozvěte se nám. Pokusíme
se společně s vlastníkem informač
ní tabule najít takové řešení, aby
tento prvek krajinu či náves nehy
zdil, ale naopak byl pro ni a pro
turisty přínosem.
V podzimních a zimních měsících
by Kraj blanických rytířů podobně
jako na Voticku rád zmapoval stav
informačních panelů i na Vlašim
sku, Zručsku a Dolnokralovicku
a případně, pokud bude ze strany
vlastníků zájem, pomohl s jejich
obnovou.
Pro více informací a s náměty na
spolupráci kontaktujte manažerku
K raje blanick ých r y tíř ů Terezu
Kubištovou – e-mail: kubistova@
blanik.net, tel.: 739 716 091.
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Pátek 13. srpna 2021 ‒ Den požární bezpečnosti
Jaromír Brzák, Radka Vonšovská

Č

eská asociace hasičských důstoj
níků rovněž v tomto roce vyhla
šuje Den požární bezpečnosti, který
má již své pevné místo v pátek 13.
V letošním roce připadne tento den
na pátek 13. srpna. Dlouhodobým
cílem je snaha „zlomit“ pověru o ne
šťastném pátku třináctého.
Každoročně je den požární bezpeč
nosti zaměřen na konkrétní téma.
Vzhledem k omezeným možnostem
propagace požárně bezpečnostní pro
blematiky v roce 2020 se Česká aso
ciace hasičských důstojníků rozhodla
zopakovat téma z loňského roku, kte
ré zní Požárně bezpečnostní zařízení
v soukromých a veřejných budovách.
Požárně bezpečnostní zařízení tvo
ří poměrně širokou skupinu zaříze

ní, která mají za úkol chránit životy
a zdraví osob a také majetek při požá
ru. Patří mezi ně zařízení pro včasnou
detekci a signalizaci požáru, zaříze
ní, která pomáhají rychlé a bezpečné
evakuaci osob, zároveň i zařízení,
která brání šíření požáru.
V domácnostech, jako jsou rodinné
domy nebo byty, není instalace po
žárně bezpečnostních zařízení tak
četná. Můžeme se zde setkat napří
klad s autonomními hlásiči požáru,
kterými musí být vybaveny objekty
pro bydlení postavené či rekonstruo
vané po 1. červenci 2008. U starších
objektů hasiči instalaci velmi důrazně
doporučují. Ze zkušeností hasičů ply
ne, že právě včasné zjištění vzniklého
požáru je rozhodující pro záchranu
lidských životů. Hlásiče požáru tak
výrazně zvyšují šance na přežití. Ze

jména pak v domácnostech, kde mají
požáry vůbec nejtragičtější následky.
Každý rok při nich zemřou desítky
lidí, zraněny jsou další stovky osob
a způsobené škody dosahují stamili
onů korun. Nebezpečí hrozí zejména
v noci, kdy lidé spí, a není nikdo, kdo
by požár včas zpozoroval a upozornil
na něj ohrožené osoby.
Autonomní hlásiče požáru mo
hou zachránit četné životy. Jejich
cena se pohybuje v řádech stovek
korun a lze je pořídit již za ceny
od cca 150 Kč. Cena se vždy odvíjí
od toho, jak komplexní zařízení je.
Jestli detekuje kouř, zvýšení teploty
v prostředí nebo hořlavé plyny, či je
součástí zabezpečovacích systémů.
A le i základní provedení je z hle
diska bezpečnosti dostačující. Vždy
každopádně kupujte hlásič u prově

řených prodejců s českým návodem
a certifikací.
Včasnou detekcí požárů však ještě
není nad požárem vyhráno. Nesmí
se zapomínat, že pro bezpečné uha
šení požárů je nutná kromě včasné
detekce i likvidace požárů v jeho
počátečním stádiu. Proto je nutné
vybavit domácnost i funkčními pro
středky pro hašení např. přenosnými
hasicími přístroji.
Co tedy udělat v případě zjištění
požáru?
Nejdůležitější je chránit životy, te
prve potom až majetek.
Pokud to situace dovolí, snažte se
o prvotní hasební zásah – hasicím
přístrojem, vodou, hasicím spre
jem apod. Nikdy však nepřeceňujte
své síly a myslete na to, že oheň vám
nesmí zatarasit únikovou cestu!

Při pohybu v zakouřeném prostoru
si dávejte pozor, abyste se nenadýcha
li toxických zplodin hoření, držte se
při zemi a dýchací cesty si chraňte
navlhčenou rouškou (stačí kapesník).
Každý požár okamžitě oznamte na
tísňovou linku hasičů 150 nebo 112.
Jednoduše uveďte, co se stalo, kde se
to stalo, a své jméno a přímý kontakt
na sebe. Nepokládejte telefon, dokud
vás k tomu operátor nevyzve.
Důsledně se řiďte se pokyny operá
tora tísňové linky.
Přejeme vám, ať je pro vás pátek 13.
šťastným dnem a ať, také díky dobré
prevenci, nikdy pomoc hasičů nepo
třebujete!
Por. Bc. Jaromír Brzák je vyšetřovatelem požárů a kpt. Bc. Radka Vonšovská
je odbornicí v oblasti prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení.
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Tajenka minulého vydání: Originální skok, který předvedl Libor Podmol jako první na světě, nazval Surfer Flip. Libor byl v roce 2019 vyznamenán medailí Za zásluhy.
Historie háčkování je poměrně krátká. První zmínky o něm se objevují v první polovině 19. století. Pletení jehlicemi je o pár století starší, ale zdaleka nejstarší technikou zhotovování plošných textilií je tzv. nålebinding, neboli „splétání jehlou“. Mezi nejstarší známé výrobky zhotovované touto technikou patří i (viz tajenka), které
vznikaly již ve 3. století před Kristem.

Jak jsme jeli na dovolenou
Tereza Bělinová

J

á se strašně těším k moři! Tahle
věta zněla posledních čtrnáct dní
naším domem jako meluzína. A taky
další věty jako… a budeme jezdit na
těch tobogánech sami, mami? Ko
lik trenek si máme brát, mami? Jak
daleko to bude k moři, mami? Kdy
už začneme balit, mami? Co já vím,
mládeži a nechcete mi raději říkat
křestním jménem?
Nutno vyzdvihnout skutečnost, že
se matce podařilo zabalit pětičlennou
rodinu do dvou kufrů. Panika před
odjezdem na letiště byla poněkud
„rozražena“ tím, že otec dvacet minut
pochodoval po domě, přemítaje, zda
si na nohy do letadla vezme pantofle
nebo kecky. Jelikož měl každý malé
příruční zavazadlo, byli mužíčkové
podle míry nebezpečí předčasného
sežrání jmenováni strážci jablíček,
houstiček a sladkostiček.
Na letišti všechno proběhlo hladce,
až na desetiminutový děsivý úsek,
kdy se nejmenší mužíček ztratil. Sa
mozřejmě se našel, zaplaťkdokoliv!
Vlezl totiž na záchod pro tělesně po
stižené, a když ho bratři v prostorách
toalet volali, neozýval se. „Musím si
dát před odletem panáka!“ zahlaho
lila matka, která se k smrti bojí létat.
V přilehlé restauraci do sebe kopla
rum za 235 a nasedli jsme do letadla.
Ke vzletu jen tolik: strach, panika,

hyperventilace, vykulené oči, bušící
srdce, ruce synků zčervenalé mačká
ním matky ještě dalších sedmdesát
minut letu.
Naproti tomu vlastní let, příjezd
z letiště do hotelu, ubytování, pozd
ní več eře, noční obh líd k a okolí
i první ochutnávka moře proběhnou
krásně a hladce.
První den: Matka od rána tvrdí,
že se jde hned po snídani k moři. Ve
13.00 hodin sedí u bazénu, hledíc na
synky na tobogánech (jezdí opravdu
sami) a v žíle má už dvě bacardi s co
lou. Později odpoledne ale opravdu při
jde moře. Tedy my přicházíme k moři,
pochopitelně. A je nádherné, teplé,
překvapivě slané, hladivě laskavé a vo
ňavé a my si ho užíváme až do večera.
V šichni mužíčci mají ta kové t y
kraťasové, plátěné plavky. Hned prv
ní večer při návratu od moře se tak
objeví nečekaný problém… odřená
stehýnka od soli a písku, protože na
pláži není sprcha se sladkou vodou,
abychom se mohli opláchnout. Cesta
na hotel tak matce skýtá zajímavý, té
měř epický pohled: čtyři bosí mužíčci
s nohama široce od sebe, skuhrající
a ťapající pomalu vpřed.
Druhý den se scénář opakuje s tím
rozdílem, že matka pije o poznání
r ychleji, a ještě předtím než se jí
rozo stří vidění a přestane vidět na
levé oko, stráví milou téměř poe
tickou hodinku se všemi mužíčky,

pinkajíc jako volejbalový profík…
no dobře, poloprofík.
Tři králové s velkými nafukovacími
kruhy nebo bez nich, vždycky mokří
a vždycky rozesmátí, se tu a tam ob
jeví s hlášením: Jdu si pro pití, nanuk,
hambáč, jointa (doplň, co tě napad
ne) a matka vždy nadšeně souhlasí,
je potěšena jejich zájmem…, matka
totiž právě objevila sangrii.
Dovolená přinesla i nové přezdív
ky. Odpočinutá matka nazývá syn
ky „ananásku“ a otce oslovuje něžně
„myšáčku“. Se stoupajícím množ
stvím alkoholu v krvi přestává matce
vadit i že se mužíčci mezi sebou há
dají, i že je jí v nových dvoudílných
plavkách vidět břicho. První den na
pláží jí mimochodem nejstarší synek
nadšeně ukazuje zhruba stopadesá
tikilovou ženu kyprých tvarů, řka:
„Hele mami, támhleta paní má taky
dvojdílný plavky a taky dobrý!“
Aby nedošlo k mýlce. Alkoholem
se průběžne prolévá i otec. Dokon
ce přijde s nabídkou: „Pojď, drahá,
zapinkáme si v bazénu, je my dva,
sami, chceš…?“ Začneme tedy, je
den před druhým se nakrucujeme
jako zamlada, když se postupně za
čnou trousit… jeden, druhý, třetí…
„A můžeme si pinkat s vámi?“
„Chtěl jsem strávit romantickou
chvilku sám, jen se svojí ženou! Kolik
vás tam doprčic, por favor, ještě je?“
Čtvrtý den si kůže všech mužíčků

zvykne na slunce, slanou i chlorova
nou vodu a stávají se z nich hnědí
ošlehaní piráti. Ne tak kůže matčina!
Ta je stále načervenalá, lehce podráž
děná a i přes trvalý přísun rumu ne
chce uznat, že matka je taky pirát.
Pátý den je kritický…, jak už to tak
bývá! Otec se ráno budí do řešení ne
odkladného nepříjemného pracovní
ho problému. Největší z malých mu
žíčků má rýmu. Nejmenší se začíná
loupat jako stará želva. Matce při utí
rání nohou ručníkem nepěkně křup
ne za krkem. A prostřední mužíček
má tedy z toho všeho zákonitě depku
jako trám. Jenže smůla pokračuje celý
den. Nejmenší je přehřátý a malátný,
navečer křupne za krkem i největší
mu a otcovy pracovní potíže se ne
lepší. Ale my nedáme! Zvládneme to!
Matka večer zjistí, že mojito funguje
proti bolesti stejně jako panadol, ne
-li lépe. Největšího mužíčka promne
konopnou mastí a jeden rozpustný
panadol mu dopřeje. Po usilovném
přemýšlení, proč se to stalo, uzavřeme
„krční křupací problém“ tak, že jsme
namakaní sportovci, kteří neobvykle
hodně plavou se vztyčenou hlavou…
Šestý den je dnem výletu. Asi jsem
to ještě nezmínila, naše dovolená
je na španělském ostrově Menorca,
která je součástí Baleárských ostro
vů. Menorca je opravdu malinká (jen
17×50 km). Je to krásný, trochu di
voký a vyprahlý kus země, obydlený

jen málo. Je tu spousta volné přírody,
občas ohrada s kravičkami, koníky
nebo oslíky, kteří se krčí před ostrým
sluncem pod nevelkými keři. Archi
tektura měst je typicky středozemní.
Bílé domky, nízké taškové střechy,
zelené dřevěné okenice. Ploty a ohra
dy z kamenů omletých mořem, táh
noucí se kilometry a kilometry podél
silnic a pastvin. Městské historické
budovy a kostely jsou sice gotické, ne
však v takovém zdobném stylu, na
jaký jsme zvyklí u nás. Vše je daleko
jednodušší s patrným vlivem muslim
ských mešit. Co si návštěvník kromě
moře a slunce užije dosyta, jsou pal
my, oleandry, keře rododendronů,
olivovníky.
Na výletě jsme chtěli koupit také
drobné dárky a každý sobě nějaký
suvenýr v upomínku na krásný do
volenkový čas. Proto jsme brouzdali
po krámcích a mužíčci si vybírali.
Větší měli poměrně brzy jasno, vy
brali si něco do svých pokojíčků, ale
nejmenší ne a ne si vybrat. Konečně
ve dvanáctém obchůdku mu padla
do oka dřevěná malovaná píšťalka.
Sláva, proč ne?!
Matčina předsevzetí: nenervovat
se, odpočívat, číst a pít byla částeč
ně splněna. Co přečetla, ví naprosto
přesně – má tam záložku!
A tak vám všem přeji krásné léto,
hodně zážitků a príma odpočinek
s vašimi milými!
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Změny v oblasti občanských průkazů od 2. srpna 2021

Štěpánka Malinová

D

ále zůstává možnost nahlásit
ztrátu či odcizení OP na úřadech
s rozšířenou působností (např. Vlašim,
Kutná Hora, Čáslav), avšak na matri
kách (matrika Zruč nad Sázavou) již to
možné nebude.
Od pondělí 2. srpna 2021 začal platit
nový zákon o občanských průkazech
(zákon č. 269/2021 Sb.), který přinesl
významné změny.
Nejvýznamnější změnou je, že na
základě nařízení Evropské unie (Naří
zení 2019/1157 ze dne 20. 6. 2019) bu
dou v občanských průkazech vedeny
biometrické údaje, kterými se rozumí
zobrazení obličeje a otisk prstu z každé
ruky. Tyto biometrické údaje budou
uložené v čipu, který je již součástí ob
čanského průkazu.
Všechny vydávané strojově čitelné
občanské průkazy budou obsahovat
biometrický snímek obličeje a u obča
nů starších 12 let otisk prstu z každé
ruky. Přidáním těchto dalších zabez
pečovacích prvků by měla být ztížena
možnost občanské průkazy padělat či
zneužít.
Další významnou změnou je ukon
čování platnosti občanských průkazů

z níže zákonem uvedených důvodů.
Proto je nutné při jakékoliv níže uve
dené změně požádat v zákonné lhůtě
o výměnu OP, protože platnost stáva
jícího OP bude ve lhůtě 45 dnů auto
maticky ukončena, a to ode dne, kdy
nastala předmětná skutečnost.
Jedná se o změny těchto údajů:
• ohlášení změny místa trvalého po
bytu
• změna jména nebo příjmení
• změna rodného čísla
• změna pohlaví
• změna rodinného stavu (pokud je ve
stávajícím OP uveden)
I nadále bude oddělován příslušný
roh občanského průkazu, pokud na
stane změna údajů v OP (například
po změně rodinného stavu – sňatek,
rozvod, úmrtí atd.), nicméně k občan
skému průkazu již nebude vydáváno
potvrzení o této změně.
Při změně trvalého pobytu budou
k občanským průkazům i nadále vy
dávána potvrzení o změně trvalého
pobytu.
Nově již do občanského průkazu již
není možné zapsat akademický titul
nebo vědeckou hodnost.

Nově je možné ohlásit Policii ČR
i ztrátu OP (dosud bylo možné pouze
odcizení). Po ztrátě, odcizení, poškoze
ní nebo skončení platnosti OP z jiných
důvodů se již nebude vydávat Potvrze
ní o občanském průkazu. Dále zůstává
možnost nahlásit ztrátu či odcizení OP
na úřadech s rozšířenou působností
(Vlašim, Kutná Hora, Čáslav), avšak
na matrikách již to možné nebude –
matrika Zruč nad Sázavou ohlášku již
přijímat nebude.
Žádost o vydání občanského průkazu
nebude možno podat elektronicky ani
prostřednictvím jiné osoby.
Převzetí OP bude nově možné taky
na základě zvláštní plné moci s úředně
ověřeným podpisem.
K 1. 8. 2021 byly zneplatněny všechny
doposud vydané BOK (bezpečnostní
osobní kód). Nadále bude zadávání
BOK nepovinné – dobrovolně jej mo
hou zadávat občané starší 15 let.
Při převzetí občanského průkazu je
žadatel povinen odevzdat dosavadní
OP. Správní orgán provede jeho zne
hodnocení, a pokud o to žadatel po
žádá, správní orgán mu znehodnocený
průkaz ponechá. Toto však neplatí
v případě padělaného nebo pozměně
ného OP.

Statistika odboru vnitřních věcí – červen 2021

Ministerstvo vnitra může na základě
písemné žádosti pozůstalého příbuzné
ho poskytnout z evidence občanských
průkazů digitální zpracování podoby
zemřelé osoby, jíž byl vydán občanský
průkaz.

čitelné údaje, půjde s nimi cestovat po
Evropské unii až do konce jejich plat
nosti
• ty, jež strojově čitelnou zónu nemají,
musí být vyměněny do pěti let, jinak se
na ně nebude smět jezdit za hranice.

Doba platnosti občanských průkazů
je následující:
• u občanů starších 15 let bude plat
nost desetiletá
• dětem 6–15 let budou vydávány prů
kazy s pětiletou platností
• senioři nad 70 let budou mít průka
zy platné 35 let
• pro občany, jimž nebude možné
z důvodu dočasné indispozice pořídit
otisk prstu z každé ruky, bude platnost
občanského průkazu 1 rok
• občanské průkazy bez strojově či
telných údajů s dobou platnosti 1 mě
síc v souvislosti s výkonem volebního
práva se od 2. srpna 2021 již vydávat
nebudou.

Dále v souvislosti se změnou zákona
o občanských průkazech dochází ke
změně zákona o správních poplatcích,
které se mění následovně:
• ztráta, odcizení, poškození OP –
200 Kč (dosud 100 Kč)
• žádost o OP pro občana mladšího
15 let – 100 Kč (dosud 50 Kč)
• OP bez trvalého pobytu (po ukon
čení trvalého pobytu na území ČR) –
200 Kč (dosud 100 Kč)

Platnost stávajících občanských prů
kazů:
• dosavadní OP budou použitelné až
do skončení jejich platnos-ti, nejpozdě
ji do 3. srpna 2031
• mají-li dosavadní průkazy strojově

I nadále platí, že:
Občan může požádat o vydání ob
čanského průkazu u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou pů
sobností, v hlavním městě Praze u kte
réhokoliv úřadu městské části Prahy
1 až 22 (bez ohledu na místo trvalého
pobytu).
Bližší informace vám podá:
malinova@mesto.zruc.cz
tel.: 327 532 815

vypracovala Štěpánka Malinová

Počet obyvatel k 31. 6. 2021

4 500 obyvatel

Počet gratulací jubilantům

41

Odstěhování

3 obyvatel

Počet jízd senior taxi

190

Přistěhování

10 obyvatel

Počet uživatelů pečovatelské služby

79

Přestěhování v rámci obce

8 obyvatel

Návštěvy u uživatelů v počtu

978

Počet narozených k 30. 6.

23 dětí

Množství vypraného prádla

142 kg

Úmrtí

4 obyvatelé

Celkem nákupů pro seniory

235

Počet rozvodů

6 manželství

Péče o osoby v domácnosti

362 hodin

Změna jména a příjmení

2

Počet návštěv u osob

Počet ztrát občanských průkazů

5

vyžadujících terénní služby

27

Uzavření manželství

6

Počet intervencí soc. pracovníků

212

Statistika odboru vnitřních věcí – červenec 2021

vypracovala Štěpánka Malinová

Počet obyvatel k 31. 7. 2021

4 491 obyvatel

Počet gratulací jubilantům

78

Odstěhování

8 obyvatel

Počet jízd senior taxi

223

Přistěhování

5 obyvatel

Počet uživatelů pečovatelské služby

81

Přestěhování v rámci obce

5 obyvatel

Návštěvy u uživatelů v počtu

874

Úmrtí

4 obyvatelé

Množství vypraného prádla

135 kg

Počet rozvodů

5 manželství

Celkem nákupů pro seniory

214

Změna jména a příjmení

1

Péče o osoby v domácnosti

340 hodin

Počet ztrát občanských průkazů

3

Počet návštěv u osob

Uzavření manželství

8

vyžadujících terénní služby

21

Počet intervencí soc. pracovníků

145

Sociální práce ve Zruči nad Sázavou
Dagmar Janatová

P

otřebujete radu nebo pomoc? Do
stali jste se do nepříznivé životní
situace, se kterou si nevíte rady? Potře
bujete pomoci se zajištěním péče o sebe
nebo blízkou osobu?
Sociální pracovník obce poskytuje
bezplatně individuální sociální po
radenství jednotlivcům či rodinám,
které si neví rady a zažívají obtížné či
nepříznivé životní situace (zdravotně
postižení, senioři, rodiče, děti, neza
městnaní, občané ohroženi sociálním
vyloučením, oběti agrese, osoby bez
přístřeší atd.). Sociální práce se za
měřuje na vztahy mezi lidmi a jejich

prostředím. Aby bylo možné klientovi
pomoci změnit jeho situaci, je nutné
pochopit, jak ji vnímá on sám.
Sociální pracovník v naší obci:
~ pomáhá při orientaci v systému so
ciálních a zdravotních služeb, popřípa
dě při výběru vhodné sociální služby,
vyplňováním žádostí do této služby
(pečovatelská služba, azylové domy, do
movy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem, odlehčovací služby)
~ poskytuje poradenství v návaznosti
na jednotlivé dávky systému (dávky dů
chodového a nemocenského pojištění,
dávky státní sociální podpory, dávky
pomoci v hmotné nouzi)
~ pomáhá s v yplňováním žádostí

o různé typy dávek pro osoby se zdra
votním postižením (žádost o příspěvek
na péči, návrh na změnu výše přiznané
ho příspěvku na péči, žádost o příspě
vek na mobilitu, příspěvek na zvláštní
pomůcku, žádost o průkazky ZP, ZTP,
ZTP/P), pomoc při vyřizování osob
ních dokladů (OP)
~ řeší problémy související se ztrátou
nebo s rizikem ztráty bydlení
~ pomáhá s hledáním či udržením za
městnání
~ poskytuje kontakty a zprostředko
vává jednání s dalšími organizacemi.
Sociální pracovník Vám v případě
potřeby doporučí službu, se kterou by

bylo možné dále spolupracovat. Na
sociálního pracovníka obce se může
obrátit každý, kdo vyžaduje pomoc
druhé osoby z důvodu zhoršení zdra
votního stavu, zdravotního postižení,
pečující osoby nebo osoby s duševním
onemocněním. Dále potom osoby, kte
ré žijí v nevyhovujícím prostředí nebo
jsou bez domova, mají omezené finan
ce, nemají a hledají zaměstnání nebo
se jich dotýká dluhová problematika.
Sociální pracovník vždy respektuje
soukromí osob, poskytuje diskrétní
pomoc a dodržuje mlčenlivost. Nabíd
ne možnost řešení situace a respektuje
Vaše rozhodnutí.
Sociálního pracovníka můžete na

vštívit zcela nezávazně a anonymně.
Víte-li o někom, komu může sociální
pracovník pomoci, neváhejte sociální
ho pracovníka kontaktovat.
Kontaktovat sociálního pracovníka
je možno telefonicky, e-mailem, osob
ně, popř. sjednat si osobní setkání na
základě domluvy se sociálním pracov
níkem nebo Vás sociální pracovník
osobně navštíví u Vás doma.
Kontakty:
Dagmar Janatová, DiS., sociální pra
covník
Tel.: 724 193 068
e-mail: janatova@mesto-zruc.cz
Městský úřad – odbor vnitřních věcí,
Zámek 1, Zruč nad Sázavou
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Pražská integrovaná doprava ve Zruči
Oldřich Buchetka, Filip Drápal

O

d neděle 1. srpna bude do systé
mu Pražské integrované dopra
vy zahrnuta rozsáhlá oblast Kolínska,
Kutnohorska a Uhlířskojanovicka.
Při integraci bude zavedeno osm
at řicet nových autobusových linek
Pražské integrované dopravy (PID),
na 24 linkách PID a 6 linkách SID
bude upraven jejich provoz a jedna
linka PID bude zrušena. Na linkách
bude platit pásmový a časový tarif PID
s možností využití přestupních jízde
nek i časových kuponů, a to v papírové

i elektronické podobě, včetně možnos
ti nákupu jednorázového jízdného
platební kartou u řidiče nebo pomocí
mobilní aplikace PID Lítačka. Díky
Tarifu PID ušetří cestující zejména při
pravidelném dojíždění.
„Jde o dosud nejrozsáhlejší integraci
dopravy v rámci Středočeského kraje.
Kolegyně a kolegové z IDSK a ROPIDu zde odvedli obrovský kus práce a já
bych jim za to rád poděkoval. Stejně
tak bych rád poděkoval starostkám
a starostům obcí a měst v oblasti za
velmi aktivní spolupráci při přípravě
integrace. V rámci této integrace mě
pak zejména těší obnovená spolupráce
s automobilkou Toyota, kdy je z Poděbrad, Kolína, Kutné Hory a Žiželic
zajištěn svoz zaměstnanců na jednotlivé směny. V rámci integrace budou
zejména na linky (705 a 706) mířící
k Toyotě nasazeny kapacitní kloubové
vozy. Úspěšně skončila také jednání
o spolupráci s městem Kutná Hora,
kde dochází k úpravě MHD a jejímu
zaintegrování do PID“ uvedl radní
pro veřejnou dopravu Středočeského
kraje Petr Borecký.
„V oblasti je nově zavedena páteřní
linka 402 (Praha–Ostředek–Zruč nad
Sázavou–Čáslav), která díky garantovaným návaznostem ostatních linek
v jednotlivých uzlových bodech zlepší
dostupnost celého regionu. Pro spojení
s Prahou je také preferováno vlakové
spojení, které má v této oblasti nezastupitelnou roli,“ dodal ředitel IDSK
Zdeněk Šponar.

„Jedná se o nejrozsáhlejší integraci,
která dosud v rámci systému Pražské
integrované dopravy byla realizována
a jsem rád, že od začátku srpna budou
moci lidé v nově rozšířené oblasti využívat výhod, které s sebou integrace
přináší“ konstatoval vedoucí oddě
lení veřejné dopravy Středočeského
kraje František Mráček.
Integrace Kutnohorska
Dopravní obslužnost mezi Kolínem
a Kutnou Horou nově zajistí linky 705
a 805 vedené v prokladu a doplněné
linkou 785. Linka 705 tvoří páteřní

spojnici Kolína, Červených Peček,
Kutné Hory a Čáslavi a je v období
přepravních špiček vedena v 60minu
tovém intervalu, v období sedla v in
tervalu 120 minut. Linka 780 vedena
přes obec Libenice svými časovými
polohami půlí interval páteřní linky
705 a díky tomu v období přepravních
špiček je mezi městy Kolín a Kutná
Hora souhrnný interval 30 minut.
Spojení obce Grunta s Kolínem
a Kutnou Horou zajišťuje linka 785.
Spojení měst yse Čer vené Pečky
s Kolínem je řešeno linkou 705 traso
vanou přes obec Polepy a dále kolem
kolínské nemocnice k nádraží, a také
linkou 702 vedenou od Bořetic přes
Nebovidy a Hluboký důl do Kolína.
Obě linky obsluhují zastávku Červe
né Pečky, nám., kde jsou v ranních
hodinách časové polohy spojů navzá
jem proloženy a díky tomu má měs
tys souhrnný 30minutový interval do
Kolína. V odpoledních hodinách jsou
linky naopak vedeny v přesném pro
kladu na odjezdu z Kolína a opět zde
vzniká 30minutový proklad.
V trase Kutná Hora–Čáslav nově
fungují dvě páteřní linky 381 a 705,
jejichž provoz je veden v přesném
prokladu. Díky 60minutovému in
tervalu na každé z linek v období
přepravních špiček činí souhrnný in
terval autobusových spojů 30 minut
ve špičkách a 60 minut v ostatních
obdobích dne. Linka 381 je vedena
přes celou Kutnou Horu a všemi
spoji obsluhuje rovněž hlavní nádra

ží, kde navazuje na železniční linku
R9 jak ve směru Kolín a Praha, tak
i ve směru Čáslav a Brno. Díky prů
jezdnosti městem mají nově cestující
od Čáslavi možnost přímého spoje
ní ke kutnohorské nemocnici. Pro
obce ležící na trase Zásmuky–Kutná
Hora nově vzniká přímě spojení do
Čáslavi jakožto centra vzdělávaní
v oblasti. V úseku Miskovice–Kutná
Hora–Čáslav je v prokladu s linkou
381 vedena také linka 481 zajišťující
přímé spojení Uhlířských Janovic,
Kutné Hory a Čáslavi.

Integrace Zručska a Zbraslavicka
Páteřní spojnicí oblasti představu
je linka 402 vedená v úseku Praha,
Roztyly–Zruč nad Sázavou–Čáslav,
vedena rychlou stopou po dálnici D1.
V zastávce Ostředek bude zajištěn ga
rantovaný všesměrný přestup mezi
linkami 402 a 770 (Uhlířské Jano
vice–Sázava– Ostředek–Benešov).
Díky vzniku nového uzlu nabídne
systém zcela nové možnosti cest pro
řadu cestujících. Linka 402 navazuje
v Zbraslavicích na linku 687 (Uhlíř
ské Janovice–Zbraslavice–Ledeč nad
Sázavou). Spojení Zruče nad Sáza
vou a Kutné Hory je zajištěn linkami
S28 a 805. V okolí města Zruč nad
Sázavou je zavedena školní linka 776
obsluhující okolní obce. Pro spojení
měst Kutná Hora a Červené Janovice
je zajištěno linkami 785, 786 a 788.
Spojení Čáslavi a Ledče nad Sáza
vou je zajištěno linkou 742. Pro spo
jení Čáslavi a Petrovic I mají cestující
možnost využít linky 743 a 749. Spo
jení Bohdanče a Zruče nad Sázavou
je zajištěno garantovaným přestupem
mezi linkou 687 a 402 ve Zbraslavi
cích a také doplňkovou linkou 778.
Integrace Uhlířskojanovicka
Páteřní spojnice města Uhlířské Ja
novice s Kostelcem nad Černými lesy
a Prahou je nově realizována přes Skvr
ňov a Zásmuky. Díky úpravě časových
poloh a koordinaci s linkou 381 jsou
časové polohy linky 387 jednotnější
a lépe zapamatovatelné. V přestupním
uzlu Uhlířské Janovice dochází převáž
ně v celou hodinu ke garanci přestupu
mezi několika autobusovými linkami
do téměř všech směrů.
Autobusová linka 770 představuje
páteřní spojnici měst Uhlířské Ja
novice a Sázavy. Všechny spoje jsou
vedeny jednotnou trasou přes obec
Úžice. Časové polohy linky jsou vo
leny především s ohledem na návaz
nosti v Uhlířských Janovicích. Linku
770 doplňuje školní linka 772, která
je vedena přes místní části obce Úži
ce a jejím cílem je především doprava
dětí do škol v Uhlířských Janovicích
a Sázavě. V oblasti kolem obce Vavři

nec tvoří navíc místně obslužnou lin
ku pro spojení jednotlivých místních
části obce Vavřinec navzájem a také
pro spojení do Uhlířských Janovic.
Na trase Kolín–Zásmuky–Skvrňov
dochází k sloučení linek SID do lin
ky 706 s návazností na linku 381 z/
do Prahy. Současně bude vyhověno
požadavku na zajištění školního spo
jení do obce Horní Kruty. Zároveň se
jedná o první průjezdnou linku PID
Kolínem.
Spojení Kolín–Uhlířské Janovice
je realizováno linkami 681 a 487
a železniční linkou S18. Díky exis
tenci patření železniční linky jsou
trasy linek 681 a 487 vedeny trasa
mi, obsluhujícími více nácestných
sídel. Linka 487 je dále vedena až do
Vlašimi. Linka 481 je vedena dále
z Uhlířských Janovic přes Rataje nad
Sázavou do Soběšína.
Pro spojení Kácova s Kutnou Ho
rou je nově zavedena linka 785, která
garantovaně navazuje v Malešově na
linku 746. Garantovaná návaznost
nabízí cestujícím přilehlých obcí
nové možnosti cest do Čáslavi, Kutné
Hory i Kolína.
Spojení měst Zruč nad Sázavou
a Uhlířské Janovice zajišťuje nově lin
ka 787, která je vybranými spoji vedena
přímo po trase linky 659 přes Staňko
vice, Vlkančice, Oplany, Konojedy,
Výžerky a Prusice do Kostelce nad Čer
nými lesy a Českého Brodu, kde jsou
v období přepravních špiček zajištěny
návaznosti na Sp vlaky do Prahy.
Oldřich Buchetka (tel.: 725 940 097,
buchetka.oldrich@idsk.cz) je tiskovým mluvčím IDSK. Filip Drápal
(tel.: 602 379 792, drapal.filip@ropid.
cz) je tiskovým mluvčím ROPID.
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 70. zasedání, konaném 19. 7. 2021
schvaluje
• podání žádosti o dotaci z Programu podpory subjektů podnikají
cích v oblasti kultury postižených celosvětovým šířením onemocnění
covid19 způsobené virem SARSCoV2, vyhlášenou MPO ČR;
• přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmanky
na zmírnění následků katastrof – oblast kultury, na již proběhlou akci
Zručské jarní lázně pro duši;
• darovací smlouvu na financování kultury ve výši 30 000 Kč od firmy
BOKI Industries, a. s.;
• rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka
zadávacího řízení na akci „Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 401
ve Zruči nad Sázavou“;
• uzavřít smlouvu o dílo na akci „Výměna střešní krytiny na objek
tu č. p. 401 ve Zruči nad Sázavou“ s dodavatelem Stavební a realitní
společnost, s. r. o.;
• smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku s firmou Realitní a stavební
společnost, s. r. o.,v zákonem stanovené lhůtě;
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03022020: „Dubina – novo
stavba tlakové kanalizace“ mezi městem Zruč nad Sázavou, Zámek 1,
285 22, IČ: 00236667 (objednatel) a Vodohospodářskou společnosti
VrchliceMaleč, a. s.;
• uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospo
dářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností
Elektrowin, a. s.;
• převedení povinností zpětného odběru ze strany města na třetí
osobu FCC HP, s. r. o.;
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce vedené pod ná
zvem „Rekonstrukce střech Zruč nad Sázavou – škola Pod Farou a bu
dova městské policie“ uzavřený s firmou Realitní a stavební společ
nost, s. r. o.;
• uzavření darovací smlouvy s městysem Moravská Nová Ves;
• prodej nákladního automobilu Avie nejvyšší nabídce;
• smlouvu o dílo na historické slavnosti se Skupinou historického
šermu a dobové hudby Páni z Kolína;
• aktualizaci metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných
zakázek;
bere na vědomí
• protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly akce Sociální
zázemí pro turisty ve Zruči nad Sázavou;
• realizované výběrové řízení na dodávku 14 ks domovních předáva
cích stanic včetně strojní a elektro části firmou ČEZ Energo, s. r. o.;
• informaci o vyúčtování služeb v DPB 2020;
schvaluje ke zveřejnění
• zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku „Obno
va místních komunikací ve Zruči nad Sázavou“, která bude vedena
formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek;
• na profilu zadavatele výzvu k podání nabídky a textovou část za
dávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Stavební úpravy prostor MŠ Malostranská na dílnu“;
bere se souhlasem na vědomí
• vratku nevyužitých finančních prostředků z rozpočtu MŠ Na Po
hoří ve výši 43 696,80 Kč z projektu „Obědy do škol ve Středočeském
kraji III“, realizovaného v rámci OP potravinové a materiální pomoci
(MPSV);
• přijetí účelového finančního daru pro Základní školu Zruč nad
Sázavou od Elixír do škol, z. ú.;
schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
• přijetí dotace z rozpočtu pro Středočeský kraj z Fondu kultury a ob
novy památek na akci: Multifunkční kopírovací zařízení do Městské
knihovny ve Zruči nad Sázavou a na akci: XXI. historické slavnosti ve
Zruči nad Sázavou aneb Neklidná léta 1914–1945.

Solární lampy Na Pohoří

Martin Hujer
Z jedná ní rady města ze dne
21. 6. 2021
Radní schválili (vybíráme):
~ smlouvu s firmou Lesprojekt Stará Bo
leslav na pořízení lesního hospodářské
ho plánu na období 2023–2032,
~ smlouvu s firmou UNIKOM z Kut
né Hory na nákup automobilu Fabie
pro naši pečovatelskou službu za cenu
300 000 Kč,
~ žádosti o umístění bannerů,
~ žádosti o udělení licencí k provozová
ní vnitrostátní linkové osobní dopravy
přes naše město,
~ podání žádosti o fi nanční podporu
ve výši 371 990 Kč pro MŠ Na Pohoří
Zruč n. S.,
~ organizátora zadávacího řízení na
akci „Obnova místních komunikací ve
Zruči n. S.“
Radní doporučují zastupitelstvu města schválit (vybíráme):
~ žádosti podané do participativního
rozpočtu 2021 města,
~ předložené výkupy pozemků pod ko
munikacemi v lokalitě Za benzínkou.
Harmonogram oprav ulic Okružní
a Krátká po výstavbě vodovodu a ka
nalizace
V červnu byla dokončena výstavba
vodovodu a kanalizace. Rýhy po vý
stavbě se nechají dva měsíce „slehnout“.
Na přelomu srpna a září bude do rýh po
výstavbě položena betonová stabiliza
ce – bude provádět firma, která stavěla
vodovod a kanalizaci. Skončí místní
„tankodrom“. Po ukončení výběrového
řízení na celkovou rekonstrukci (sou
visí s obdržením dotace) se domluví
s vítěznou fi rmou konkrétní termíny
na pokládku nových obrubníků, frézo
vání starého asfaltu a pokládku nového
asfaltu. Ulice budou opraveny v celé
šíři. Dotační akce zahrnuje rekonstruk
ci ulice Poštovní, část ulice Okružní za
Centrinem a Jabloňové.
Šest miliónů korun do centrálního
vytápění města
Firma ČezEnergo provede o prázd
ninách výměnu 14 ks domovních pře
dávacích stanic pro vytápění a teplou
vodu. Místa výměny v přiloženém
plánku.
Zámecká novinka
Milovníkům kávy a osvěžujících ná
pojů představujeme horké novinky –
hot cup a kelímek na limonádu/pivo.

Webový portál o baťovské Zruči
Pro nový městský webový portál
o baťovské Zruči, který se vytváří po
vzoru města Zlína, hledáme do záložky
„Lásky jedné plavovlásky“ fota z natá
čení tohoto filmu.
Z jednání zastupitelstva města ze
dne 28. 6. 2021
Zastupitelé schválili (vybíráme):
~ celoroční hospodaření a závěrečný
účet města Zruč nad Sázavou za rok
2020 bez výhrad,
~ pasport místních komunikací,
~ peněžní dar ve výši 100 000 Kč obci
na jižní Moravě (vybere Rada města),
~ úpravu rozpočtu města č. 3,
~ prodeje a nákupy pozemků (pod
místními komunikacemi),
~ přijetí dotace z Ministerstva vnitra
ve výši 450 000 Kč na akci dopravní
automobil pro dobrovolné hasiče Ne
směřice,
~ úpravy vyhlášek o místním poplat
ku za užívání veřejného prostranství,
nočním klidu a o místním poplatku
z pobytu.
Tým duševního zdraví ve Zruči
Ve Zruči nad Sá zavou bude od
září 2021 působit mobilní tým pro du
ševní zdraví dětí. Nedostupná psycho
logická péče a podpora dětí s psychic
kými obtížemi a jejich rodin se nyní
stane dostupnější.
Více na http://www.dusevnizdraviprodeti.cz.
Anketa
Zastupitelstvo města vyčlenilo z roz
počtu města 200 000 Kč do tzv. par
ticipativního rozpočtu, kdy cílem je
umožnit občanům hlasovat o projektu,
který byste ve městě uvítali. Zkrátka,
který by se vám líbil. V dubnu a květ
nu 2021 přijímalo město vaše návrhy na
projekty a nyní je čas, abyste hlasovali
o projektech doporučených zastupitel
stvem k realizaci. Předkládáme vám
dva návrhy a prosíme o udělení hlasu
projektu, který vás více zaujal. Hlaso
vání končí 31. 8. 2021.
Vstup do ankety: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/W5rDOo16.
Z jedná ní rady města ze dne
19. 7. 2021
Radní schválili (vybíráme):
~přijmout finanční dar ve výši 30 000 Kč
na financování kultury od firmy BOKI
Industries, a. s.,
~ vybrat firmu Stavební a realitní spo

FOTA: ARCHIV MĚSTA
lečnost, s. r. o., na výměnu střešní kry
tiny na objektu školní jídelny,
~ zveřejnit zadávací dokumentaci na
podlimitní veřejnou zakázku – obnova
místních komunikací,
~ zveřejnit výzvu na veřejnou zakáz
ku malého rozsahu – stavební úpravy
v MŠ Malostranské na dílnu,
~ uzavřít smlouvu se společností Elek
trowin, a. s., o využití obecního systé
mu odpadového hospodářství a zajiš
tění zpětného odběru elektrozařízení,
~ uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo
s firmou Realitní a stavební společ
nost, s. r. o., na rekonstrukci střech na
škole Pod farou a budově městské po
licie,
~ poskytnout finanční dar městysu Mo
ravská Nová Ves na škody způsobené ni
čivým tornádem,
~ prodej nákladního automobilu Avie
panu Vlčkovi,
~ smlouvu o dílo na historické slavnosti
se skupinou historického šermu a dobo
vé hudby Páni z Kolína,
~ aktualizaci metodického pokynu pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v souvislosti s novelou zákona
o zadávání veřejných zakázek.
Radní dále doporučili zastupitelstvu
schválit přijetí dotace od Středočeské
ho kraje na historické slavnosti, multi
funkční kopírovací zařízení do knihov
ny a na proběhlou akci Zručské jarní
lázně pro duši.
Nové autobusové jízdní řády od 1. 8.
Od 1. srpna 2021 byla do společného
integrovaného systému Prahy a Stře
dočeského kraje zahrnuta rozsáhlá ob
last zahrnující Kolínsko, Kutnohorsko
a Uhlířskojanovicko. Při integraci je
zavedeno 38 nových autobusových li
nek a na 30 linkách se upravil jejich
provoz. Zrušeno bude celkem 73 li
nek včetně linek MHD Kutná Hora.
Všechny zrušené linky nahradily nové
nebo upravené linky PID s přehled
nějším linkovým vedením. V nejvyš
ší možné míře je snahou na nových
linkách zavést koordi naci linek mezi
sebou pro vytvoření atraktivního in
tervalu a vybrané autobusové linky
navázat na vlakové spoje. U části tras
dochází k posílení provozu v pracov
ní dny i o víkendech a ke zkvalitnění
směrové nabídky.
Můžeme tak jet na jednu jízdenku
autobusem, vlakem i metrem. Celko
vě dojde k výraznému zlepšení spojení
ze Zruče do Prahy a Čáslavi anebo do
Prahy i o víkendu.

Oprava komunikace u semaforu

Opravená silnice u střelnice

Nová vrata u MŠ Malostranská

Nový vůz pro naše strážníky

Nový krytý kontejner u hřbitova

Ulice u Tesca po opravě
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Střecha budovy městské policie po opravě

Integrace dopravy na Kutnohorsku slavnostně zahájena

Zámecké kelímky

Ministr životního prostředí Richard Brabec
na Úpravně vody Želivka

Okružní ulice před rekonstrukcí

Přístřešek MěP

Jedna z nových praček
v městské prádelně

Pokládka elektrokabelů do země v lokalitě za benzínkou

Plánek aktuálních oprav místních komunikací
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Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v červnu a červenci 2021
• 7. 6. 2021 – Krajské operační a informační středisko vyslalo
jednotku k otevření dveří rodinného domu ve Zruči nad Sázavou.
Po příjezdu na místo zjištěno, že majitelka domu je na zemi a nezra
něná. Na místě byla Městská policie Zruč nad Sázavou, pracovnice
pečovatelské služby Zruč nad Sázavou a dcera majitelky. Pomocí
jednoho dílu nastavovacího žebříku a sady na otevírání oken bylo
pootevřené okno otevřeno a odemčeny vchodové dveře. Na místo
se dostavila Policie ČR a ZZS Zruč nad Sázavou. Majitelka předána
do péče ZZS.
• 27. 6. 2021 – Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou
osobních vozidel ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu bylo průzku
mem zjištěno, že na místě události jsou dvě havarovaná vozidla,
hlídka Městské policie Zruč nad Sázavou a ZZS Zruč nad Sázavou.
Zraněná osoba byla v péči ZZS. K úniku provozních náplní vozidel
nedošlo. Provedeno protipožární opatření odpojení akumulátoru
u jednoho vozidla.
• 8. 7. 2021 – KOPIS vyslalo jednotku ke nárazu osobního vlaku
do stromu mezi obcemi Zruč nad Sázavou a Želivec. Na místo
nehody musela jednotka s motorovými řetězovými pilami pěšky
po kolejích asi 500 m. Po příchodu na místo nehody bylo zjištěno,
že vlak narazil předním oknem do vyvráceného akátu asi 30 cm
v průměru a poté strom podjel a zastavil za stromem. Na místě již
cestující nebyli a ke zranění při nárazu nedošlo. Na místo se dosta
vila PČR a drážní inspekce. Strom byl pomocí motorové řetězové
pily odstraněn z kolejového svršku a místo předáno drážní inspekci.
• 13. 7. 2021 – Jednotka byla povolána k požáru stodoly v obci
Nový Samechov. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem
zjištěno, že se jedná o skladovací halu, která je z poloviny plná
sena, a požár je nejvíce intenzivní uprostřed naskladněné plochy.
Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Na lokalizaci po
žáru bylo vytvořeno 5 útočných proudů C. Na zásobování vodou
vytvořeno čerpací stanoviště u rybníku v obci Nový Samechov
a bylo započato s dálkovou kyvadlovou dopravou vody na požářiš
tě cisternovými automobilovými stříkačkami. Na místo požáru se
dostavil zástupce zemědělské společnosti Agro Pertoltice, který byl
požádán o firemní manipulátor. Začalo se s vyvážením hořícího
sena mimo budovu, kde se provádělo jeho dohašování. Po likvidaci
požáru a vyskladnění posledních zbytků uskladněné píce bylo mís
to zásahu předáno zástupci zemědělské společnosti Agro Pertoltice.
Byl nařízen dohled nad místem požáru v délce sedmi dnů. Dohled
prováděla místní jednotka SDH Řendějov.
• 15. 7. 2021 – Jednotka byla vyslána k odchytu hada ve Zruči
nad Sázavou u volejbalového hřiště. Po příjezdu na místo události
a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že had je pod dřevěným
parapetem domku na sportovní nářadí. Had byl přemístěn do
připraveného pytle a poté odvezen do přírody za město Zruč nad
Sázavou.
• 22. 7. 2021 – Jednotka byla povolána k úniku provozních ná
plní z vozidla ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo zásahu
bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o osobní vozidlo, které mělo
vylomenou poloosu předního kola, a tím došlo k úniku převodo
vého oleje na vozovku. Pomocí sorbentu Absodan byl olej zasypán
a zlikvidován. Jednotka prováděla řízení provozu na komunikaci.
Na místo přijelo odtahové vozidlo, na které byl porouchaný auto
mobil odtlačen. Byl proveden úklid vozovky a jednotka se vrátila
na základnu.
• 23. 7. 2021 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě, při
níž bylo sraženo dítě osobním vozidlem. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že došlo ke zranění šestiletého dítěte, které na kole narazi
lo do boku osobního vozidla. Dítě bylo v péči kolemjdoucích. Dítě
bylo při vědomí, bez zjevných vnějších zranění. Jednotka provedla
zjištění zdravotního stavu a kontrolovala jeho stav do předání lékaři
ZZS. Dítě odvezeno na pozorování do nemocnice společně s mat
kou. Na místě byla řízena doprava a místo nehody předáno PČR.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti za blahopřání
k mému životnímu jubileu.
Milada Krištofová

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti za přání
k narozeninám.
František Pekárek

VZPOMÍNKA

Dne 12. 8. 2021 by se
pan Ladislav Čapek
dožil 80 let
a 12. 10. 2021 uplyne
5 let, kdy nás opustil.

S láskou vzpomíná manželka Ludmila,
syn Ladislav s rodinou a dcera Lenka s rodinou.

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

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou za blahopřání k mým narozeninám.
Miluše Dvořáková

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím Jawa ČZ – motocykl, skútr,
moped s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 589 258.
◆ Koupím byt nebo dům ve Zruči nad Sázavou nebo v okolí. Tel.: 777 636 440.
◆ Koupím garáž ve Zruči nad Sázavou.
Tel.: 723 408 956.
◆ Koupím půldomek ve Zruči nad Sázavou. Bez realitky. Tel.: 607 657 194.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
MARACANÁ MÖLKKY STADIUM
slavnostně otevřeno
Leoš Fiala

Z

a účasti fotbalového internaci
onála Antonína Panenky bylo
v pátek 9. 7. slavnostně otevřeno ob
novené dětské hřiště a mölkkařský
stánek MAR ACANÁ MÖLKK Y STADI
UM. K dobré náladě přispěli svými
hudebními vystoupeními bratři Ko
luchové, Šárka Kohoutová, František
Hromadník a vše uzavřel vydařený
kytarový koncert manželů Vodehna
lových a Jiřího Moravce, kapelníka
skupiny Na chlupy voskem band. Po
sportovní stránce stadion otevřela
Liga měst, ve které Bílovec ve finále
těsně porazil domácí výběr Vladislava
Kadlece 5:4. V zápase o třetí místo
porazil Jablonec nad Jizerou Brati
slavu 5:3.
V sobotním hlavním turnaji VIII.
zlaté zručské mölce opět po sedmi
letech zvítězilo družstvo 13. MÖLKKA
z Brna, která ve finále zdolala Tomi
ru Bílovec 3:1. Třetí místo obsadil
HK Bílovec. Z domácích družstev
bylo nejlepší pořádající SKM Zruč
(K. Čapek, Z. Sečka, F. Matějka, M.
Fialová) na 6. místě, Lobe Star (M.,
R., P. a L. Loudovi) byli osmí a My
to vypijem (J. Hrubeš, J. Šebek, D.
Hornát) vyhráli turnaj Poslední šan
ce a skončili na devátém místě, Lvov
Karpaty (O., V. a M. Osovští) skončil
patnáctý.
V neděli 11. 7. se konalo 6. mistrov
st ví Posá zaví jednot livců. Na 12
drahách se odehrálo neuvěřitelných
154 zápasů (361 her), což je průměr
13 zápasů a 30 her na každou dráhu.
Domácím hráčům se dařilo se střída
vými úspěchy. Výsledky jednotlivých
kategorií:
Mu ži (32 hráčů): 1. P. Tisovsk ý
(Tomira), 2. M. Blaheta (MaMaJa),
3. P. Mácha (W W W), 4. K. Čapek
(SKM Zruč), 5. P. Švanda (Štístka),
L. Kvapil (Dynamo), M. Osovský
(Lvov), M. Kotrla (Protivný Loď).
Ženy (16 hráček): 1. T. K rtilová
(Apači), 2. K. Vrobelová (MaMaJa), 3.
J. Klikorková (Stístka), 4. K. Blaheto
vá (Buráci), 5. H. Kotrlová (Bílovec),
M. Fialová (SKM Zruč), J. Hanyková
(Semtamťuk, J. Richterová (Bílovec).
Posled ní ša nce jed not livců (32
hráčů a hráček): 1. J. Richter (Bílo
vec), 2. R. Král (Tomira), 3. M. Vol
fová (Dynamo), 4. M. Louda (Lobe),

5. I. Burčková (Buráci).
Dvojice muži (15 dvojic): 1. T. Kotr
la – P. Tisovský (Tomira), 2. P. Ha
nyk (Semtamťuk) – P. Švanda (Štíst
ka), 3. K. Čapek – Z. Sečka (SKM
Zruč), 4. T. Šablatura – M. Kotrla
(Protivný loď).
Dvojice ženy (10 dvojic): 1. J. Krá
lová – J. R ichterová (Bílovec), 2.
M. Volfová (Dynamo) – T. Krtilo
vá (Apači), 3. O. Osovská (Lvov) –
P. Loudová (Lobe), 4. Kleinová – Ku
bánková (Protivný loď).
Mixy (21 dvojic): 1. M. Blaheta – K.
Vrobelová (MaMaJa), 2. R. Louda
(Lobe) – M. Fialová (SKM), 3. T. a H.
Kotrlovi (Bílovec), 4. L. Kvapil – M.
Volfová (Dynamo).
Poslední šance dvojic (23 dvojic):
1. R. a M. Loudovi (Lobe), 2. J. a R.
Královi (Tomira), 3. P. Tisovský (To
mira) – T. Klikorková (Štístka), 4.

Události řešené městskou policií
v červnu a červenci 2021

J. Zábrana – E. Galo (Náplavy), 5.
P. Švanda – K. Klikorková (Štístka),
H. Kotrlová – K. Vrobelová (Bílovec)
V sobotu 4. září vyvrcholí domácí
mölkkařská sezóna. SKM Zruč bude
na fotbalovém stadionu TJ Jiskra od
10.00 pořadatelem X. mezinárodního
Mistrovství ČR. Nebojte se přihlásit
a přijít si poměřit síly s nejlepšími čes
kými a předními evropskými druž
stvy. Součástí mistrovství budou od
14.00 hodin i Turnaj příchozích a Tur
naj rodičů s dětmi. Přihlášky na tyto
turnaje jsou na místě do 14.00 hodin.

FOTA: ARCHIV AUTORA

• 7. 6. 2021 – V dopoledních hodinách požádala hlídku MěP o po
moc pracovnice pečovatelské služby města. Uvedená při návštěvě
klientky zjistila, že osmdesátiletá žena doma upadla a měla uzamčené
vchodové dveře. Hlídkou MěP byl na místo sjednán výjezd místní
jednotky HZS, kterou byl následně byt otevřen. Z důvodu zranění
klientky byla dále na místo přivolána zdravotnická záchranná služba.
• 8. 06. 2021 – Ve večerních hodinách požádal operační důstojník
PČR strážníky o výjezd do prostor náměstí Míru. Zde se měl nacházet
nějaký opilec poškozující zaparkovaná vozidla. Hlídkou MěP bylo na
místě zjištěno jedno poškozené motorové vozidlo, které mělo rozbité
zadní sklo a poškozenou kapotu. Dále se nedaleko od vozidla nachá
zel i pachatel činu, místní šestadvacetiletý mladík. Tento byl následně
hlídkou MěP pro podezření ze spáchání trestného činu omezen na
osobní svobodě a předán k dalšímu šetření hlídce PČR.
• 12. 6. 2021 – V 23.11 hodin vyjížděla hlídka MěP na žádost PČR do
jedné z místních ubytoven, kde měl jeden z ubytovaných demolovat
pokoj. Na místě byl hlídkou MěP ztotožněn třicetiletý muž ukra
jinské národnosti, který v opilosti poškozoval vybavení pokoje. Muž
byl následně předán hlídce PČR, která si případ převzala k dalšímu
šetření.
• 17. 6. 2021 – V 12.55 hodin byla hlídka MěP požádána občany o vý
jezd do prostor Zručského dvora, kde se konaly farmářské trhy. Po
tržišti se měl pohybovat nějaký opilec, který sprostě nadával a křičel
mezi návštěvníky trhů. Na místě byl zjištěn v opilosti se potácející
místní čtyřicetiletý výtečník. Uvedený byl hlídkou MěP z uvedených
prostor vyveden a nasměrován k nedalekému místu přechodného
bydliště.
• 19. 6. 2021 – V odpoledních hodinách přijala hlídka MěP ozná
mení občanů o dopravní nehodě v ulici Okružní, kde nějací mladíci
porazili motorovým vozidlem lampu veřejného osvětlení. Na místě
byli zjištěni dva sedmnáctiletí mladíci moldavské národnosti, kteří
byli následně předáni k dalšímu opatření hlídce PČR.
• 28. 6. 2021 – V ranních hodinách byla hlídka MěP požádána
hlídkou PČR o asistenci při otevírání bytu na adrese Zručský dvůr.
Důvodem byly zdravotní problémy osmapadesátileté ženy, která
byt neotvírala. Na místo byl sjednán výjezd místní jednotky HZS
a zdravotnické záchranné služby. Po otevření bytu byla uvedená žena
převezena zdravotním personálem do nemocničního zařízení.
• 3. 7. 2021 – V 15.45 hodin byla hlídka MěP požádána o spolupráci
operačním důstojníkem PČR. Policie přijala oznámení, že by se měl
po železniční trati u stadionu pohybovat nějaký opilec. V daném
úseku železniční trati byla zastavena doprava. Ve spolupráci s hlíd
kou PČR byla provedena kontrola drážního tělesa, přičemž nebyla
v kolejišti a jeho blízkosti žádná podezřelá osoba zjištěna.

Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Sportovní akce (konání nutno ověřit)
4. 9. 2021

Mölkky

4. 9. 2021
12. 9. 2021

Atletika
Volejbal

X. otevřené mistrovství ČR v mölkky. Pořádá SKM
Zruč nad Sázavou – Tennisline, z. s. Přihlášky do
25. 8. 2021. Více informací viz plakát.
Zručská laťka
Sokol junior cup – přebor ve volejbale, sportovní
hala.

Naše další výzva splněna aneb Na vodu s malými dětmi
Lenka Tomková

K

dyž jsem se rozhodla pro tuhle
akci, slýchala jsem: „Cože? Chceš
jet na vodu s malými dětmi? No ty ses
snad zbláznila.“ Jenže já byla přesvěd
čená, že to s velkou dávkou opatrnosti
dáme. A víte, jak do dopadlo? No jas
ně… Dali jsme to. A už teď se těší
me na příště! Takže velké díky všem
podporovatelům a účastníkům (za
pohodovou atmosféru a dobré rady).
A pro ty, kdo váhají, nebo si třeba ještě
nejsou úplně jistí (tak jako my ještě pár
dní před samotným vyplutím), přiná
šíme pro inspiraci praktické shrnutí
našeho vodáckého minivýletu.
Jako naprostí začátečníci jsme zvolili
Sázavu. Jen na jeden den. Otestovat,
jak na to budou ti naši prckové reago
vat. A troufám si říct, že to byla vážně
fajnová volba. Vyzkoušeli jsme zase
něco nového, tatínek se naučil základy
kormidlování, naše víla chytala bronz
a občas i ryby a nejmenší skřítek zku
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sil, jak se krásně chrupe v lodi. Suma
sumárum, zažili jsme den jako malo
vaný a získali příjemnou zkušenost,
kterou (jak se shodlo celé osazenstvo
naší loďky) rádi zopakujeme.
Využili jsme půjčovnu lodí SAMBA.
Osobní i telefonická komunikace
byla pohodová. Všichni byli opravdu
milí a vstřícní, i když jsme naší re
zervaci několikrát měnili, protože se
do původního osazenstva přimíchaly
třeba úžeh nebo neštovice. A s nimi
by to, uznejte sami, nebylo to správ
né dobrodružství. Pro dva dospělé
a dvě děti jsme nakonec zvolili kla
sickou třímístnou kánoi (někde jsem
zaslechla i označení „rodinná loď“).
Za náročnějších podmínek bychom
zřejmě (hlavně kvůli absenci vodác
kých zkušeností) volili i něco trochu
stabilnějšího – třeba BAR AKU nebo
klasický raft. Ale předpověď hlásila
teplo a slunečno, v Sázavě povětšinou
vody po kolena, takže se to dalo krás
ně zvládnout i v kánoi. Protože jsme

chtěli nějaký úsek kolem Zruče n. S.,
tak naše finální trasa vedla z Horky n.
S do Střechova n. S. Výdejna lodí je
přímo v autokempu Horka. Po vyře
šení všech záležitostí, jako vyzvednutí
lodě, nachystání pádel, vest, namazá
ní (opalovacím krémem), napití, vy
čůrání, usazení, nalodění…, můžeme
vyrazit! Cestou jsme potkali tři jezy –
první přímo na Horce (lodě se vydá
vají nad jezem, pod jez je možné je bez
problému snést), druhý v Chabeřicích
a třetí ve Střechově. Nevýhodou téhle
trasy je fakt, že kromě Zruče n. S. už
pak není nikde jinde možnost se ces
tou zastavit na něco dobrého, byť jen
na nanuka nebo limču. Takže ideálně
velké svačiny s sebou a zastávky pak
lze plánovat dle aktuálního rozpolo
žení a chutě se vykoupat nebo pro
táhnout. Tahle trasa měla krásných
cca 17 km, které pro nás byly úplně
akorát. Řeka totiž v některých úse
cích opravdu „nejela“ a pádlovali jsme
skoro jak na rybníce a děti to pak už

FOTO: ARCHIV AUTORKY

jednoduše může přestat bavit. A přes
to, že se u nás vše zvládlo v klidu,
příště budeme volit úsek ještě kratší,
ideálně cca 12 km. V tábořišti Omaha
(Střechov n. S./Zliv) se dají lodě vrá
tit a tam je už možné i posedět, dát si
něco dobrého a odměnit se tak za celý
zvládnutý úsek.
A závěrem? Pokud máte chuť, urči
tě to zkuste! Třeba nějaký pidi úsek.
Volte stabilnější loď a vyjeďte v době
klidu a nízkého stavu vody. Jeďte ve
více lidech, děti se lépe zabaví. Neza
pomeňte krém na opalování, čepice,
dostatek svačinek a pití. Pokud s sebou
máte malé děti, vezměte jim polštářek/
deku, aby se mohly uvelebit i na dně
lodi A doporučujeme udělat rezervaci
předem – lodě jsou v sezóně dost ro
zebrané.
Jste rozhodnutí to taky zkusit, ale
nemáte parťáka? Pojďme do toho spo
lečně! Spojte se s námi, a když to klap
ne, rádi zkusíme vymyslet společnou
akci (Facebook: Nebuď Brambora).
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Letní škola tance 8.–14. 8. 2021

Nohejbalový
turnaj amatérů

Alena Heroutová

D
Poupata – zumba Strašidla

Sluníčka

ru hý srpnov ý t ýden strávilo
čtyřiačtyřicet zručských mažo
retek na letním tanečním soustředění
v Lesním penzionu Podmitrov. Letos
jsme toto klidné místo uprostřed lesů
na Vysočině navštívili už po jedenác
té. Tři taneční skupiny – Poupata
(1. a 2. tř.), Sluníčka (3.–5. tř.) a A.
L. A. (5.–7. tř.) – tam pod vedením
zkušených lektorů připravovaly nové
choreografie s pompony, tančily disco,
street dance a zumbu.
Pro radost si s námi jely zatančit
i čtyři dívky ze skupiny Alenky, kte
ré odcházejí na střední školu. I když
děvčata trénovala dopoledne i odpo
ledne, našel se čas na vycházku ke zří
cenině hradu Mitrov, sportovní sou
těže v družstvech, koupání v bazénu,
karneval, táborák a aktivní odpoči
nek na dětském hřišti vedle penzionu.
V sobotu dopoledne jsme předvedli
rodičům na závěrečném vystoupení
vše, co jsme se naučili. Domů jsme
se vrátili sice unaveni, ale spokojeni.

Petr Škramovský

FOTA: ARCHIV AUTORA

D
Sportovni souteže

ne 14. srpna 2021 se konal ve sportovním areálu za zá
kladní školou už 8. ročník nohejbalového turnaj amaté
rů. Turnaje se zúčastnilo dvanáct týmů: devět bylo domácích
a tři týmy přijely ze Zbraslavic. Za ukrutného vedra vyhrál
tým Důchodců – Jiří Hlava, Jiří Hlava ml. a Zbyněk Batel
ka, druhý byl tým MY ze Zruče – Jaroslav Arnolt ml., Tomáš
Alexandr a Petr Chládek. Třetí příčku obsadil tým Soubor
Kreténů ze Zbraslavic – Jan Havlín, Milan Černohlávek a To
máš Doubek. Všichni bez ohledu na umístění si odnesli pěkné
ceny a pochvalovali si, jak se turnaj povedl. Tak zase za rok.

Odpočinek v bazénu
Nohejbalový turnaj amatérů 1. místo Důchodci
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U zříceniny hradu Mitrov

Historické slavnosti objektivem Štěpánky Richterové

Nohejbalový turnaj amatérů 2. místo MY ze Zruče

