Tři sestry, Keks, k tomu Barevné město,
výstava, Historické slavnosti, letní kino...
Letošní prázdninový
program je opravdu
„nabušený“
a nabídne
spoustu zábavy!

Po dvaatřiceti
letech se otevře
bývalá restaurace
U Kuklů.
Rozhovor
s provozovatelem
přineseme
v příštím čísle.

Nová tvář zručského spolkového domu
Text: Josef Förster
Fota: Jarda Bouma

S

polkový dům ve Zr uči nad
Sázavou se za několik let své
existence stal dějištěm velmi
pestré palety kulturních, společenských a sportovních aktivit a jakýmsi
středobodem kulturního života města. Získal si poměrně velký okruh
svých příznivců, od nejmenších dětí
v mateřském centru až po seniory, kteří zde mají možnost aktivně
a hodnotně trávit čas. Do programu
akcí se již úspěšně zařadily mnohé
stálé pořady. Mezi nimi jmenujme
například kurzy Univerzity třetího
věku, Kinokavárnu, Křeslo pro hosta, Setkávání nad Biblí, cestovatelské besedy, koncerty, jazykové kurzy,
příměstské tábory, tvoření, adventní
a vánoční akce a další. Na malé město
v Posázaví poměrně slušný výčet aktivit, jež nám může kdekdo závidět.
O tento koncept se zasloužila a udala
mu směr první manažerka spolkového domu paní Marcela Černá. Jak na
její práci naváže nová tvář zručského
„spolkáče“, slečna Kateřina Koubská,
která ji loni v září vystřídala, se dozvíte z následujícího rozhovoru.
Proč ses přihlásila do konkurzu na
místo kulturně výchovné pracovnice spolkového domu?
Já jsem o téhle pracovní pozici vě-

Alena Hajská

N

evím, zda všichni oby vatelé
Zruče znají krásné zelené údolí,
které se ukrývá v lokalitě za „řadovkami“ ve staré části Zruče nad Sázavou. Dojít či dojet se do něho dá
pokračováním za ulicí Nová. Údolím
protéká Dubinský potok, který se za
kolejemi od kutnohorské dráhy vlévá do Ostrovského potoka. Dodnes

Kateřina Koubská
děla, věděla jsem, jaká je její pracovní
náplň. Zajímalo mě to, protože mě
kultura obecně zajímá, vyhledávám ji,
ale nikdy jsem se jí nevěnovala. A tak
jsem se rozhodla tuhle příležitost využít. A zároveň jsem zatoužila po nějaké
změně v mém pracovním životě.
Co všechno je náplní Tvé práce?
Moje pracovní pozice obnáší zajišťování kulturních akcí, podporu spolků, administrativní a účetní činnosti,
spolupořádaní městského plesu, příměstských táborů, spolupráci s infocentrem, výzdobu spolkového domu
a konání výstav v jeho prostorách.
Na jakých pilířích byla postavena
Tvoje koncepce, s níž ses hlásila do
konkurzu?
Moje koncepce vycházela hlavně
z toho, aby se tady ve spolkovém
domě pokračovalo v zavedených
tradicích. Určitě jsem zmiňovala
a vypíchla dětské tábory, na kterých
bych chtěla zapracovat, aby měly jiný
směr, jiné zaměření, aby měl každý
tábor svoje téma a náplň, kterému se
budeme věnovat celý týden. V koncepci jsem zmiňovala i divadla v tom
smyslu, že bych sem ráda pozvala
nějaké divadelní soubory. Ráda bych
sem také přivedla nové kurzy pro seniory, je tady zavedený počítačový
kurz a nyní hledám nové kurzy. Také
bych zde navrátila tradici pálení čarodějnic, která v našem městě chybí.

údolí sloužilo zejména jako vycházková zóna pro obyvatele lokality nad
evangelickým kostelem a dále jako
základna zručského spolku rybářů,
který zde má budovu své klubovny
a hospodářského zázemí nazývanou
Na Rybárně. V posledních létech rybáři hodně investovali do její obnovy. Již v minulosti byly před budovou
Rybárny pro zpestření krajiny vybudovány dva malé rybníčky. V posled-

A co akce nebo kurzy pro ostatní
generace, lidi v produktivním věku
s cílem spolkový dům i poněkud
„omladit“!
Jednou z možných aktivit je Anglická kavárna, která byla součástí
anglického kurzu. Měla nám přivést
nové uchazeče o studium angličtiny.
Zároveň bylo jejím smyslem oslovit
i širší veřejnost, aby sem lidé přišli,
vyzkoušeli si angličtinu, zasmáli se
a aby veřejnost poznala chod spolkového domu. Konala se zatím poprvé, byla to myslím úspěšná premiéra
a určitě v tom budeme pokračovat.
A co případně i další světové jazyky?
Uvažuje se o jejich zavedení?
Určitě ano. Mám teď v plánu rozšířit
jazyky o němčinu, ale do jiných jazyků bych se tady ve Zruči nepouštěla.
Jaký byly Tvoje první dojmy po nástupu do zaměstnání a první „střet
s realitou“?
Při mém příchodu do spolkového
domu jsem byla nervózní. Myslím
si, že je to ale přirozené, když člověk přichází do nového zaměstnání. A v tomhle duchu probíhal celý
první měsíc, možná dva, až do října. Byla jsem v podstatě hozena do
vody a „Plav!“ Nastoupila jsem do
toho nejhektičtějšího období, které
nastává po „prázdninovém odpočinku“. Chystaly se zrovna Oslavy 30 let
od sametové revoluce a zároveň bylo

před adventními akcemi. A bylo na
mně, jakým způsobem to uchopím,
a já jsem potom po těch dvou měsících poznala jednu stěžejní věc, která

mi v této práci hodně pomáhá – že na
základě toho, když se potkávám s lidmi na ulici, že se zdravíme, usmíváme
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Městský rybník Na Rybárně bude!

ních létech byly využívány zejména
při organizování dětského dne, který
pořádal zručský spolek rybářů. Do
rybníčků se nasadili pstruzi a děti si
je samy mohly ulovit a upéci.
A právě od rybářů vzešla myšlenka, že by se údolí dalo v yužít pro
vybudování daleko většího rybníka
a rozšíření jeho využití pro relaxační
účely obyvatel. Zastupitelstvo města
tuto myšlenku podpořilo, protože

rybník by se nacházel z větší části
na pozemcích města. Nejprve začal
kolotoč vyřizování se všemi dotčenými orgány, zda tento záměr vůbec
povolí. Po získání souhlasných prohlášení od odboru regionálního rozvoje a územního plánování, odboru
životního prostředí, vodohospodářů,
lesní správy a Státního pozemkového úřadu bylo zadáno v ypracování projektu, na základě kterého se
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vyřizovalo stavební povolení. Celé
kolečko vyjádření všech dotčených
orgánů proběhlo znovu. Nejdéle trvalo vyřízení odkupu dvou pozemků
od Státního pozemkového úřadu, do
kterých rybník měl zasahovat, ale i to
se nakonec podařilo.
Ze strany zastupitelstva města bylo
podmínkou realizace rybníka získání dotace na výstavbu z programu
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci červenci oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Zdeňce Buchalové, Marii Černé, Martě Císařovské, Jaroslavě
Touškové, Zdeňce Fraňkové,
Stanislawě Procházkové, Josefu
Svobodovi, Martě Štecherové,
Janu Krausovi, Jiřímu Rackovi,
Stanislavu Benešovi, Zdeňce
Brábníkové, Marii Čarkové, Miluši Kubánové, Marii Michalové,
Marii Zárubové, Zlatě Pelánové,
Květoslavě Matyášové, Boženě
Dismanové, Boženě Bílkové,
Jaroslavě Hálové, Julii Literové,
Zdence Tvarohové, Ladislavě
Edrové, Marii Lebedové, Marii
Náhlovské, Ludmile Hořtové
a Pavlíně Koblihové.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

Óda na slovo

FOTO: ARCHIV AUTORKY

Tvoření je tu zpět
Hedvika Smítková

D

ne 9. června jsme se po vynucené koronavirové pauze opět sešly na „Tvoření“. Že už se
všem po společné aktivitě stýskalo, bylo vidět už na
vzájemném srdečném vítání každé účastnice setká
ní. Radostnou atmosféru ještě posílila pozvaná lektorka Anička Pajerová, když vešla s nárůčí plnou
květin. Pak už nás energicky a s úsměvem vedla při
samostatném vytváření květinové aranže.
Ač jsme používaly stejný materiál, každá z nás do

té své tvorby přidala vlastní cit a fantazii a vzniklo patnáct různých krásných aranží. Měly jsme
z nich takovou radost, že jsme neodolaly a v závěru
našeho tvoření jsme se s nimi vyfotografovaly.
S paní Pajerovou jsme se domluvily na dalším
setkání na podzim, takže budeme přes léto shromažďovat vhodný materiál na suchou vazbu.
Nyní nás čeká prázdninová pauza, ale v září se
určitě se stejným nadšením zase sejdeme už k osmému (!) ročníku našeho „Tvoření“.
Autorka textu je členkou Českého svazu žen.

FOTA: ARCHIV AUTORA

Obyvatelé
obce Dubina
společně
Zdeněk Lenger

D

ubinští 13. června 2020 dopoledne uskutečnili pravidelné
roční vyčištění požární nádrže, společně se naobědvali a odpoledne pak
spolu s dětmi oslavili dodatečně jejich
Mezinárodní den. Děti si mohly užít
bazének, nafukovací skákací hrad,
skluzavku, prohlídku vozu Sboru dobrovolných hasičů ze Zruče nad Sázavou, jízdu na koni, soutěž dovedností
spojenou se sladkou odměnou všem
zúčastněným aj. K dobré pohodě hrála reprodukovaná hudba všech žánrů.
Akce se zúčastnilo 65 občanů, a to nejen z Dubin, z toho 20 dětí, a všichni
tvrdili, že se akce vydařila.

Mocný přítel i proradný nepřítel. Slova vyhrávají bitvy,
slova ničí i načínají dlouholeté vztahy, zažehají lásky
i nenávisti, slova mění budoucnost i minulost. Slovem
se dá lež pozlatit na pravdu a naopak.
Vyřčené slovo nelze vzít zpět, hlásá jedno z nesporných mouder. Mluviti zlato, mlčeti stříbro, mudruje
další. Jak se zdá, vyřídilka vás vyseká z šlamastyk stejně jako vás v nich nepěkně přiutopí. Jsa žvanivec vím
dobře, co chtěl básník říci – vícekráte mi bylo uštědřeno ověřit tuto chytristiku v praxi!
Slovo je jak medikament na předpis, vezměte ho akorát – dokáže zázraky, polkněte příliš či zaměňte druh
a spolehlivě vás pohřbí. Ač třeba jen sociálně.
Dobře si rozmyslete, co vyšlete v emotivní při ze rtů –
ukvapená volba z vás může udělat jedna dvě rozvedeného člověka po partnerské dišputaci či zraněného,
neřku-li mrtvého člověka po hospodské výměně názorů. Naopak obratná a pohotová rétorika vám bezbolestně pootevře mnohé dveře či srdce.
Jak jdou dekády a staletí i jazyk se vyvíjí a není divu,
že v potomcích rodičovská volba slov v lepším případě
vyvolává úsměv, v horším pohrdlivé oči v sloup.
Stále častěji mě přesvědčují, že to které slovo, mnou
použité v lamentacích, neznamená, co myslím, že
znamená: „Prosím?!“ Vzpurná omladina! Lépe umějí anglicky než krásnou, rodnou řečí a budou fotříka
poučovat!
Na jazyk se musí s citem a pak ho můžete i mírně přihnout na svou stranu.
Každopádně slovo je někdy víc než sekyra, metaforicky, samozřejmě, do přímého souboje bych je ne
pouštěl.
A halinovská pointa na závěrečný odstaveček? Až budete příště tasit upřímnost, nelžete, ale buďte jak apatykář, aby „co na srdci, to na jazyku“ nebylo posledním
vaším hrdinstvím. Zrovna tak važte na lékárnických
vahách polopravdy, neřku-li nepravdy. Slovo mluvené
i psané je úžasný nástroj, pěstujme ho a važme si ho,
ať už nese lásku k blízkým či příkrost k těm lidsky neblízkým. Amen.

Robert
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Zahrádecká pouť
2020
Jan Čihák

I

v současné době, kdy se život s ustupující epidemií
koronaviru jen pomalu vrací do běžných kolejí, připravuje Spolek Přátelé Zahrádky tradiční Zahrádeckou
pouť. Její termín letos připadá na sobotu 20. června.
Konečná podoba programu pouti bude záviset na
aktuálně platných hygienických opatřeních. Pokud
to zásady platné pro objekty Národního památkového
ústavu, který je správcem kostela sv. Víta v Zahrádce,
dovolí, bude od 14.00 hodin sloužit mši svatou ledečský
děkan ThDr. Jan Bárta a následovat bude hudební vystoupení na prostranství před kostelem a komentovaná
prohlídka kostela.
V každém případě však počítáme s tím, že bude kostel otevřen od cca 14.00 do 17.00 hodin, uvnitř bude
připravena výstavka, letos zaměřená na 100. výročí uzákonění naší státní vlajky, 75. výročí ukončení druhé
světové války a 70. výročí úmrtí patera Josefa Toufara.
Probíhat budou také komentované prohlídky kostela.
Informace o finální podobě akce naleznete na internetových stránkách www.zahradka.euweb.cz nebo na
facebooku Zahrádka u Ledče nad Sázavou (www.facebook.com/zahradka.zelivka).

Zbraslavice, Bohdaneč, Vlastějovice...
Mojmír Ježek

M

ilí přátelé, v minulých letech jsme již
touto dobou mívali za sebou pochod Ze
Zbraslavic (nejen) do Zruče a začínaly přípravy na pochod Okolo Bohdanče.
Zbraslavický pochod se letos ze známých
důvodů konat nemohl. Začal jsem tedy dohánět resty nahromaděné za uplynulé roky
(víc času a energie mi, bohužel, zabere snaha
dokopat třináctiletého puberťáka k učení).
Hlavně k v ůli těm restům, odpočinku, a le
i stále nejisté situaci s covid-19 téměř jistě
letos nebude ani pochod Okolo Bohdanče.
Již od března jsem začal každou neděli chodit na procházky. Nejdříve dvakrát po trasách
jarního pochodu. Byla to zvláštní směs pocitu
lítosti, že si tu nádheru letos nebudete moci
užít, a zároveň úleva od stresu z příprav.
Abych mohl brát i našeho psa, který se v autě
i ve vlaku dost bojí, další procházky jsem absolvoval s ním u nás v okolí Vlastějovic. Chodil jsem cíleně mnou zatím neprozkoumanými míst y, ta kov ý průzkum možných tras.
S každou další procházkou (od 10 do 30 km)
jsem zjišťova l, ja ké krásné cest y, rozhledy
a místa jsou tady v okolí, jak na sebe cesty

navazují…, že mám čím dál větší „cukání“
udělat pochod u nás ve Vlastějovicích. Potíž
je v tom, že bych musel jeden z tradičních pochodů vyřadit (který?), protože i s přípravou
těch dvou je práce až nad hlavu. Od shánění
souhlasů a financí přes průzkum tras, psaní
popisů tras a na trasy, malování map, tisku
a výroby diplomů, map a plakátů, plakátování, psaní a rozesílání pozvánek, správy webu,
značení tras, zajištění občerstvení, shánění
spolupořadatelů (což bý vá největší psycho),
zpracování v ýsledků a účetnictví a spousty
dalších drobností, to vychází na cca 250 hodin na jeden pochod.
Na fotky ze zmiňovaných procházek se můžete podívat na https://www.facebook.com/
ZeZbraslavicDoZruce.
Několik let mám v hlavě i jednorázový letní,
skutečně noční pochod, ale vzhledem k časové vytíženosti stávajícími pochody je to jen
v mojí hlavě.
Když se vám bude chtít, napište mi svůj názor. Co bude dál a příští rok se uvidí. Když
budu něco připravovat, dám vám vědět.
Přeji vám krásné léto se spoustou super zážitků, milých setkání a ušlapaných kilometrů!

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
pokračování článku „Nová tvář zručského spolkového domu...“ ze str. 1
Mně se líbí i jeho webové stránky s vlastním logem spolkového
domu. Neuvažuješ také o zkvalitnění prezentace spolků a dění ve
spolkovém domě, např. formou
vlastních stránek?
Neuvažovala jsem o tom, ale snažím
se, aby na webových stránkách města
Zruče v záložce „Spolkový dům“ byly
uveřejněny všechny akce, aktuální
plakáty, a samozřejmě paralelně s tím
se děje aktualizace na facebookových
stránkách spolkového domu.

se na sebe, soudím, že do spolkového domu chodí opravdu lidi, kteří
sem chtějí chodit, chtějí tady trávit
s námi čas, a že to jsou takzvaně naši
přátelé. Díky tomu jsem odhodila
veškerou nervozitu, jsem v práci sebejistější a pomohlo mi to i budovat
si s těmi lidmi vztah. A také nutno
říct, že na začátku mi velmi pomáhaly
a podporovaly mě naše paní knihovnice a pracovnice z infocentra, kterým tímto děkuji.
Co se Ti za ten, byť krátký čas ve
funkci, přerušený navíc pauzou
způsobenou koronavirovou epidemií, podařilo?
Co se mi povedlo, je, myslím, jarní
tábor, který jsme měli na téma „Harry Potter“. Tábor se nesl v tomto
duchu celý týden. Měli jsme k tomu
nejrůznější aktivity a největším přínosem byly spokojené děti, které při
předávání diplomů v pátek „uronily
slzičku“, a i to, že byli spokojení rodiče, kteří mi potom děti hlásili i na
letní tábory. Velmi pozitivně hodnotím i kino a výběr filmů – mám vysokou návštěvnost – i způsob, jakým se
ujala filmová kavárnička. A navázala
jsem také spolupráci se základní školou a vymyslela akci „Filmový týden
pro základní školy“. Z jejich strany to
bylo přijato velmi kladně, ale bohužel se to zatím nemohlo uskutečnit.

Vyzkoušené recepty na dipy
k letnímu grilování
(od Kateřiny Koubské pro čtenáře ZN)

česnekový dip:
3 lžíce majolky
3 lžíce bílého jogurtu
(nebo zakysané smetany)
1 stroužek česneku
trocha soli, pepře
z červené řepy:
150 g strouhané červené vařené řepy
1 stroužek česneku
2 lžíce majolky
1 celé pomazánkové máslo
trocha soli, pepře
mrkvový dip:
1 syrová nastrouhaná mrkev
2 lžíce majolky
2 lžíce bílého jogurtu
(nebo zakysané smetany)
nadrobno nasekaná menší cibulka
trocha soli, pepře
hořčicový s medem:
1 celá zakysaná smetana
1 lžička dijonské hořčice
1 lžíce med
trocha soli a pepře
1 stroužek česneku
křenový dip:
2 lžíce zakysané smetany,
4 lžíce majonézy,
2 lžíce strouhaného křenu
trocha soli a pepře

Byly vybrány filmy vzdělávacího charakteru pro první až páté třídy a pro
každou třídu by se zde promítalo. I to
se přesouvá na příští rok.
Počítá se i nadále s pořádáním Plesu spolků?
Mluvila jsem o tom při výběrovém
řízení a určitě bych letos vyšla zase
s něčím novým, obohacujícím pro
spolky, aby to byla jejich společná akce,
a vzhledem k tomu, že všechny akce
letošního jara musely být zrušeny, tak
bych si to ráda vynahradila na podzim.

Ve spolkovém domě se také pořádaly výstavy, zvlášť široké chodby
obou pater vybízejí k tomu, aby
ožily výstavními exponáty…
Momentálně budeme s Klubem panenek ČR chystat tzv. Retro výstavu,
která by měla být nainstalovaná ještě v tomto měsíci, a jsem ve spojení
s filatelisty, protože i oni by tady rádi
vystavili svoje sbírky. A potom bych
ráda oslovila Fotoklub anebo Svaz
žen, který by tu mohl vystavit svoje
výrobky.
Pro nejmenší děti tu funguje mateřské centrum, neuvažovala jsi při
pořádání dětských táborů o uvedení skautské organizace do Zruče,
aby si na své přišla i mládež?
Neuvažovala jsem o tom. Mám spíš
obavy, aby tady o to byl ve Zruči zájem, protože nejbližší „skaut“ je ve
Vlašimi a v Ledči a nevím, jestli by
se uchytila i Zruč.
Co se chystá na letní a podzimní
měsíce?
Spolkový dům se připravuje na
navrácení do svého původního provozu. O všechny akce, které musely
být zrušeny, např. Hřiště plné her,
Křeslo pro hosta se světově uznávaným egyptologem prof. Miroslavem
Vernerem, beseda o četnických humoreskách, tak lidé nepřijdou, nyní
už máme nové termíny. Mou náplní
přes léto budou tábory a od září se
vrátíme k besedám, promítání kina,
koncertům společně se Zručskou desítkou a dalším akcím.

Jsi pravidelně v kontaktu s předsedy spolků, informujete se vzájemně
o spolkovém dění?
Se spolky se stýkám a komunikuji
s nimi, komunikuji hlavně s předsedy
spolků na měsíční bázi, zasíláme si
akce a oni mi zasílají přehled jejich
akcí a aktivit. Jsem zvána i na jejich
výroční schůze, případně se zapojím
i do tvoření nebo jiných výpomocí.
Sleduješ dění ve spolkových domech v okolních městech?
Sleduji činnost Spolkového domu
ve Vlašimi, s nímž si pravidelně zasíláme seznam akcí, a musím říct, že
jejich náplň je pro mě inspirativní.

Kateřina Koubská
Narodila se 26. 12. 1989 v Kutné Hoře.
Vyrůstala ve Zruči nad Sázavou, kde chodila
na základní školu. Vystudovala Gymnázium
v Ledči nad Sázavou a poté nastoupila na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové, kterou nedokončila. Osm let pracovala pro společnost McDonald’s a této práci se
ve volném čase věnuje i nadále. Má ráda svoji
rodinu, přátele, cestování a divadlo.
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Kalendář kulturních a dalších akcí
Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál
v červnu přístupný každý den od 9.00–17.00 (polední pauza v zámecké
pokladně 11.30–12.30).
každý
sudý čtvrtek

Farmářské trhy – trhy se budou konat každý sudý čtvrtek od 10.00
do16.00 hod. ve Zručském dvoře.

červenec a srpen Letní příměstský tábor – OKŠS a Spolkový dům ve spolupráci
s Evropskou unií pořádají letní příměstský tábor, který se bude konat
termínech: 1. turnus 13. 7.–17. 7. 2020, 2. turnus 3. 8.–7. 8. 2020
a 3. turnus 24. 8.–28. 8. 2020. Přihlášky a bližší informace na:
koubska@mesto-zruc.cz nebo na tel.: 730 514 040.
27. 6.–28. 8.
2020

Letní sezóna – OKŠS vás zve do zámecké galerie na prodejní
výstavu obrazů Marie Sibaiové, Petry Boukalové a Marie Kovandové.
Výstava bude otevřena každý den od 9.00 do17.00 hod.

4. 7. 2020

Letní kino – Karel Svoboda: Šťastná léta – pořádá OKŠS a kulturní
úderka fotoklubu. Začátek ve 21.00 v letním kině. Vstupné: 80 Kč.

11. 7. 2020

Keks – koncert. Vstupenky v předprodeji v infocentru za 250 Kč.
Začátek ve 21.00 hod., Zručský dvůr.

15. 7. 2020

Letní kino – Tajný život mazlíčků 2 – pořádá OKŠS a kulturní
úderka fotoklubu. Začátek v 21.00 v letním kině. Vstupné: dospělí
80 Kč, děti 50 Kč.

18. 7. 2020

Tři sestry – koncert. Vstupenky v předprodeji v infocentru za 490 Kč.
Začátek v 19.30 hod., Zručský dvůr.

25. 7. 2020

Letní kino – Šťastný nový rok – pořádá OKŠS a kulturní úderka
fotoklubu. Začátek v 21.00 hod. v letním kině. Vstupné: 80 Kč.

Přelom měsíců
Dechová hudba Křídlovanka v zámeckém parku – termín bude
července a srpna upřesněn. Vstupné zdarma.
1. 8. 2020

XX. historické slavnosti – Tématem letošních slavností je 400. výročí
bitvy na Bílé Hoře. Po celý den je v zámeckém areálu připraven bohatý
program. Těšit se můžete na šermíře, hudbu, tanec a mnoho dalšího. Na
dobovém jarmarku si můžete koupit něco pro radost. Začátek v 10. 00.
Program završí koncert skupiny Strunovrat. Od 21.00 se můžete těšit
na promítání filmu Rocketman v letním kině. Vstupné: dospělí 80 Kč,
snížené 40 Kč. Děti do výšky meče mají vstup zdarma.

1. 8. 2020

Letní kino – Rocketman – pořádá OKŠS a kulturní úderka fotoklubu.
Začátek v 21.00 hod. v letním kině. Vstupné: 80 Kč.

3. 8.–7. 8.
2020

SillyToons Camp – letní camp s Erikem a Robertem. Přijď s námi prožít pět dní, nudit se nebudeš! Rezervuj včas své místo, počet účastníků
je omezen. Cena 3 000 Kč (včetně stravy a noclehu). Více info na tel.:
607 850 885 nebo na www.fotorichterova.cz.

12. 8. 2020

Letní kino – Afrikou na Pionýru – pořádá OKŠS a kulturní úderka
fotoklubu. Začátek v 21.00 hod. v letním kině. Vstupné: 80 Kč.

15. 8. 2020

Letní kino – Hotel Transylvánie 3 – pořádá OKŠS a kulturní úderka
fotoklubu. Začátek v 21.00 hod. v letním kině. Vstupné: dospělí 80 Kč,
děti 50 Kč.

22. 8. 2020

Letní kino – Poslední aristokratka – pořádá OKŠS a kulturní úderka
fotoklubu. Začátek v 21.00 hod. v letním kině. Vstupné: 80 Kč.

22. 8. 2020

2. ročník soutěže v kresbě křídami na zem – pořádá RC Setkání.
Začátek v 14.00 hod., sportovní areál.

28. 8.–29. 8.
2020

Festival Barevné město – další informace naleznete na plakátech.

27. 8. 2020

Kočovné divadlo Velký vůz vás zve na přestavení Prostor pro naši
reklamu. Začátek v 18.00 hod. v letním kině. Vstupné dobrovolné.

29. 8. 2020

Hradozámecká noc 2020 – Zámek ve Zruči nad Sázavou opět ožije
pohádkami. Po roce zámek opět navštíví známé i neznámé pohádkové
postavy. Na nádvoří zámku si můžete zasoutěžit v různých soutěžích.

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
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Vodní dům – výlet za poznáním i zábavou
Hadec poznáte na naučné stezce
Na okružní, 300 metrů dlouhé naučné stezce v okolí Vodního domu se
kromě informací o vodě v krajině seznámíte také s hadcem, zvláštní horninou vystupující na povrch v okolí
vodní nádrže Švihov. Obsahuje hodně hořčíku a těžkých kovů, proto se
na něm daří jen malé části rostlin.
Některé z nich pak můžete na hadcové skalce prozkoumat. K nejvzácnějším patří bíle kvetoucí kuřička
hadcová, která je dokonce endemitem – na celém světě roste volně pouze na dvou místech, a to právě u nás,
v geoparku Kraj Blanických rytířů.
Doslova osahat si její květ můžete na

Kateřina Zemanová

M

oderní návštěvnické středisko
Vodní dům opět otevřelo své
prostory a je skvělým tipem na rodinný výlet. Unikátní areál najdete
nedaleko hráze vodní nádrže Švihov
na Želivce.
Náv š tě v n ic ké st řed i sko Vod n í
dům u Hulic vás přesvědčí, že voda
je ú ž a sná, zábavná a dobrodru žná, je nezbytným prvkem v krajině
a zdrojem života pro rostliny, zvířata
i lidi. Pokud jste ho ještě nenavštívili, neváhejte. Pokud ho už znáte,
rozhodně si naplánujte další návštěvu. Vodní dům totiž připravil pro letošní sezónu hned několik novinek.
Nově ve Vodním domě napřík lad

zjistíte, co je to vodní stopa a jak se
vyrábí pitná voda. Věděli jste třeba,
že prvními „kontrolory jakosti“ při
úpravě pitné vody jsou pstruzi? Ještě předtím, než se voda ze Želivky
začne upravovat, ji totiž testují ve
dvou velkých akváriích. Ve Vodním
domě se můžete na záznamu podívat, jak taková kontrola kvality vody
probíhá.
Tip pro děti
Venkovní atrium – to je doslova
vodní ráj pro děti. Jindy nezkrotnou
vodu tu mohou ovládat za pomoci
herních pr vků – pump, čerpadel,
hrází, mlýnků a rozvodníků. Nechybí ani vodopád, skýtající v horkých
dnech skvělé osvěžení.

S

tarší hospodáři každé jaro vyhlíželi návrat tažných ptáků domů.
Bývalo dobrým znamením, když po
zimě zahnízdily na domě vlaštovky
a jiřičky. Dnes je situace jiná. Neuvážené stavební úpravy mohou být pro
letní hosty nejenom komplikací, ale
i smrtící pastí. Vlastníci nemovi tostí často instalují na stěny provizorní
překážky – igelitové tašky, CD disky,
v horším případě volně vlající síťovinu. Ta může být pro jiřičky smrtící
pastí. Připravujeme se tím o pomocníky, kteří nás zbavují komárů, mšic,
muchniček a dalšího hmyzu.
Jiřičk y i vla štovk y se po úspěšném vyhnízdění rády vrací na stejná
místa. Nová hnízdiště volí pouze
v případě lepší dostupnosti potravy
v okolí nebo z důvodu ztráty původního hnízdiště. Zabránit jiřičkám či
vlaštovkám ve hnízdění můžete od-

straněním současného a hnízda a zavěšením fáborků na místa, kde by
mohly nové hnízdo postavit. Tento
zásah je ale možný až po vyhnízdění a odletu ptáků na zimoviště (od
října do února), a i to jen po udělení
výjimky orgánem ochrany přírody
(v případě jiřiček a vlaštovek je to
úřad obce s rozšířenou působností).
Pokud tak učiníte v době jejich hnízdění, dostáváte se do konfliktu se zákonem o ochraně přírody a krajiny
a taktéž se zákonem o týrání zvířat.
Pokud předem víme, že nám budou
jiřičky vadit v dosud neobsazených
uzavřených prostorách, je nutné zamezit ptákům v příletu zaslepením
příletov ých otvorů, před příletem
a začátkem možného hnízdění, tudíž do konce března. Problému lze
také předejít volbou fasády, jiřičky
si nepostaví hnízdo na hodně členitých a zaoblených hranách a na příliš
hladkém povrchu.

nedalekém kovovém modelu. Děti
zde využijí hadcové kuličky, které získají zdarma ke vstupence a s nimiž se
v expozici Vodního domu přesvědčí,
že naše republika je skutečnou střechou Evropy. I hadcový květ vydá
kuličky zpět, takže si z nich jako památku na zážitky u Želivky mohou
udělat třeba náramek. U skalky pak
na vás čeká větší blok hadce s výbrusem odhalujícím zajímavou barvu
a strukturu tohoto kamene.
Vodní dům provozuje Český svaz
ochránců přírody Vlašim. Pokud se
chystáte na v ýlet s celou rodinou,
doporučujeme zakoupit společnou
vstupenku i do vlašimské paraZOO
a Domu přírody Blaníku u Krasovic – jejím nákupem totiž přispějete

• GPS souřadnice Vodního domu
jsou N 49° 43,134 E 015° 05,199
• vstupné 100 Kč pro dospělé, 55 Kč
pro děti, 220 Kč rodinné vstupné
• otevřeno celoročně 9 –16 hodin
(kromě pondělí), od dubna do září
do 17.00 hodin
• parkovací místa pro auta i autobusy
jsou přímo u objektu, parkování je
zdarma
• tel.: 602 665 409, e-mail: vodnidum@csop.cz, www.vodni-dum.cz.

800 let Zahrádky
FOTA: ARCHIV AUTORKY

Jan Čihák

N

Hnízdo není k zahození
Tomáš Potfaj

na péči o zraněné živočichy.
Zalíbilo se vám v okolí Želivky? Zajeďte se v Hulicích podívat také do
Včelího světa nebo navštivte expozici Příběh řeky Sázavy ve zručském
špýcharu. Na tyto tři expozice si také
můžete zakoupit společnou vstupenku a nejen, že ušetříte, ale ještě získáte
občerstvení zdarma.

V době kdy těchto ptáků v naší
krajině rapidně ubývá, na řadu přichází nejdůležitější otázka – opravdu se chcete přítomnosti vlaštovek
a jiřiček zbavit? Místo pod hnízdem
bývá znečištěné, tomu však lze předejít umístěním prkénka pod hnízdo
(to můžete udělat opatrně i během
hnízdění).
Pokud tedy o přítomnost těchto
drobných pomocníků stojíte a chcete jim pomoct, můžete vlaštovkám
nabídnout vhodný zdroj materiálu
pro stavbu hnízda a tím jim usnadnit
první fázi hnízdění. Stačí na zahradu
umístit nádobu s hlínou, kterou zalijete trochou vody. Sehnat v dnešní
suché době bláto totiž může být pro
vlaštovky také problémem.
Autor textu, Mgr. Tomáš Potfaj je
vedoucím úseku služby školám Střediska environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty.

ov ě i n s t a lov a nou e x p o z ic i
v yprávějící příběh obce, kter á mu se l a u stoupit vo d n í n á d rži Švihov na řece Želivce mů žete
zhlédnout od 26. května do 31. srpna 2020.
Výstava byla připravena Spolkem
Přátelé Za hrádk y při příležitosti
800. výročí první písemné zmínky
o městečku Zahrádka u Ledče nad
Sázavou, které připadlo na rok 2019.
Od loňského listopadu do února
letošního roku byla instalována ve
Vodním domě v Hulicích a nyní je
možno ji zhlédnout v Domě přírody
Blaníku.
Připomíná, jak vypadalo městečko, které bylo vysídleno a zbořeno
v letech 1969 –1977 v souvislosti
s n apou š těn í m přeh r a d n í n á d rže Švihov na řece Želivce. Při návštěvě výstavy se můžete seznámit
s jeho historií a podobou v různých
časových obdobích. Porovnáte, jak
místo v y pada lo v době existence
obce a ja k v y padá dnes. Uvidíte

podrobnou mapu městečka i letecké snímk y původního městečk a,
z doby jeho likvidace a ze současnosti. Výstava mů že slou žit ta ké
jako pozvánka k prohlídce původně románského kostela svatého Víta
v Za hrádce, kter ý osa moceně na
břehu přehradní nádrže připomíná, že na dnes tichých místech dříve pulzoval život střediskové obce.
Kostel, skrývající ve svém interiéru
rozsáhlý cyklus nástěnných maleb
z počátku 14. století, je přístupný
pouze příležitostně při akcích a komentovaných prohlídkách pořádaných Spolkem Přátelé Za hrád k y
a Národním památkovým ústavem,
který je správcem objektu (www.zahradka.euweb.cz).
V sobotu 1. srpna od 17.00 hodin
se v Domě přírody Blaníku uskuteční k této výstavě beseda s rodáky, pamětníky a s těmi, kteří odkaz
městečka Zahrádka v současnosti
oživují.
Další informace naleznete na adresách: www.dumprirody.cz/blanik/
akce/vystava-zahradka a www.zahradka.euweb.cz.

Ochránci přírody pasou ovce v lesích u Želivky,
pomáhají návratu ohrožených rostlin
Ondřej Pašek

N

a území Národní přírodní památky Hadce u Želivky letos
ochránci přírody z Vlašimi znovu
pasou stádo ovcí. Výsledky loňské sezóny přesvědčily ochranáře, že pastva
do kvetoucích hadcových borů patří.
Spasené traviny uvolnily prostor pro
první zástupce hadcových bylin. Cílem je udržet ve zdejších lesostepích
podmínky pro kriticky ohroženou
kuřičku hadcovou.
Letos začínají ochránci z Českého
svazu ochránců přírody Vlašim s lesní pastvou na území národní přírodní
památky Hadce u Želivky již v květnu. Navazují tak na loňskou sezónu, která ukázala, že spasení travin

skutečně uvolňuje místo pro vzácné
kvetoucí druhy jako je vítod hořký
krátkolist ý nebo penízek horský.
Těm se v řídkých borech na hadcovém podloží dařilo v minulosti právě
kvůli tomu, že se tu tradičně páslo.
H lav n í m cí lem je a le u mo ž n it
návrat kriticky ohrožené kuřičky
hadcové, evropsky chráněné drobné květinky, která roste jen na dvou
místech na světě. Pastva je vyvrcholením systematické péče o území
v projektu „Život pro kuřičku“, který financuje Evropská unie, program
LIFE. V posledním roce projektu se
uk a zuje, že péče o území Hadců
u Želivky přinesla výsledky v podobě nárůstu populace této rostliny,
které hrozilo vyhynutí.

Na území pěti hektarů národní přírodní památky se po dobu dvou týdnů
pase stádo třiceti ovcí. Omezená doba
i velikost stáda byla nastavena kvůli
omezené úživnosti lesního podrostu
a blízkosti vodárenské nádrže. Český svaz ochránců přírody Vlašim po
dohodě s vlastníkem pozemku, Lesy
České republiky, s. p. a státním podnikem Povodí Vltavy, získal potřebné
výjimky, aby mohl dříve tradiční, ale
dnes neobvyklou formu péče o krajinu realizovat.
Stádo ovcí je pod dozorem proškoleného personálu dvacet čtyři hodin
denně ve dvojitém ohradníku ze sítí
nabitých elektřinou. I přes blízkost
dálnice a probíhající stavební práce
ale ovce nejeví žádný neklid a stejně
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jako loni neočekáváme, že by způsobily nečekané problémy.
Záchranu kuřičky hadcové v projektu LIFE for Minuartia – Život
pro kuřičku rea lizuje Bota nick ý
ústav Akademie věd ČR a Český svaz

ochránců přírody Vlašim za finanční
podpory programu LIFE Evropské
unie a Ministerstva životního prostředí.
Autor textu je projektovým manažerem vlašimského ČSOP.
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Samota tíží
Lenka Novotná

D

oba koronavirová s sebou přinesla ještě další novou zkušenost
pro mnoho lidí. A to samotu. Pandemie uvrhla miliony lidí po celém světě
do největší řízené izolace, jakou naše
dějiny pamatují. Poprvé v dějinách se
stalo, že se izolovala celá společnost
a ne jen prokazatelně nemocní (jak to
bylo vždy v minulosti u moru, cholery…). Okamžitě se veškerý sociální
život přesunul na sociální sítě a do
telefonních hovorů. A protože telefonní hovory jsou lépe sledovatelné
(neboť v našem státě se nic neutají),
tak operátoři hlásili nárůst doby strávené telefonováním o desítky procent.
Chybíme si. Teplo a blízkost lidského
vztahu, potřeba lásky a bezpečí patří
k základním lidským potřebám. Uvědomila jsem si to naplno v jedné facebookové diskuzi s otázkou: „Na co se
těšíte nejvíc, až se uvolní karanténa?“.
Nebylo tam nic o posezení v kavárně,
chození venku bez roušky, volnosti pohybu, chození na fotbal…, ale
komentáře, jako „přeju si obejmout
znovu svoji vnučku, přeju si navštívit
svoje rodiče, přeju si sejít se s kamarádkou“. Najednou se z toho stala
docela hluboká diskuse o potřebnosti
vzájemné blízkosti.
Potřeba lidského kontaktu je nám
lidem vrozená, jsme sociální primá-

ti. Od nepaměti patřilo vyčlenění
z komunity k nejpřísnějším trestům. I v dnešní době se mnozí bojí,
že je ostatní nepřijmou, co si o nich
ostatní pomyslí, jestli jsou vůbec normální. Pokud se přestěhujeme nebo
nastoupíme do nové práce, obvykle
chceme, aby nás okolí přijalo mezi
sebe, a vyčlenění z kolektivu vnímáme často bolestivě.
Věda se sociálním chováním intenzivně zajímá a přináší nám o tom
spoustu důkazů. Bolest z vyčlenění se
zkoumala v pokusu na dobrovolnících, kdy se jim zároveň s pocitem vyčlenění během počítačové hry snímala mozková aktivita. Zjistilo se, že při
bolesti, kterou zažíváme při odloučení, se aktivuje stejné místo v mozku
jako při tělesné bolesti, a dokonce po
užívání analgetik byla duševní bolest
mírnější. Potřebu tělesné blízkosti
u dětí zkoumal v 50. letech také Harry Harlow. Nutno podotknout, že
za tyto pokusy byl kritizován mnohými ochránci zvířat, protože cíleně
působil psychický stres narozeným
mláďatům, a jak napsal Radkin Honzák, jistě se po smrti smažil v opičím
pekle. V Harlowových experimentech byla mláďata makaků odebrána
jejich matkám a umístěna do klece
s dvěma opičími napodobeninami.
Jedna z nich byla vyrobena z drátu
a disponovala umělou bradavkou,
poskytující mláďatům potravu. Druhá figurína byla pokryta froté látkou,

Letní slunovrat, čas zázraků
Tereza Viktorová

V

sobotu 20. 6. 2020 v 23.43 přesně
přišel okamžik, kdy Slunce na své
pouti po obloze protne obratník Raka
a dosáhne tak své nejsevernější deklinace. V tento významný den stráví Slunce
na obloze nejdelší čas, bude to nejdelší
den v roce, stíny budou krátké a v noci
nebude úplná tma. Během jara se místo
východu slunce posouvá stále víc k severu, první den astronomického léta se
Slunce z tohoto nejzazšího bodu začne
opět vracet, proto Slunovrat.
Mám svůj plán
První letní svítání 21. 6. si proto nesmím nechat ujít. Zjistila jsem, že se
tak stane přesně ve 4.52 a tou dobou
plánuju být na zahradě a ponořit se
do svého zahradního jezírka, léčivá
síla vody v tento den totiž dosahuje
svého maxima. Vím, že všichni sousedé budou ještě spát, takže počítám, že
budu mít pro své čarodějné počínání
celé časné ráno. Směřuji veškeré své
úsilí k tomu, abych tou dobou měla
zahradu krásně uklizenou a budu se
po ní procházet nahá s rozpuštěnými
vlasy, zpívat mantry, děkovat Slunci
a Zemi za všechny jejich dary a budu
ve své mysli tvořit jen pozitivní očekávání. Na hlavu si nasadím věneček
spletený z devatera kvítí…
Vrchol Ohně a moc Vody
Tento magický den vrcholí energie
Ohně, světlo a teplo dosahuje svého
maxima a všechno nabíjí svoji transformující silou. V tak významný den
je možné využít zvýšené energie pro
materializaci svého záměru. Náš duch,
jehož podstata je rovněž ohnivá nabývá na síle a může se snadněji spojit
s duchem přírody. Prý je možné vidět
víly i mluvit se zvířaty…
Naši předkové uctívali v tento čas
nejrůznější sluneční božstva a spojovali se s kreativní silou Univerza pomocí
zapalování ohňů. Křesťanství kolonizovalo i tento v pravdě pohanský svátek
a dedikovalo ho svatému Janu Křtiteli,

který má svátek 24. 6., a proto se slunovratu říká Svatojánská noc. Kolem
ohně lidé tančili a na mnoha místech
Evropy stále tančí, spalují v něm rituálně byliny a přeskakují přes jej, protože
moc dobře vědí, že se tak mohou zbavit
starého a vejít očištěni do další fáze roku.
Nadcházející období léta voní příslibem
hojnosti a plodnosti, je to čas, kdy si lidé
i v dávných dobách mohli oddechnout
a užívat si veškerých radostí života a nekonečných darů přírody, které v létě
potkáváme opravdu na každém kroku.
Letní slunovrat je tedy významné přechodové období a oslavy tohoto svátku
nás propojují s přírodou a jejími zákonitostmi. Pokud se vědomě propojujeme s proměnami přírody, žijeme více
v souladu s přirozenými cykly, které se
odehrávají nejen venku, ale i uvnitř nás.
Je moc důležité uvědomovat si, že jsem
vždycky byli a navěky budeme nedílnou
součástí přírody. Je nejenom kolem nás,
ale i v nás. Letní slunovrat se nejdůležitější oslavou života v celém roce.
Z hlediska kola keltského roku patří
tento magický čas k elementu Vody
a říká se mu Litha. Voda má v tento čas
schopnost očišťovat nejen naše těla, ale
i duše od obtížných nemocí a tíživých
emocí. Není náhoda, že tato slova
jsou si tak blízká. Řada nemocí totiž
opravdu vzniká z nezpracovaných
emocí, což dnes už není žádné tajemství. Koupání se v potocích, řekách či
jezerech, brouzdání se v rose, omývání se vodou z kádě, to všechno jsou
způsoby, jak rituálně využít léčivé síly
vody. A protože nám v tento čas vodní
bytosti naslouchají víc než kdy jindy,
měli bychom přistupovat k takové
riuální koupeli s úctou a vstupovat do
vody s prosbou o pomoc a odplavení
všeho, co už nám není k užitku.
Vztah mezi elementem Ohně a Vody
v tento čas vytváří silný energetický
náboj, který je potenciálem vzniku
nového. Měli bychom mít ale jasnou
představu o tom, jak to nové má vypadat, co vlastně chceme, o co vlastně
žádáme. Možná je dobré udělat si na
takovou kontemplaci čas v předvečer

příjemnou na dotek, ale mléko neměla. Po překonání období sklíčenosti,
poté, co byla mláďata odloučena od
matek, postupně mláďata přenesla
svou náklonnost k látkovým napodobeninám. Lezla kolem ní, kousala
a trávila dlouhé chvíle přitisknuta
na její hrudi a zádech. K drátěné napodobenině se přiblížila pouze tehdy, když potřebovala potravu. Bylo
přesvědčivě dokázáno, že si mláďata
vytvořila pevnější pouto k měkkým
matkám nehledě na zdroj potravy.
Ač byly tyto pokusy kruté, pro výzkum psychologie osobnosti měly zásadní vliv. Prokázalo se, že pro zdravý
duševní vývoj je naprosto nutná jistá
citová vazba v dětství a potřeba tělesných doteků (mazlení, tisknutí na
tělo matky nebo jiného pečovatele
(teorie attachmentu). Zážitky blízkosti z raného dětství celoživotně
nastavují způsob navazování a udr-

žování klíčových vztahů v dospělosti.
Děti citově deprivované, „nedomazlené“ mají s navazováním a udržováním vztahů stejně jako s vlastní sebeúctou celoživotní potíž. Na základě
těchto výzkumů se například přestalo
s odebíráním dětí matkám po porodu
a naopak se cíleně pokládaly matce
na břicho.
Ale zpět k dospělým a jejich samotě. Samota nemusí vždy tížit. Každý
máme jinou potřebu tělesné a sociální blízkosti. Někdo trpí, kdykoli
se ocitne mimo společnost, někdo
naopak samotu vyhledává, aby si od
ostatních odpočinul a nabral sílu jinak, a stačí mu pár blízkých lidí. Tak
se obvykle rozezná introvertní a ex
trovertní povaha. To, co nás trápí,
není samota, ale osamělost. Velká
část naší osobní identity se totiž utváří a udržuje skrze osobní kontakt.
Jeho kompletní ztráta vede ke ztrá-

letního slunovratu, sednout si a sepsat všechno, o co nám jde. Zbytečná skromnost není na místě. Přejte si
hojnost, radost a vášeň, plné zdraví
a možnost živit se tím, co vás opravdu
naplňuje. Přejte si čistou půdu, čistou
vodu, život v lesích a mír na celé planetě Zemi. Teď je ten čas, kdy je možné
využít podpory Universa a použít svou
mysl k tvorbě nového světa.

mocnost, na kterou nedám dopustit
a rozhodně mám v plánu naložit si ji
do oleje. Už za tři týdny vznikne krvavě červený léčivý olej, který je možné
použít skoro na všechny kožní problémy a zranění.
Mezi mé další byliny ze slunovratové devítky patří již zmíněná bezinka,
dále pak heřmánek, mateřídouška,
měsíček, řebříček, jetel, lipový květ
a popenec. Z těchto bylin suším čajovou směs „proti všem nemocem“.

Dvanáct dní a dvanáct nocí
Málo kdo ví, že oslavy letního slunovratu nebyly nikdy chápány jako
jednorázová událost, ale podobně jako
slunovrat zimní se slavily dlouhých
dvanáct dní a dvanáct nocí. Prní tři
dny jsou ale ty nejvíc zásadní.
Je logické, že na všechno to čarodějné
počínání potřebujete čas. A že toho je!
Existuje legenda o kvetoucím kapradí, které vytváří magická semena.
Vyprávělo se, že kdo taková semena
kolem půlnoci nasbírá, může se s jejich
pomocí stát neviditelným, bude mít
štěstí v lásce, ale i ve hře. Církev přísně trestala sbírání semen kapradí, což
nabádá člověka myslet si, že na tomto
šprochu by mohlo být pravdy trochu.
Jedním z mých oblíbených pohanských zvyků, které moc ráda dodržuji,
je smažení bezinkových květů v těstíčku. Tzv. kosmatice jsou nesmírná
delikatesa a pro mě neoddělitelně patří
k tomuto času stejně jako sbírání be
zových květů, které jsou rozhodně tou
hlavní léčivou bylinou v mé domácnosti stejně jako v domácnosti mé babičky.
Sbírání devatero bylin je další magická aktivita, která měla za cíl zajistit
plné zdraví všem v domě po celý rok.
Devítka je magické číslo, které představuje celistvost, moudrost a dokonalost. Druhové složení tohoto devatero
kvítí nebo také „svatojánských bylin“
se lišilo kraj od kraje a proto myslím,
že nebude problém, když si nasbírám
svou „léčivou devítku“. Sbírané byliny
v tento sluncem nabitý čas mají opravdu tu nejvyšší léčivou moc a vyplatí se
nasbírat si takovou univerzální lečivou
čajovou směs. Slunovratovou bylinou
číslo jedna je ale rozhodně třezalka
tečkovaná. Je to opravdová bylinná

Očištění kouřem
Při každém přechodovém svátku
vykuřuji celý dům. Dříve jsem používala arabské kadidlo, ale naučila
jsem se tradičnější způsob, jak zbavit
své obydlí negativních vibrací. V našich zeměpisných šířkách máme své
vlastní vykuřovací byliny, které používali naši keltští, germánští i slovanští
předci, jsou jimi pelyněk černobýl a jalovec. Oba dva vhazuji do rituálního
ohně a rovněž s nimi vykuřuji dům.
Pelyněk černobýl na slunovrat také
trhám a ještě čerstvý svazuji na těsno
do pevných svazků, suším zavěšené
u stropu a ty pak používám k vykuřování. Stejným způsobem si připravím
i vykuřovací svazky ze šalvěje lékařské.
Jalovec se do svazečku stáhnout nedá,
zato je možné používat ho k vykuřování i čerstvý. Vykuřuji vždy s prosbou
o ochranu, očistu a ozdravení.
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tě vědomí sebe sama. John McCain
(senátor), který strávil dva roky na
samotce během svého zajetí ve Vietnamu, řekl: „Rozdrtí to vašeho ducha
a oslabí váš odpor mnohem efektivněji než jakýkoliv jiný trest. Když
nemáte nikoho, na koho byste se
spolehli, komu byste se mohli svěřit,
s kým se poradit, začnete pochybovat
o svém vlastním úsudku a odvaze“.
Nepodceňujme nutnost osobního
kontaktu a fyzické blízkosti včetně
pohlazení (bez každodenního pohlazení vysychá mícha, jak říká s úsměvem Radkin Honzák). O tom by mohli mluvit pracovníci dětských domovů
a domovů pro seniory. Babička se ráda
vzdá důchodu jen za vidinu setkání
s vnukem. Děti v domovech vyhledávají pohlazení od kohokoliv, kdo je
k mání, protože to prostě potřebují
k životu. Objetí od blízkého člověka
zvyšuje imunitu, léčí stres a úzkost,
posiluje sebevědomí, zmírňuje bolest v těžkých situacích a samozřejmě
upevňuje vztahy. Buďme si tedy lidsky
blízko, jak to jen jde.
Autorkou minisérie článků o závislostech a dalších tématech souvisejících
s psychikou je MUDr. Lenka Novotná, pracuje jako psychiatr v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkové Brodě
a jako psychoterapeut v poradně ve
Zruči nad Sázavou. Lze ji kontaktovat na e-mailové adrese: mudr. lenka.
novotna@centrum.cz.

Vděčnost má nejsilnější vibraci
Kdybyste nic z výše zmíněného neudělali, protože třeba bydlíte v bytě
uprostřed města, můžete i tak tento čas
využít pro nejmocnější rituál – Rituál
vděčnosti. Uvědomte si, za co všechno
můžete být vděční a dejte najevo svou
lásku těm, které milujete…, protože
kdo má, tomu bude přidáno…
S láskou a vírou v sílu lidského ducha
vám překrásné léto přeje Tereza.
Autorka článku publikuje své texty na
stránkách www.sily.cz.
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Tvrdohlavá Milada (zločin a trest v letech padesátých)

Vladimír Radil

D

oktorku Miladu Horá kovou
řadíme mezi nezpochybnitelné
symboly třetího odboje. Život a dílo
prošlo prověrkou času. Výsledkem je
obraz statečné ženy vzdorující nelidskému systému. Od justiční vraždy
uplynulo právě sedmdesát let.
Popravu naplánovali na 27. červen 1950. Z kraje léta bývá slunce už
hodně čiperné a nemůže dospat. Den
se probudil do krásného rána. Noční
rosa stihla nalakovat každý lísteček
opadavého dřeva, a tak pár lip před
festovní pankráckou věznicí zářilo
jak veliké koule plné vzácných smaragdů. Za chvíli ještě Prahu od obzoru k obzoru přikryje tyrkysová obloha
a tím všechny výpůjčky z mineralogie
drahých kamenů končí. Na ošklivém
dvoře ošlapa ném snad miliónem
trestaneckých kroků se za chvíli odehraje absurdní představení reálného
komunismu počátku let padesátých.
Vysokánské zdi svírající malé prostranství kolem popraviště vypadaly,

že co nevidět podrbou nebe zespoda.
V rohu stála šibenice. Sem přivedli
drobnou ženu v modrých šatech puritánského střihu. Vlasy už prokvétaly
stříbrem, brýle s kostěnou obroučkou
a celý v ýraz obličeje připomínaly
přísnou kantorku. Opilá prokurátorka Ludmila Brožová – Polednová
zamumlala: „Poslední slova?“ Nebylo to skoro slyšet. Úplně jinak zněly
věty, co odrážela hnědá omítka kamenných kvádrů. Tvrdohlavá Milada
promluvila naposled:
„Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto
zem, miluji tento lid, budujte mu
blahobyt. Odcházím bez nenávisti
k vám. Přeji vám to, přeji vám to.“
Odvaha paní doktorce nechyběla
nikdy. Před válkou působila v ženském hnutí, organizovala pomoc oblastem republiky postiženým hospodářskou recesí. S prací v sociální sféře
a s politickou aktivitou byly spojené
cesty do zahraničí. JUDr. Horáková
navštívila Londýn, New York i Moskvu. Narodila se v Praze. Pocházela
z rodiny úředníka Čeňka Krále a vystudovala právnickou fakultu Karlovy univerzity.
Přišel však tragický Mnichov 1938
a po něm ponižující 15. březen 1939.
Tvrdohlavá Milada nesložila ruce
do klína. Kdo ji znal, tak nemohl
očekávat, že se třeba bude věnovat
pěstování růží. Vstoupila do odboje
a brzo patřila k vedoucím osobnostem ilegální organizace českých socialistů PVVZ (Petiční výbor „Věrni
zůstaneme“). V roce 1940 gestapo
důmyslně budovanou síť hnutí odporu rozbilo a Milada byla společně se
svým manželem Bohuslavem Horákem zatčena. Následoval nedobrovol-

ný pobyt v terezínské Malé pevnosti,
po ní přišly další kriminály, tentokrát
už na území říše. Na konci války ji
vyhladovělou a zuboženou z jakéhosi
bavorského lágru vysvobodili vojáci
3. americké armády generála George
Pattona.
Konec protektorátu, obnovu republiky, mír a osvobození vnímali současníci jako „nultou hodinu“.
„Všechno uděláme znovu a jinak“,
bylo heslo dne. Budoucnost se zdála
zářivá jak slunce na japonské vlajce.
Každý chtěl budovat nový svět.
Tvrdohlavá Milada se po návratu
do vlasti zapojila do veřejného života.
Zasedala v novém Národním shromáždění jako členka strany českých
socialistů – Česká strana národně-sociální. Stala se předsedkyní Rady
československých žen, založila časopis Vlasta (vychází dodnes) a také
vstoupila do Svazu československo-sovětského přátelství.
K e k omu n i s t i c k é mu s pi k nut í
v únoru 1948 však zaujala velmi vyhraněný postoj. V krizových dnech
dosáhla vyloučení komunistického
agenta, divišovského rodáka, Aloise
Neumanna z řad českých socialistů. Nebylo to však nic platné, neboť Neumann byl tak v ytrvalý, že
se stal až ministrem nové Gottwaldovy vlády. Milada Horáková také
odmítla provést čistku mezi členkami Rady českých žen. Sama však
nakonec musela odejít, prodrala se
sem korpulentní rudá dáma, komunistka Anežka Hodinová–Spurná.
Doktorka Horáková ztratila veškerý
politický vliv a skončila jako bezvýznamná úřednice pražského magistrátu. S několika přáteli začala provádět
mírnou opoziční činnost v mezích

Zakázali hrát a zakázali zpívat (i v Ratajích)
Kateřina Kmínková

T

rochu jinak a trochu podobně to
zpíval Karel Kryl. A v zájmu veřejného dobra toho zakázali mnohém
víc. Stýkat se a chodit do škol a demonstrovat a vlastně se i léčit. To by Kryl
asi koukal, co vše je možné zakázat.
Naštěstí onen lidstvu zhoubný vir
u nás v české kotlině nedostal šanci,
politici polevili a já vám nyní, po době
omezení, mohu přinést dobré zprávy
o kultuře v Ratajích!

Dobré? To je vlastně otázka. V Ratajích se do loňského roku nacházel jeden z nejkrásnějších hudebních klubů
v okolí. Jakpak by nebyl nejkrásnější
i nejslavnější, když ho založil a vedl
můj otec – Oťas, jak mu Ratajáci říkají. Krásných patnáct let Oťas v Ratajích koncerty organizoval, nejprve
oupenér na zámku, pak v sokolovně,
a nakonec po krátké rekonstrukci za
veliké pomoci ratajských hasičů a ka-

marádů Aleše, Mirka, Petra, Ládi,
Zbýni, Jirky, Tondy a party ze Samby
ze Šternberka v Klubu Pivovárek. Vybírat dramaturgii, zajišťovat hudební
provoz, zásobovat a organizovat práci na baru, opravovat interiéry, čistit
WC, zajišťovat hygienu a bezpečnostní opatření, sem tam opravit zatékající
střechu, na zimu naštípat dřevo, řešit
propagaci a předprodej vstupenek, najímat brigádníky, shánět partnery, dotovat představení ze své výplaty a každou druhou sobotu být vzhůru téměř
do rána, to může opravdu jen naprostý bourák. Bohužel se stalo, že Oťas
jednoho dne dostal nápad zrealizovat
jiný šílený projekt a Klub Pivovárek
po letech plných hvězd české klubové
scény nabídl k přenechání. Zatím se
nikdo neozval, ale třeba se ještě najde
dobrodruh, který by si takový krásný
zařízený klub adoptoval.
Teď ale k těm dobrým zprávám: hudba tím v Ratajích nekončí. V červenci
vlastně bude hudba znít pořád!
V pátek 3. 7. od 18.00 hodin vystoupí
v kapli na zámku v Ratajích nad Sázavou dechové kvinteto Alinde uintet
složené z předních instrumentalistů
mladé generace. Ačkoli je těleso na
poli klasické hudby teprve krátkou
dobu (zal. r. 2019), stihlo získat nejvyšší ocenění na Bucharest International
Music Competition.
Ve středu 8. července rozehrají hrad
Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou studenti Akademie komorní hudby pod
vedením vítěze Pražského jara a violoncellisty Tomáše Jamníka. Jako host
vystoupí německá vycházející hvězda,
hornista Tillmann Höfs. Od 19.30
čeká návštěvníky komorně orchestrální koncert, na kterém zazní Kramářův
Koncert pro dva klarinety a orchestr

č. 2 a slavná Symfonie č. 3 Eroica
Ludwiga van Beethovena. Od 17.30
proběhne na hradě i komorní koncert, na kterém provedou mladí talenti
skladby Antonína Dvořáka, Ludwiga
van Beethovena a Antonína Rejchy.
V sobotu 11. 7. od 18.00 hodin se
rozezní rytířský sál ratajského zámku
hudbou v podání hobojistů a fagotistů
České filharmonie, kteří za doprovodu
klarinetu, anglického rohu a cembala
přednesou sólovou i komorní hudbu
a zahájí tak Českou dvouplátkovou
akademii. Akademici pak protkají centrum Ratají nácvikem hudby linoucí se
z otevřených oken a intenzivní týden završí dvěma koncerty. 17. 7. od 18.00 hodin vystoupí s komorními soubory na
nádvoří hradu Pirkštejna a 18. 7. od
15.00 hodin zahraje více než třicet hobojistů a fagotistů slavnostní závěrečný
koncert opět v rytířském sále zámku.
Kultura tím ale v Ratajích nekončí.
Na konci července se zde koná Letní
škola starého tance, která bude zakončena Slavnostním koncertem absolventů dne 1. 8. v 19.00 hodin na
zámku. Na koncertě bude účinkovat
vokálně instrumentální soubor Ludus
Musicus a soubor školy starého tance
Regii Caroli Regis.
A na závěr potěším i majitele dvounohých malých mazlíčků, které i přes
zavření škol a školek stále milujeme
a chceme jim zpestřit život.
V sobotu 1. 8. se od 15.00 hodin
v Opatovicích II u Rataj koná Luční
benefiční slavnost na podporu vznikající lesní školky Děti v Haluzí. Na
tomto multižánrovém festivalu bude
beseda s Krkavčí matkou, vystoupí
Divadlo Kampa s představením O psu
PES, děti se zabaví v tvořivé, hudební
a pohybové dílně s prvky aikida, bude

zákona. Pomalu se rodila koncepce třetího odboje. StB však celou síť
rozkryla. Milada Horáková byla zatčena přímo na pracovišti v září 1949.
Následovala vyšetřovací vazba a soudní zasedání. Justiční stráž nosila do
soudní síně plné koše rezolucí, ve
kterých se černé na bílém požadovala smrt pro zaprodance západního
imperialismu. Soudci některé z nich
dovolili přečíst nahlas. O protestních dopisech Winstona Churchilla,
Eleanor Rooseveltové a Jeana-Paula
Sartera (existenciální filosof a francouzský komunista) se ustra šenci v talárech nezmínili a možná o nich ani
nevěděli. Přiznání obžalovaných bylo
vynuceno krutým mučením a o výsledku procesu bylo rozhodnuto už
dopředu. Tribunál vynesl nakonec
čtyři rozsudky smrti. Jeden z nich
i pro Miladu Horákovou.

Hra s popravou nevinného nebyla
původním projektem české justice.
Na scénáři můžeme vidět stopy východního vlivu. Promysleli a napsali
ho zabijáci od psacího stolu (důstojníci NKVD). Podle dobového novinářského jemnocitu se o nich psalo
jako o sovětských poradcích. Vykonstruované politické procesy pokračovaly jeden za druhým. Bodycount
(součet zabitých těl) komunistické
totality se zarazil až u čísla 177.
Tolik vražd posvěcených soudem si
vzala na svědomí „budovatelská léta“.
Rodina Milady Horákové má vazby k našemu regionu. Její otec Čeněk
Král pocházel z mlýna v Hodkově.
Na stránkách městského zpravodaje možná vyjde článek právě o tom.
Nezbývá tedy než počkat, s čím se
potkáme někdy příště.

FOTA: VOLNÉ ZDROJE
probíhat výroba huarache sandálů
a s aikidem se budou moci seznámit
i dospělí, vystoupí kapela PS, hrající
romské lidové i nelidové písně, Vilémova kapela (heavy indie), kapela KriminalRoman (stoner rock-funk) a další hudební projekty. Jídlo a pití k tomu!

Klubovej bigbít v Pivovárku tohle
sice není, ale klasická hudba je stejně ze všech hudeb nejkrásnější! A vy
všichni, milovníci renesance, baroka,
klasicismu či moderny, a vy, co máte
děti a uši naladěné na stejnou notu,
těšíme se na vás v Ratajích!
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Školní rok skončil aneb Co se dělo v naší základní škole v době koronaviru
Ivana Stará

S

končil nám školní rok, rok plný
neuvěřitelných věcí, které naše základní škola ještě nezažila. Mluvím
o období distanční výuky, o zápisech
do 1. tříd na dálku, o odložených
jednotných přijímacích zkouškách
a hlavně o období, kdy se výrazně na
vzdělávání dětí podíleli rodiče. Zároveň to bylo období, kdy do regionu
přišla Eduzměna se svojí vizí změnit
české školství.
Od začátku distanční výuky jsme
řešili otázku, jak se co nejvíce přiblížit našim žákům, abychom se s nimi
viděli, mohli si povídat, učit se. A tak
jsme to zkusili přes Google Meet.
Výhodou školy bylo, že naše doména
zszruc.cz je na Googlu a díky tomu
má me zda rma širok ý soubor nástrojů, které distanční formu výuky
podporují, jsou uživatelsky příjemné
a využitelné i pro začátečníky. Najednou měl i náš prvňáček svůj první
vlastní mail a sami rodiče tyto maily
používali například na připojování

se na setkávání s třídními učiteli.
Rozsah online výuky se na celé škole v jednom týdnu v průběhu měsíce
dubna vyšplhal na téměř 200 hodin
týdně. Počet se pak snížil, když nastoupili od 18. května žáci 9. tříd
na přípravu na jednotnou přijímací
zkoušku. Deváťáků nastoupilo celkem 36, dvakrát týdně měli intenzivní v ýuku českého jazyka a matematiky a od 25. 5. se ve čtyřech
školních skupinách začalo vzdělávat
52 dětí z I. stupně, něco málo přes
20 % žáků. Ostatní rodiče se rozhodli nechat své děti doma na online
výuce. Možná právě díky takto rozsáhlé online výuce, která probíhala
až do pátku 19. 6., se na prezenční výuku přihlásilo pouze 20 žáků
8. tříd. Všechny ostatní děti zůstaly
doma na distančním vzdělávání, ale
radost nám dělalo, že se přihlašovala
velká většina z nich. Je pravda, že
bylo třeba některé z nich vybavit na
v ýuku notebooky a iPady, ale i to
se dařilo. Nakonec jsme zapůjčili
téměř 30 zařízení. Získali jsme pro-

středky z Fondu pro Kutnohorsko
vytvořeného Eduzměnou na nákup
iPadů a také notebooky s připojením
od Česko.Digital. Eduzměna velmi
pomohla i v proškolení našich učitelů. Obsahový partner Elixír do škol
nás podpořil zajímavým školením
na využití online prostředí Google
Meet i platformy Google Classroom.
Pomohli nám i rodiče, kteří se s velkým úsilím zapojili do vzdělávání
svých dětí, pravidelně komunikovali a stali se těmi, kteří svým dětem,
našim žákům, pomáhali při plnění
a odevzdání zadaných úkolů. Důležité pro nás bylo i to, že se velká část
rodičů zapojila do dotazníkového
šetření M APu Kutnohorsko, a my
se díky této zpětné vazbě dozvěděli, co je třeba ještě vylepšit, kde pomoci a co podpořit, ale i to, že přes
80 % rodičů naší základní školy je
s kvalitou vzdálené výuky spokojeno
nebo spíše spokojeno. Individuálně
pomáhali rodiče nabídkou různé IT
podpory například prostředím pro
webináře nebo různými zajímavými

zdroji. Velké díky patří panu Jaroslavu Boumovi, který proměnil naše
paní učitelky ze dne na den v herečky, které učily naše děti prostřednictvím velmi zajímavých videí umístěných na YouTube třeba písmenka
žáky v prvních třídách.
Naši letošní prvňáčci to opravdu
s psaním písmenek a čtením neměli
lehké. Ani předškoláci si nezažili svůj
velký den, zápis do 1. třídy. Máme za
sebou první a snad i poslední zápisy předškoláčků na dálku. Online
zápisů se zúčastnilo 50 dětí, 36 jich
nastoupí do dvou prvních tříd. Pro
ostatní jsme doufali v přípravnou
třídu, v níž jsme chtěli dát zručským
dětem jedinečnou možnost připravit
se na pr vní třídu v ideálním prostředí, a to v malé skupině dětí se
šikovnou paní učitelkou a paní asistentkou. Bohužel se nám tuto třídu
nakonec nepodařilo otevřít, neboť
o tuto třídu nebyl dostatečný zájem.
Bylo nám to líto hlavně kvůli dětem,
které do ní nastoupit chtěly a moc těšily, že 1. září nepůjdou do mateřské

školky, ale do naší školy s taškou na
zádech. Letos se to nepovedlo, ale
věříme, že v následujícím roce, až
se vrátíme ke klasickým zápisům, se
nám to podaří.
V době, kdy probíhala v ýuka na
dálku, jsme nezaháleli. Malování,
které probíhá obvykle v období letních prázdnin, jsme dokončili před
otevřením školy pro deváťáky. Začali
jsme vařit jedno jídlo ve školní jídelně pro děti, které chodily do školy.
Upravili jsme náš školní vzdělávací
program a od září začneme v sedmém
ročníku v rámci pracovních činností vyučovat všechny žáky robotiku.
Velmi nás překvapilo i to, že se nám
v tomto období přihlásilo do školy do
různých ročníků více než deset nových žáků. Někteří naskočili do online výuky hned a zapojili se do práce
své třídy v nové škole, jiní začnou od
září následujícího školního roku.
V šichni věříme, že v úter ý
1. září 2020 začne běžný školní rok
tak, jak jsme na to zvyklí, a moc se
na to všichni těšíme.

Talentové přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou
27. 8. 2020
od14.00 do 16.00 hodin
hudební / taneční / výtvarný / literárně-dramatický obor

Eduzměna pomáhá žákům ZUŠ

Jan Kopřiva

Z

vládnout distanční výuku v době
karantény bylo pro řadu rodin
obtížné a týkalo se to i mých žáků
výtvarného oboru. Hledaly se nové,
nevyzkoušené cesty, jak domácí učení
a pracovní vytížení s dětmi zvládnout.

Často scházel i dostatek volného prostoru pro realizaci. Z vlastní zkušenosti
mohu potvrdit, že malý byt se s každým dalším dnem pocitově zmenšuje
a touha po pohybu a sociální interakci
je větší a větší.
Díky Eduzměně a jejímu Fondu pro
Kutnohorsko jsme mohli s distanční

Do letního kina pro vás připravujeme:

výukou třem žákům pomoci. Děti
potřebovaly přenosnou platformu, na
které by se dalo kreslit a kterou by si
mohly vzít do nemocnice či na rehabilitace. Žáci díky Fondu pro Kutnohorsko dostali pro distanční výuku malé
notebooky s odnímatelnou dotykovou
obrazovkou. Na ní se dá kreslit doty-

kovým perem – funguje jako tablet.
Tyto přístroje teď pomáhají třem našim žákům. První z nich má dlouhodobé zdravotní obtíže. Jde o závažné
onemocnění a kromě dalších opatření
je možné, že bude v izolaci i přes léto.
Druhý žák se zotavuje po úrazu a má
omezenou hybnost, úkoly může vypra-

covávat jen z lůžka a ve velmi omezené
formě. Třetí je ze sociálně znevýhodněného prostředí. Mám radost, že byla
možnost žákům pomoci. Eduzměně
chci poděkovat kromě jiného i za rychlost, s jakou bylo možno dětem pomoci.
Autor textu je učitelem výtvarného oboru ZUŠ Zruč nad Sázavou.
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Naši deváťáci financím rozumí!

Hana Nešporová,
Blanka Olišarová

S

kvělý úspěch zaznamenali deváťáci
z naší základní školy, konkrétně třída 9. B. Vybraným reprezentantům se
podařilo obsadit skvělé 2. místo v národním kole soutěže European Money
Quiz. Svou stříbrnou pozici obhájili
z celkového počtu 21 zúčastněných
škol. European Money Quiz je celoevropská soutěž škol v rámci fi nanční
gramotnosti a letos se konala potřetí.
Je pořádána u příležitosti Evropského
týdnu peněz, což je osvětový týden
zaměřený na podporu finančního

vzdělávání v celé Evropě. Cílem této
soutěže je zlepšit finanční gramotnost
žáků ve věku 13–15 let, proto se týká
nejen základních škol, ale i nižších tříd
víceletého gymnázia. Soutěž probíhá
formou testů na platformě Kahoot!
European Money Quiz se pravidelně
účastní žáci z Albánie, Belgie, Británie, Bulharska, Černé Hory, České
republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lichtenštejnska,
Lucemburska, Maďarska, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska

a dalších, a to bez ohledu na studijní
zaměření školy či třídy. Konkurence
je tedy veliká. A ačkoliv se třídě 9. B
nepodařilo umístit na 1. místě, a tudíž
se jich netýkalo klání mezi ostatními
vítězi z dalších evropských států, které
probíhalo v Bruselu, přesto je to výborné umístění a vítězům gratulujeme!
Rozvoji finanční gramotnosti se
naše základní škola začala intenzivně
věnovat v rámci spolupráce s externími lektory, která byla realizována
díky programu Šance pro všechny
II. V letošním školním roce jsme
navázali v tomto ohledu spolupráci
s panem Bc. Pavlem Vrzáčkem, který
u nás působil jako odborník z praxe
na rozvoj finanční gramotnosti našich žáků od září do března. Právě
našich nejstarších žáků se toto téma
již přímo dotýká – před sebou mají
další etapu života, kde už je čeká práce
s fi nancemi, ať už v rámci výdělku na
nejrůznějších brigádách, ale díky po-

Závěr školního roku v MŠ Na Pohoří

FOTO: ARCHIV MŠ

Jolana Keharová

P

oslední měsíc v naší školce neprobíhal úplně podle našich představ.
Přesto jsme se snažili, abychom dětem
vynahradili vše, co bylo během roku
naplánováno. Provoz byl zajištěn ve
dvou smíšených třídách. Trávili jsme
co nejvíce času venku. Podnikali jsme
výlety do lesa, k řece nebo děti řádily
na školní zahradě. Každý týden jsme
připravovali různá témata, o kterých

jsme si vyprávěli. Například: Den
dětí, Vodní toky a živočichové, Povídání o hmyzu, Život v moři. Skládali
jsme z papíru, malovali barvami, modelovali. Děti si odnášely domů vždy
hotové výrobky a k tomu vypracovaný
pracovní list. Nezapomínali jsme ani
na děti, které do školky nechodily.
Stejná nabídka činností byla připravena i webových stránkách.
Za účasti starosty města Mgr. Martina Hujera a vedoucí OKŠS Mgr. Martiny Fialové proběhlo v pondělí 22. 6.

v zámeckém parku slavnostní šerpování a rozloučení s předškoláky.
Ve dnech 5. 6.–6. 6. paní učitelky
absolvovaly kurz Maxík. Jedná se stimulační program, zaměřený pro děti
od 5 let, které se připravují do školy,
pro děti s odloženou školní docházkou, nebo pro malé školáky, kterým
se ve škole psaní, čtení a počítání příliš nedaří. Se spoluautorkou tohoto
projektu Mgr. Pavlou Bubeníčkovou
jsme strávili příjemné dva dny, Naučili a dozvěděli jsme se plno potřebných
informací, které využijeme při práci
s dětmi. Právo využívat tento program
v praxi mají pouze proškolení odborníci, kteří se musí prokázat osvědčením. To jsme v závěru kurzu všichni
získali. Paní Bubeníčková se u nás
cítila velmi dobře, nešetřila chválou
na naše město, moc se jí líbil park,
zámek, sportoviště i okolní příroda.
Informace o prázdninovém provozu najdete na našich webových stránkách.
Všem čtenářům přejeme krásné a ve
zdraví prožité léto.

bytu na internátu také první fi nanční
transakce pomocí platebních karet,
výběry z bankomatů atd.
V průběhu školního roku se uskutečnilo několik hodin matematiky
v 9. ročníku s tématy z této oblasti.
Pro naše deváťáky byly hodiny finanční gramotnosti vítaným zpestřením
a přínosem. Při této příležitosti se
nakonec žáci obou 9. tříd zúčastnili
výše zmíněné soutěže European Money Quiz. Na soutěž nejprve trénovali
všichni společně ve třídě pomocí platformy Kahoot!, kde si žáci průběžně
trénovali zkušební testy s otázkami.
Díky uzavření škol kvůli koronaviru
měli žáci nakonec přípravu o něco
těžší – celonárodní kolo soutěže totiž
probíhalo od 16. do 20. března, a tak se
na ni museli po uzavření školy připravovat sami ze svých domovů. Výsledek
tak závisel pouze na jejich píli a odhodlání. V prvním fázi soutěže vyplňoval
každý žák online svůj test a následně
se sečetly body pro jednotlivou třídu.
Poté dva nejúspěšnější žáci z každé
třídy postoupili jako reprezentanti
do druhého, a sice národního kola.
Třídu 9. A reprezentovali Michaela
Studecká a Šimon Vacík. Třídu 9. B
reprezentovali Jana Bruzlová a Václav
Vilímovský. Právě jim se nakonec po-

dařilo dosáhnout skvělého úspěchu.
Všem zúčastněným žákům děkujeme
a věříme, že pro ně nejedno téma z finanční gramotnosti bude přínosnou
zkušeností pro budoucnost.
Pořadí v národním kole soutěže EMQ:
1. Gymnázium Benešov, třída 4A8
2. ZŠ Zruč nad Sázavou, třída 9. B
3. ZŠ Přerov, třída 9. A
4. Gymnázium Litoměřická, třída 4. F
5. Desátá ZŠ Plzeň, třída 9. B

FOTA: ARCHIV ZŠ

Znovuotevření mateřské školy
Malostranská
Jaroslava Daňková

M

ateřskou školu jsme otevřeli v omezeném provozu a za
přísných hygienických podmínek
25. května. Hned první den jsme naučili děti správný postup mytí rukou
doprovázený pěknou říkankou. Připomněli jsme dětem i další hygienická
pravidla důležitá při pobytu ve školním zařízení.
Veškeré činnosti směř ujeme na

školní zahradu, cvičíme na hřišti, pro
řízenou činnost a svačinu využíváme
altánek, hodně času děti tráví při hře
v chatičce a na pískovišti. Zakoupili
jsme dětský ponk s veškerým vybavením. Děti si za asistence učitelek
vyzkoušely zatloukání hřebíků, naučily se bezpečně používat šroubovák,
hoblík, vrták a pilku.
Holčičky se v požívání pracovních
nástrojů vyrovnaly chlapcům. Možná, že z některých vyrostou šikovní
řemeslníci…

FOTO: ARCHIV MŠ

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Rubrika pro zastupitele 06/2020
Kateřina Kmínková
Kvůli krizi způsobené covid-19
město Zruč nad Sázavou očekává
v letošním roce pokles příjmů až
o 18,2 mil. korun. Zastupitelstvo
by mělo na svém zasedání dne 29. 6.
projednávat, jaká úsporná opatření
město přijme. Jak myslíte, že by se
město mělo v této finanční situaci
zachovat?
Martin Hujer:
V letošním roce má město naplánováno opravy a investice za 30 milionů korun. V rámci podpory místní
a celé ekonomiky v současné chvíli
je navrženo propad městských příjmů vyřešit přijetím úvěru ve výši
25 milionů korun. Peníze z úvěru
by se použily na opravy a investice
v letošním a příštím roce. Jinými
slovy neomezovat investice v letech
2020 –21 a propad příjmů rozložit
do budoucích 10 let. Samozřejmě je
potřeba připravit úsporná opatření,
která by se týkala provozních nákladů
a finančních příspěvků po roce 2020.
Tato opatření budou diskutována na
zastupitelstvu města.
Kde může město spořit či co může
ovlivnit?
1. Ome zení či od lož ení investic
a oprav po roce 2021
2. Realizovat opravy a investice pouze se spoluúčastí dotací
3. Snížit granty pro spolky, kulturní
a sportovní akce
4. Snížit příspěvky svým organizacím
5. O m e z i t p o d p o r u s e n i o r ů ,
dětí apod.

6. Zvýšení daně z nemovitosti
7. Zvýšení nájmů v bytech a nebytech
8. Zvýšení poplatků (odpady, psi,
hroby apod.)
9. Platy zaměstnanců
10. Zv ýšit vstupné do zámeckých
expozic
11. Prodat některý nepotřebný majetek
Myslím si, že na současnou finanční
situaci je potřeba zvolit vhodný mix
opatření. Navrhuji k diskusi:
1. Už v roce 2021 dělat potřebné investice a opravy zejména za pomoci
dotací – mohlo by přinést úsporu
10 milionů Kč
2. Snížit příspěvky pro spolky a na
kulturní akce či sportovní akce ve
výši 20 % – úspora 600 tisíc Kč
3. Snížit příspěvky našim příspěvkovým organizacím o 5 % – úspora
300 tisíc korun
4. Snížit různé podpory (senior-taxi,
vyplácení částky na narozené dítě,
příspěvek na kotle, příspěvek na kanalizační přípojku apod.) – úspora
200 tisíc Kč
5. Po 9 letech zvýšit nájemné v městských bytech minimálně o 5 % –
zvednutí příjmů o 350 tisíc korun
6. Snížit doplatek města na odpady
(v roce 2019 město doplácelo 2,3 milionu korun) o 1 milion korun
7. Realizovat prodej bývalé prodejny
potravin v Želivci – 1 milion korun
do rozpočtu
8. Již bylo zvýšeno vstupné do městských expozic – odhad zvýšení příjmů o 150 tisíc korun
9. Zmrazit platy všech zaměstnanců.

pokračování článku „Městský rybník Na Rybárně bude!“ ze str. 1
Ministerstva zemědělství ČR vypisovaného na podporu
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích a na podporu zadržování vody v krajině. Žádost
o dotaci byla podána koncem roku 2019. Přes průtahy
v rozhodování komise způsobené koronavirem a přes průtahy s nákupem pozemků od Státního pozemkového úřadu, obdrželo město koncem května 2020 od Ministerstva
zemědělství ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
výstavba rybníka „Na Rybárně“ ve výši 3.380.000 Kč.
Tato částka činí 80 % celkových nákladů, podíl města
činí 20 % celkových nákladů, tj. 845.320 Kč. Celá akce
neobsahuje pouze výstavbu hráze rybníka, ale musí ještě
dojít k přeložení lesní cesty vedoucí kolem rybníka, čímž
se celá akce prodražila. V podmínkách poskytnutí dotace je zakotvena mimo jiné povinnost žadatele o dotaci
zajistit, aby na rybníku nebyla vykonávána ekonomická
činnost, která by příjemce zvýhodňovala na trhu a dále že
v rybníku není a nebude po dobu 10 let od ukončení akce
provozován intenzivní ani polointenzivní chov ryb a bez
písemného souhlasu Ministerstva zemědělství ČR nesmí
dojit ke změně vlastnického práva k rybníku, to vše pod
ztrátou dotace.
V rámci výběrového řízení na realizaci výstavby rybníka
zvítězila z pěti zúčastněných firma VHS Bohemia, a. s.,
která se specializuje na výstavby rybníků a vodohospodářské práce. Staveniště jí již bylo předáno a firma okamžitě nasadila stavební techniku a začala s prací, protože
celá akce musí být dle dotačních podmínek dokončena

nejpozději do 31. 12. 2020. Pokud vše půjde podle plánu a nevyskytnou se neočekávané překážky, v říjnu by
mohlo být zahájeno napouštění rybníka z Dubinského
potoka. Pro představu o velikosti rybníka uvedu několik
technických údajů – rybník bude mít sypanou hráz a měl
by pojmout přes 8.000 m 3 vody, jeho plocha při plném
napuštění by měla dosahovat 4 400 m 2 , délka vzdutí při
provozní hladině je 107 m a hloubka vody u hráze bude
přes tři metry. Rybník bude osazen manipulačním objektem skládajícím se z otevřeného požeráku se dvěma
dlužovými stěnami a odtokovým potrubím. Pro zajištění
bezpečnosti díla bude v pravém zavázání hráze umístěn
bezpečnostní přeliv. Koruna hráze bude určena pouze pro
pěší, přes přeliv bude umístěna ocelová lávka. V současné
době již se rýsuje dno rybníka i nová cesta. Určitě stojí za
to udělat si procházku a podívat se na původní ráz krajiny,
než se zcela změní.
Rybník se stane významným krajinným prvkem a město získá nejen velkou zásobárnu vody, ale rozšíří se také
možnosti relaxačního vyžití pro obyvatele Zruče. Krásný
klidný kout města určitě najde své nové obdivovatele.
Kdo se nebojí chladné přírodní vody, může se v rybníku
koupat, v zimě – pokud budou mrazy – může zase posloužit jako kluziště. Spolek rybářů nabízí svoji klubovnu jako zázemí při konání různých sportovních a jiných
kulturních akcích. A již vidím novou naučnou stezku
„Zeleným údolím“, která nás seznámí se vším, co nám
zde příroda nabízí!

Jak to začalo
aneb Letos podvacáté

Jiřina Janatová

V

FOTA: ARCHIV AUTORKY
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době, kdy ještě existovalo Městské kulturní středisko Zruč nad Sázavou jako příspěvková organizace,
bylo třeba vymýšlet stále nové a nové aktivity, aby se
zvýšily příjmy. Psal se rok 1999, když se zrodil nápad
vyzkoušet v areálu zámku šermířské vystoupení. Nic
takového ve Zruči n. S. nikdy nebylo, a tak to byl tak
trochu krok do tmy. Ale nevyzkoušíš, nedozvíš se, zda
to místní lidé přijmou.
A tak byla do Zruče pozvána šermířská skupina Červená kumpanie. Předvedli příběh ze 16. století plný šermování a situovaný do severní části Itálie. Stalo se tak
2. října 1999 na nádvoří zámku. Sešlo se tehdy asi 300
diváků, což byl napoprvé úspěch.
Slovo dalo slovo a Červená kumpanie projevila zájem
přijet za rok znovu.
Psal se rok 2000, když se na scéně objevili bratři Šustové, kteří začínali šermovat ve skupině historického šermu
„Blaničtí z Blaníku“ a projevili zájem se ve Zruči předvést.
A tak bylo domluveno jejich první vystoupení na 9. července 2000. Bohužel jejich stan postavený pod zámkem
navštívil zloděj. Při útěku ale kusy jejich oblečení trousil
po náměstí ve Staré Zruči, což městské strážníky přivedlo
na stopu a věci dostali šermíři naštěstí zpátky.
S Červenou kumpanií už bylo závazně domluveno vystoupení na první srpnový víkend 2001, ale zájem projevili i Blaničtí z Blaníku. Proč nedat šanci všem? A tak
jedni vystoupili v sobotu, druzí v neděli. Akce to byla
veliká a obě skupiny skvělé!
Bratři Šustové přišli s nápadem, že by se měl první srpnový víkend stát tradicí a oni jako „domácí“ by rádi byli
hlavní součástí akce pořádané v tomto termínu.
A tak se zrodil 1. ročník Historických slavností ve Zruči nad Sázavou. Vystupujícími byla nově vzniklá skupina založená bratry Šustovými „Železní páni“, kteří si
přizvali kamarády – šermířskou skupinu TUA DEARGH .
Několik dalších ročníků bylo ve stejném složení a ne
slo oficiální název ZRUČ – TEMPORA HISTORICA . Akce
byla vždy zaměřena na nějakou historickou etapu nebo
významnou událost ze zručské historie.
V roce 2005 byl program slavností doplněn o noční
prohlídky zámku, o které byl mimořádný zájem. Dokonce takov ý, že byl zámek pozhasínán ve 2 hodiny
v noci. Pořadatelé, kteří byli na nohou od 6. hodiny
ranní, skutečně padali únavou. Přesto se průvodkyně
a jeden průvodce dokázali po akci usmívat do objektivu
fotoaparátu.
V roce 2007 došlo po vzájemné dohodě ke změně programu. Železné pány vystřídala pražská skupina MANUS

REGIS. Pěkně odění šlechtici šermující na nádvoří zámku, jen aby si získali přízeň krásných dam.
V roce 2008 došlo k organizačním změnám v místní
kultuře a program slavností byl svěřen do rukou profesionální agentury, která doporučila severočeskou skupinu historického šermu Vítkovci. Kulturní oddělení
opět program završilo nočními prohlídkami, které navíc
provázel trubadúr, muzikálový zpěvák Petr Opava, který
svůj zpěv středověkých písní doprovázel hrou na loutnu.
Bylo to velmi působivé.
Rok 2009 byl poznamenán rozsáhlou rekonstrukcí
zámku a celého jeho okolí. Vyvstávala otázka, zda přerušit řetězec slavností nebo ji směřovat do jiných míst.
V každém případě byl očekáván neúspěch. Jenže snaha
nepřerušit řetězec byla velmi silná už i proto, že jubilejní
10. ročník by vycházel na otevření nově zrekonstruovaného zámku a zámeckého areálu. Poslední slovo – jdeme do toho! Kulturní oddělení, přátelé, bratři Šustové,
místní taneční skupina orientálních tanců – ti všichni do
toho dali všechny síly. Program dotvořil dobový malovaný kolotoč a moderátor, kterým byl pražský herec, šermíř
a známý dabér Tomáš Karger. A tak akce pořádaná na
náměstí Míru zase tak velkým propadákem nebyla.
Program 10. ročníku připravila agentura MB AGENCY.
Tento ročník byl, bohužel, z rodinných důvodů bez mé
účasti. Bez ní byly už i všechny další.
Chtěla bych touto cestou poděkovat průvodkyním,
průvodcům, bratrům Šustovým i mým rodinným příslušníkům a všem přátelům, kteří u zrodu této akce stáli.
Těší mě, že akce pokračuje a nelze si než přát, aby byla
tato tradice udržována i nadále.
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Události řešené městskou policií
v květnu 2020

Aktuálně obrazem
FOTA: ARCHIV MĚSTA

• 01. 05. 2020 – V nočních hodinách přijala hlídka MěP stížnost občanů
na rušení nočního klidu v ulici Lipová. Na místě bylo zjištěno, že se z jednoho z bytů místní ubytovny ozývá reprodukovaná hudba. Hlídkou MěP
byli na místě kontaktování uživatelé bytu, občané mongolské národnosti.
Tito byli upozorněni na rušení nočního klidu a vyzváni k utlumení hudby.
• 08. 05. 2020 – S žádostí o pomoc se v odpoledních hodinách na hlídku
MěP obrátila pracovnice pečovatelské služby města. Tato požádala strážníky
o pomoc se seniorkou, která upadla v bytě a nemohla vstát. Na místě byla
hlídkou uvedené poskytnuta pomoc, další ošetření bylo zajištěno samotnou
pečovatelkou.

Altánek po rekonstrukci

Přístavba sociálního zázemí zbrojnice v Nesměřicích

• 11. 05. 2020 – Hlídkou MěP byl kontaktován čtyřiatřicetiletý majitel
dlouhodobě neprovozovaného odstaveného vozidla na parkovišti v ulici Na
Výsluní. Uvedený byl upozorněn na to, že vozidlo začalo vykazovat znaky
vraku a má déle než půl roku propadlou technickou prohlídku. Majitel
uvedeného vozidla následně toto z parkoviště odstranil.
• 26. 05. 2020 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
občanů, že nějaká mládež poškodila vlakovou zastávku u Sázavanu. Mělo
se jednat o dva mladíky a dvě dívky, kteří po kolejích odešli směrem k ulici
Dvouletky. Hlídkou MěP byla provedena kontrola uvedené lokality, kde
byla následně skupinka podnapilé mládeže nalezena. Na místě byli uvedení
požádáni o prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Vzhledem k tomu,
že uvedení se chovali arogantně a nedokázali hodnověrně prokázat svoji
totožnost, byla o spolupráci požádána hlídka PČR, která si dále případ
převzala k dalšímu šetření.

Stavba nové filtrační haly na výrobu pitné vody na Želivce
Nová atrakce pro děti

• 28. 05. 2020 – V 22.39 hodin přijala hlídka MěP oznámení operátora
pultu centralizované ochrany o narušení objektu OD Tesco. Strážníci na
místě provedli kontrolu objektu, při níž bylo zjištěno poškození vstupních
dveří obchodu. Během následné kontroly objektu bylo zaregistrováno, že se
z prostor nedaleké čerpací stanice ozývají nějaké rány. Na místě byl zjištěn
potácející se jednačtyřicetiletý muž, který nesrozumitelně komunikoval.
Uvedený byl jako podezřelý zajištěn a následně předán hlídce PČR, která
si celý případ převzala jako podezření ze spáchání trestného činu k dalšímu
šetření.

Svět kostiček – nová expozice v podkroví zámku
Nádražní ulice s novým asfaltovým kobercem

Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v květnu 2020

Už nám kvete kruhák
Nátěr zámeckých podlah

• 16. 5. 2020 – KOPIS vyslalo jednotku k úniku motorové nafty ze stojícího autobusu na zastávce ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo
zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o množství kapající nafty asi
jeden litr z nádrže autobusu. Místo bylo posypáno sorbentem Absodan. Po
příchodu řidiče byla zjištěna závada, přeplněná palivová nádrž a netěsnící
víčko nádrže. Jednotka provedla úklid sorbentu a vozovky.

Výstavba kanalizace v Okružní ulici

• 18. 5. 2020 – K dalšímu úniku provozních náplní vozidla došlo po
technické závadě na jeřábu u obce Nesměřice. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno, že se jedná o únik asi 30 litrů oleje, který vytvořil na vozovce
skvrnu půl metru širokou a dlouhou asi 300 metrů. Byl proveden posyp oleje sorbentem pod jeřábem a skvrny na vozovce. Na místo povolána Správa
a údržba silnic s další zásobou sorbentu a provedla celkovou likvidaci úniku
oleje. Na místo se dostavila hlídka Policie ČR. Po předání místa zásahu
pracovníkům SaÚS se jednotka vrátila na základnu.
• 21. 5. 2020 – Jednotka byla v nočních hodinách vyslána k otevření bytových vchodových dveří ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že jsou zavřené i vchodové dveře do domu, které byly otevřeny
pomocí sady na otevírání dveří. Na místo přijela Policie ČR, se kterou byl
společně vyhledán byt, ve kterém se nacházela osoba volající o pomoc.
Osoba v bytě komunikovala, byla v pořádku, upadla a nemohla se zvednout.
Dveře byly zamčeny zevnitř bytu. Bylo zjištěno, že u bytu se nachází balkon.
Pomocí nastavovacího žebříku se jednotka dostala na balkon a pomocí sady
na otevírání plastových oken byly balkonové dveře otevřeny. Osoba byla
zvednuta a posazena na postel. Na místo přijela ZZS, které byla osoba
předána do péče.

Obnova vodorovného značení

Výstavba nového měření vody v Sázavě
Oprava příjezdu od dálnice

• 26. 5. 2020 – Krajské operační a informační středisko vyslalo jednotku
na odstranění visící větve nad vozovkou před obcí Soutice. Po příjezdu na
místo události a provedeném průzkumu byla větev zasahující do vozovky
stržena a odstraněna mimo komunikaci.

Oprava zábradlí pod zámkem

Výstavba rybníku Na Rybárně

• 29. 5. 2020 – KOPIS vyslalo jednotku k čerpací stanici, kde muž vyhrožoval jejím zapálením. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že obsluhu
ohrožuje muž, který přišel na čerpací stanici a chtěl prodejnu zapálit. K zapálení nedošlo. Muž byl vyveden mimo budovu čerpací stanice. Na místo
přijela Městská policie a Policie ČR. Muž byl předán Policii ČR. Na místo
přijela ZZS, která si převzala muže do péče.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Zámecký park po úpravách

Dokončená fasáda na kulturáku v Želivci

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Výsledky
dotazníkového šetření 2019 –
Dílčí část zaměřená na volný čas, zdravotnictví, školství, cestovní ruch, sociální péči a infrastrukturu

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Jitka Trojanová

P

oslední část dotazníkového še
tření byla zaměřena na volný čas,
školství, sociální péči, zdravotnictví
a infrastrukturu. V oblasti volného
času a sportovního vyžití jsme se zajímali o dostupnost sportovního zázemí, dětských hřišť, míst pro relaxaci a odpočinek a také o hodnocení
kvality této infrastruktury. Všechny
tyto oblasti byly nejčastěji hodnoceny jedničkou a je zřejmá spokojenost
jak s kvalitou, tak i s dostupností. Jedinou výjimkou je dostupnost míst
pro relaxaci a odpočinek, kde byla
převládající známkou dvojka. Ob-

čanům nejvíce chybí již evergreen
dota zníkov ých průzkumů, a sice
koupaliště nebo bazén. Uvítali by
také zimní stadion, saunu, wellness,
fitness, squash nebo prostor pro pejskaře. Negativně je vnímáno, že většina této vybavenosti je lokalizována
v Nové Zruči a ve „Starce“ chybí.
Da l ší m tém atem byla sociá l n í
a zdravotní péče. Zde je situace významně horší. Přesné výsledky zobrazuje níže uvedená tabulka a graf.
Hodnocení probíhalo opět formou
zná mkování. Jedničku nejčastěji
obdržely jen naše lékárny. Dobré
hodnocení ještě vidíme u pečovatelské služby, v oblasti sociální práce

a u praktických lékařů (hodnoceno
nejčastěji dvojkou). U ostatní lékařské péče je především kvůli špatné
dostupnosti hodnocení spíše podprůměrné. Nejhůře dopadli zubaři,
kde je péče nedostupná. Stávající
zubní ordinace nemají dostatečnou
kapacitu, a tak občané musí dojíždět. Situaci se zatím nedaří vyřešit
a tento problém má většina obcí.
Více než 50 % dotazovaných hodnotilo zubařskou péči pětkou. Specializované lékařské obory jsou také
z důvodu niž ší dostupnosti a postupnému rušení některých oborů
hodnoceny nejčastěji čtyřkou. Negativně je vnímáno zrušení ordina-

Tabulka č. 1

Tabulka č. 2

Tabulka č. 4
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 42. zasedání, konaném 25. 5. 2020
schvaluje
• udělení plné moci Bc. Radkovi Hamplovi opravující k podpisu
smluv o zápůjčce městského mobiliáře;
• uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě na finanční dar na kulturní akce města s firmou Wikov Sázavan;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne
3. září 2018 s panem Norbertem Kulhánkem;
• dodatek č. 1 k darovací smlouvě s firmou Vlašimnet, s. r. o.;
• dodatek č. 1 k darovací smlouvu s firmou Sanjet s. r. o;
• přesun finančních prostředků prostřednictvím rozpočtového opatření (úpravou rozpočtu mezi paragrafy) města Zruč nad Sázavou pro
rok 2020 a 2021 ve výši 10 % pro OKŠS za tržby ze vstupného v proce ORL. Bohužel v této oblasti jsou
možnosti města omezené. Fyzioterapie je hodnocena nejčastěji trojkou,
zde je opět problém s v ytížeností
a del ší m i objed nací m i l hůt a m i.
Nejvíce občanům chybí zubař, ORL,
chirurgie, rehabilitace, rentgen, více
pediatrů a další specializovaní lékaři. Přehledně to ukazuje tabulka č. 1.
V oblasti školství se většina dotazovaných necítila kompetentní situaci
hodnotit, škola se jich již netýká,
a tak se ke škole vyjadřovali pravděpodobně většinou rodiče dětí školou povinných. Obě naše mateřské
školy a základní umělecká škola byly
nejčastěji hodnoceny jedničkou. Základní škola Okružní pak dvojkou.
Nejhůře dopadla Základní škola Na
Pohoří, která byla nejčastěji hodnocena čtyřkou. Školství a jeho rozvoj
bude řešen v rámci pracovní skupiny
zaměřené na školství. Velkou příležitostí je zapojení školy do projektu Eduzměna. Občanům nejčastěji
chybí v oblasti školství střední škola.
Konkrétní čísla viz tabulka č. 2.
Cestovní ruch je díky stále se zvyšujícímu počtu turistů přijíždějících
do Zruče důležitou oblastí. Situaci
hodnotí občané spíše jako vyhovující. Rezerv y jsou spatřovány především v oblasti gastronomických
a ubytovacích služeb. Občané vnímají jako nevýhodu, že se turisté ve
většině případů zdrží jen jeden den
či jedno odpoledne. Z dotazníku
nevyplynulo, že by občany cestovní
ruch a jeho rozvoj omezoval.
Pokud by obč a né mohli v ybrat
je d e n i nve s t ič n í proje k t , k t e r ý
bude zrealizován, tak jednoznačně
zvítězilo koupaliště nebo bazén se
41,2 %. Druhá skončila rekonstrukce MUDr. J. Svobody s 13,6 %, třetí
výstavba městských bytů s 12 % těsně před rekonstrukcí náměstí Míru
s necelými 10 %. Detaily naleznete
v tabulce č. 3 dole.
V dotazníku jsme také hledali inspiraci pro využití dlouhodobě chátrajícího objektu bý valé školy pod
farou. Dotazovaní by objekt využili
jako městské byty, školu nebo prostor y pro zájmovou činnost dětí.
Detailnější informace jsou uvedeny
v tabulce č. 4 umístěné vlevo.

Technická infrastruktura co do
funkčnosti a stavu byla hodnocena nejčastěji dvojkou. Jedna lo se
o chodníky, parkoviště, komunikace, městský mobiliář, veřejné osvětlení, vodovod a kanalizaci. Dopravní situace je hodnocena nejčastěji
také dvojkou.
V rámci postupu realizace projektu zaměřeného na strategický plán
nyní začínají působit pracovní skupiny a formují se strategické směry
na příští desetiletí. O postupu vás
budeme informovat od září.
Jak to vidí naši nejmladší spoluobčané?
V letošním roce proběhlo dotazníkové šetření mezi našimi nejmladšími občany – dětmi základní školy.
Zapojeny byly děti od třetí třídy po
devátou. Dotazník byl koncipován
jednoduchou formou.
Děti odpovídaly na čtyři otázky:
• Jak jsi spokojený/á s životem ve
městě? (zde děti známkovaly od jedničky do pětky jako ve škole)
• Co se ti ve městě líbí?
• Co se ti ve městě nelíbí?
• Představ si, že jsi starostou/starostkou města; co prvního bys udělal/a pro rozvoj města?
Spokojenost byla nejč a stěji
ozná m ková na jed ničkou a dvojkou. Od nejmenších dětí (ze třetích
a čtvrtých tříd) dostalo město nejčastěji jedničku. Od pátých, šestých
a osmých tříd dvojku a od sedmých
a devátých tříd trojku.
Dětem se ve městě nejvíce líbí,
podobně jako dospělákům, zámek
a pa rk . Ná sleduje dět ské h řiště,
sport a obchody. Poměrně často ještě zaznívala příroda, škola a cyklostezka. U mladších dětí vede dětské
hřiště, u starších pak obchody.
Dětem se nelíbí drogově závislí,
cizinci a odpadky. Dále pak opilci,
absence ba zénu a nedostatek obchodů.
Jako první věc, kterou by děti udělaly v pozici starosty, je vybudování bazénu. Následoval by obchodní
dům a kluziště.
Děkujeme dětem a základní škole
za spolupráci!
Tabulka č. 3
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Zprávy z radnice
hlídkových okruzích a 20 % pro OVV z tržeb za svatby k výplatě mimořádných odměn zaměstnancům města Zruč nad Sázavou za jejich
aktivitu;
• objednat instalaci platformy Flowbox do budovy Mateřské školy
Na Pohoří Zruč nad Sázavou od firmy Flowbox, s. r. o.;
• uzavření smlouvy o dílo na zhotovení koncepce rozvoje cestovního
ruchu s Pavlem Pichlerem;
• uzavření smlouvu na pronájem reklamní plochy (plot u ŠJ) s firmou
Aribor, s. r. o.;
• ukončení nájemní smlouvy k 31. 5. 2020 s firmou M & M reality
holding, a. s. Čáslav (plot u ŠJ);
• podání mimořádné dotace z MPSV pro úhradu mimořádných odměn k platu za práci ve ztíženém prostředí pro zaměstnance pečovatelské služby;
• zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor ve Zručském
dvoře objekt CH;
• uzavření Servisní smlouvy se zprostředkovatelem Allrisk, a. s., IČO:
49610929 a Allrisk ASSISTENCE CZ, s. r. o., jejíž předmětem je
závazek zprostředkovatele převzetí odborné péče za pojištění města
jako makléř dle zákona včetně průběžného hodnocení pojišťovacího
trhu ve prospěch města;
• smlouvu na kulturní vystoupení skupiny Čiperky se zprostředkovatelem Simonou Votyovou, zároveň ruší původní smlouvu pod číslem
206/2019 ze dne 5. 8. 2019;
schvaluje ke zveřejnění
• na profilu zadavatele města Zruč nad Sázavou poptávku na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 25 mil. Kč dle daných
zadávacích podmínek;
doporučuje zastupitelstvu města schválit
• přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na akci Výstavba rybníka
„Na Rybárně“;
jmenuje
• Ing. Jana Peška vedoucím ekonomického odboru Městského úřadu
Zruč nad Sázavou;
souhlasí
• s přijetím věcného daru pro Základní uměleckou školu Zruč nad
Sázavou od firmy Lékárna Primavera;
• se zapojením Mateřské školy Na Pohoří Zruč nad Sázavou do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji III“ financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera
s finančním příspěvkem.
Rada města na svém 43. zasedání, konaném 8. 6. 2020
schvaluje
• podání žádosti o dotaci do Operačního programu zaměstnanost,
prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, výzvy č. 109;
• ukončení platnosti nabídky týkající se koupě pozemků v lokalitě Rákosí za cenu 30 Kč/m2, dle ustanovení usnesení rady města
č. 257/22/RM/2019 ze dne 16. 9. 2019, části II. a III.;
• uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci na akci „Byty
v objektu č. p. 719 ve Zruči nad Sázavou“ s Ing. Marií Kovandovou;
• uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci na akci „Stavební úpravy doplňkové stavby u MŠ Malostranská ve Zruči nad Sázavou“ s firmou PROJEKT SVĚTLÁ, v. o. s.;
• uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí na tůň pod rozhlednou s firmou VDG Projektování, s. r. o.,
• pravidla k vyúčtování v bytech určených k řešení tíživé životní
situace;
• objednat od firmy Varnet, s. r. o., doplnění městského kamerového
dohlížecího systému, dle předložené nabídky;
• uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. NP 020/96 s nájemcem
Stavebniny Kolumbus, s. r. o. o započtení nájemného oproti vydaným
nákladům na výměnu prostředních vrat;
• zveřejnění zakázky malého rozsahu na koupi nákladního automobilu s kontejnerovým nosičem;
• pořízení pasportu místních komunikací od firmy Envipartner, s. r. o.;
doporučuje zastupitelstvu města schválit
• celoroční hospodaření a závěrečný účet města Zruč nad Sázavou
za rok 2019;
• účetní závěrku města Zruč nad Sázavou za rok 2019;
• provedení odpisu pohledávek a halířového vyrovnání do roku 2013;
• uzavření kupní smlouvy s firmou Spojstav, spol. s r. o. na nákup
pozemků, včetně chodníků, komunikací a dešťové kanalizace, v lokalitě Na Farském I;
• dotaci ze Středočeského kraje na akci „Modernizace a digitalizace
informačních cedulí a audio průvodců v zámeckém areálu ve Zruči
nad Sázavou“;
bere na vědomí
• výroční zprávy společností, ve kterých má město majetkovou účast,
za rok 2019.

VZPOMÍNKA

Dne 27. 7. to bude šest let od úmrtí
našeho tatínka, manžela, dědy a bratra
pana Jaroslava Vorla.
Se vzpomínkou v srdci
manželka s rodinou.
Dne 6. 8. uplyne
pět smutných let,
co nás navždy opustil
pan Alois Kolouch
ve věku 67 let.
S láskou vzpomíná manželka,
syn Zdeněk s rodinou
a dcera Irena s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme mnohokrát
všem přátelům,
kamarádům a našim
spoluobčanům,
kteří se přišli rozloučit
21. 5. 2020
s Šárkou Kaňkovskou.
Děkujeme za podporu
a květinové dary.
Rodiny Rývových
a Kaňkovských

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

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

Rádi bychom touto
cestou poděkovali
organizátorům
a účastníkům
Zručského májového
běhu. Tento rok byl výtěžek z Lidového běhu
darován našemu synovi
Pavlíkovi,
který trpí autismem.
Vybraná částka
poslouží na úhradu
série terapií
v Centru Terapie
Autismu.
Vážíme si vaší pomoci
a děkujeme
za podporu.

narozeninám.

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

Anna a Pavel Královi

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím byt ve Zruči nad Sázavou nebo
v Ledči nad Sázavou.
Tel.: 777 636 440.
◆ Koupím dům ve Zruči
nad Sázavou nebo v okolí
(do 20 km).
Tel.: 775 000 786.
◆ Koupím Jawa ČZ –
motocykl, skútr, moped
s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 589 258.
◆ Prodám byt 2+kk Na
Výsluní 752.
Telefon: 774 685 307.
◆ Nabízím úklidové práce, mytí oken, výpomoc
v domácnosti, vaření, pečení a mnoho dalšího za
výhodnou cenu.
Tel: 732 365 401 – volat
možno po celý den.
◆ Prodám palivové dřevo nařezané na metry.
Cena za prostorový metr
450,- Kč. Lokalita Kácov.
Tel: 737 681 342.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Přátelská utkání v Úvalech a Ledči

Archiv – fotografické návraty

Volejbal žákyň,
turnaj neregistrovaných
tenistů a házená

Jindřich Pustka

M

istrovské soutěže házené byly
z důvodu pandemie zrušeny.
No a trénovat bez zápasů je celkem
nuda, že? Dohodli jsme se tedy v průběhu května a června na sérii přátelských zápasů.
Nejprve jsme vyrazili s mladšími
a staršími žáky do Úval, kde si každá
z uvedených kategorií zahrála po dvou
zápasech. Jeden s A-týmem a druhý
s B-týmem. Ačkoli byl konec května,
cestou jsme pozorovali zasněžené vrcholky Krkonoš a zavzpomínali si na
veselé zážitky ze zimního sportovního kempu, který se tam letos v lednu
uskutečnil.

Matěj Dudák střílí branku do sítě Ledče.

Josef Tůma

N
Tobiáš Sixta proskakuje obranou Ledče, vlevo přihlíží Jan Smejkal.

Hrálo se bez skóre, a tak vás ošidím o oblíbenou výsledkovou rubriku se vstřelenými brankami. Podle pozápasového hodnocení trenérů
a tatínků se ale v nejlepším světle po
karanténě ukázal být Bořek Jelínek,
v kterém se začínají projevovat házenkářské geny dědečka Míry Marečka. Jen tak dál, Bořku!
Minižáci také pilně každý den trénují, a tak i oni si zasloužili porovnat
síly s nějakým soupeřem. Vyrazili
jsme tedy do Ledče nad Sázavou, Zručáci vlakem a Zbraslaváci transitem.
Sehráli jsme v tamní sportovní hale
tréninkový zápas.
Nejvíce se dařilo těm nejmladším,
současným žákům třetí třídy. V tomto
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ročníku se nám sešla slušná parta, která se skládá hlavně z žáků 3. B. S nimi
si to ještě paní třídní učitelka Veronika Blahošová užije. Hrálo se také
bez výsledků, ale to neznamená, že by
se nemakalo naplno. Čekání na vlak
se zpestřilo návštěvou supermarketu,
a tak se děti mohly vrátit do Zruče na
nádraží naprosto spokojeni.
V tomto duchu se pok račova lo.
Starší žáci Kolína přijeli do Zruče.
Naši mladší žáci zavítali na jednodenní turnaj do Liberce. Do Zruče
si přijeli zahrát házenou na venkovní
hřiště za spolkovým domem minižáci z Kutné Hory a pak také minižáci
a mladší žáci z Ledče. A už hurá, začínají prázdniny!

astalo těžké období a je nouze o nové fotografie. Rozhodl
jsem se tedy na facebookové stránce
Zručský sport – JT zveřejnit archivní
sportovní snímky. Věřím, že některé z vás potěší, jiné určitě rozesmějí.
Fotky vám určitě ukáží, jak ten život
rychle ubíhá.
Druhé kolo okresní soutěže žákyň
ve volejbalu, skupiny B, se uskutečnilo 26. října 2017 v Divišově za účasti pěti celků – KK Benešov, Divišov,
Jiskra Zruč nad Sázavou, Říčany B
a Kácov B. Klání organizoval ČVS

OTS Benešov (Český volejbalov ý
svaz, okresní tělovýchovné sdružení). Ročník 2017/18 byl premiérový.
Hrálo se systémem každý s každým
na dva vítězné sety.
Soutěž byla vedena jako smíšená –
mohli tedy nastoupit i žáci (nepsaná
dohoda je, že by mělo být na hřišti
více děvčat než chlapců).
Pořadí skupiny B: 1. Jiskra Zruč
nad Sázavou 12 bodů, 2. Benešov
9, 3. Říčany B 6, 4. Kácov B 3, 5.
Divišov 0 bodů
Družstvo Zruče nad Sázavou po vítězství v turnaji opět postoupilo do
skupiny A, ze které sestoupily tentokrát Říčany A.

Fotbal hráčů nad 35 let

Staré gardy
si daly dostaveníčko

Josef Tůma
Kopaná – Stará garda, hráči nad
35 let oddílu kopané Jiskry Zruč nad
Sázavou, odehrála ve sportovním areálu v Kolovratech přátelské utkání se
starou gardou místního Sokola. Zápas se uskutečnil v rámci víkendového
fotbalu zdejší TJ. Stará garda Jiskry
vyhrála po prohraném poločase šesti brankami v jednom sledu, třikrát
skóroval Musil.
Sokol Kolovraty–Stará garda Jiskra Zruč
n. Sáz. 4:7 (2:1)
Branky za Jiskru: Musil 3, Černý 1,
Horký 1, Prošek 1, Koudela 1

8. 8. 2020

Sestava Jiskry: Svoboda – Lejnar,
Svatoš, Černý, Keltner, Stejsk a l,
P. Jelínek, Horký, Prošek, Beneš, J.
Jelínek, Koudela, Musil, Havel, Brož,
Šindelář.

Sestava Zruče nad Sázavou: na foto nahoře zleva – Šárka Menšíková, Aneta Zemanová, trenérka
Hana Filipová, Kateřina Tůmová, Jana Brůzlová, Pavla Kubištová, dole zleva – Barbora Filipová,
Klára Měšťánková, Petra Buchtová				
FOTA: J. TŮMA

Další přátelské utkání odehrála stará
garda Jiskry na hřišti Sokola Močovice. Střelecky se opět dařilo Musilovi,
autoru všech pěti branek.
Sokol Močovice–Stará garda Jiskra Zruč n.
Sáz. 1:5 (0:3)
Branky za Jiskru: Musil 5
Sestava Jiskry: Svoboda – Keltner,
Horký, Beneš, Koudela, Musil, Havel,
Kotek, Procházka, Janata, Šindelář

Musil v roli nezastavitelného exekutora

Tenisový oddíl TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou uspořádal v předposledním
zářijovém týdnu roku 2017 turnaj
neregistrovaných hráčů, který se
odehrál na dvou antukov ých kurtech. Postupně se skutečnil turnaj
jednotlivců mužů a čtyřher. Mužů
bylo přihlášeno osm, ve čtyřhrách
hrá ly čt yři t ýmy. Neregistrovaní
tenisté odehrá li čt y řicet zápa sů,

v utkání Šlejmar– Flekal došlo v jednom gemu ke třiceti shodám!
Konečné pořadí turnaje jednotlivců: 1. Pecha, 2. Lohynský, 3. Hájek,
4. Šlejmar, 5. Kotek, 6. Flekal, 7.–8.
Závorka, Kvapil.
Konečné pořadí čtyřher: 1. Pecha –
Flekal, 2. Šlejmar – Kotek, 3. Lohynský – Kvapil, 4. Závorka – Hájek.

Nohejbalový turnaj na sportovním areálu, další informace viz plakáty

Účastníci tenisového turnaje neregistrovaných hráčů v září 2017

FOTO: ARCHIV JISKRY

Mladší házenkářský dorost Jiskry Zruč nad Sázavou – vítěz dorostenecké 2. ligy s trenérem Pavlem Vrzáčkem, 11. června 2011. Hráči, trenér
a vedoucí mužstva na snímku: Mikuláš Černý, Michal Brecko, Matouš Švec,
Matěj Havlíček, Marek Fiala, Michal Hodek, Matěj Vrzáček, Ladislav Birka,
David Vinc, Jaroslav Studnička, Jiří Dolejší, Pavel Vrzáček, Josef Vrzáček,
Martin Toman, Robert Maštalíř a Lukáš Lefner.
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6. ročník Zručského májového běhu

Petr Dubják

Š

estý ročník Zručského májového běhu se konal z důvodu pandemie v několika dnech – od 20.
do 24. května 2020, aby byl splněn
limit počtu 100 závodníků na akci.
Samostatně proběhly ve středu,
čtvrtek, pátek a v sobotu vlny Lidového běhu, z jehož startovného bylo
v ybráno 16 800 Kč pro Pavlíka ze
Zruče, který trpí autismem. V sobotu
se konaly dětské a štafetové závody,
v neděli pak dva rozběhy hlavního

závodu. Letos byla připravena prodloužená trať z 8,4 kilometru na 10,1
kilometru se smíšeným povrchem
a součtem stoupání 158 metrů.
V hlavním závodě nakonec vedle
loňského vítěze Jiřího Milera nastoupil vysočinský suverén Jakub Exner
z Jihlavy, ale také jeden z nejlepších
českých běžců Jirka Homoláč z Brna.
Doprovodil ho i jeho trenér a legendární vytrvalec Róbert Štefko.
Jirka potvrdil formu. Na těžké trati
od začátku až do konce dominoval
a v yhrá l č a sem 34:53 min. Druhý proběhl cílem Jiří Miler v čase
36:18 min. a třetí Jakub Exner zapsal
36:39 min.
O hodinu dříve se na trať vydali
ženy a veteráni. Absolutní vítězkou
se stala tradiční účastnice Olga Krčálová z Polné v čase 43:50.
Atleti z Jiskry Zruč nad Sázavou se
také neztratili a dosáhli mnoho medailových umístění:
trať 150 m
Agáta Šafrová – 3. místo – Benjamínky
Jakub Vorlíček – 3. místo – Benjamínci

trať 300 m
Annabel Čechová – 1. místo – Předškolačky
Václav Mrázek – 3. místo – Předškoláci
trať 600 m
Kateřina Mrázková – 2. místo – Minižákyně
Adam Kment – 2. místo – Nejmladší žáci
trať 1100 m
Tereza Lapáčková – 2. místo – Mladší žákyně
Matěj Gabko – 3. místo – Mladší žáci
Linda Filipová – 2. místo – Starší žákyně

FOTA: ARCHIV AUTORA

Smíšená štafeta 4 × 600 m
KaLiPO – 1. místo – Nikol Petrásková, Linda
Filipová, Petr Dubják, Ondřej Dubják
Bestie – 3. místo – Tereza Lapáčková, Matěj
Svoboda, Lukáš Hájek, Věra Maštalířová
3100 m
Lukáš Hájek – 3. místo – Muži
Tereza Lapáčková – 3. místo – Ženy
10100 m
Nikol Petrásková – 2. místo – Ženy A
Jana Suchá – 2. místo – Ženy B
Petr Dubják – 2. místo – Muži C
Alena Slavíčková – 2. místo – Ženy D

Úspěch házenkářů
na atletických závodech
Jindřich Pustka

A

Ani miminko nezabránilo
beachvolejbalovému hattricku

FOTA: ARCHIV AUTORA

Roman Starý

Z

e severovýchodu od Hradce Králového se
zastávkou v Českém Brodě, z jihu od Tábora a dalších západních a východních koutů od
Kácova nebo Ledče dorazilo v sobotu 6. června na místní beachvolejbalové kurty šestnáct
tříčlenných smíšených družstev. Již tradičně
se první červnovou sobotu otevírala beachvolejbalová sezóna, tentokrát již sedmým ročníkem. V letošním roce sice počasí nepřálo jako
v letech minulých, nic to však nezměnilo na
lítých bojích jednotlivých družstev na mnohdy
chladnějším písku občas skrápěným dešťovými
kapkami. Zvítězili hráči týmu HAŤAPAŤA, kteří
ve fi nále zdolali domácí družstvo NEJLÍP. Tím
zároveň završili svůj hattrick přerušený pouze
mateřskými povinnostmi jedné z hráček.
Zároveň již nyní přijměte pozvání na 8. ročník
turnaje, který proběhne v sobotu 5. června roku
2021. Více informací a fotogalerii naleznete na
facebookových stránkách Beachotvírák Zruč.

tletika je královna sportu a zručský oddíl házené si to plně uvědomuje. Pomalu se stává pravidlem,
že náš oddíl registruje do Zručského
májového běhu největší počet závodníků v dětských kategoriích.
Letos se ho zúčastnilo 28 házenkářů ve čtyřech věkových kategoriích.
V konkurenci atletů specialistů, kteří
do zručského parku dorazili z různých
míst Středočeského kraje, jsme uspěli
na výbornou. Získali jsme hned tři
zlaté medaile a jednu bronzovou.
V kategorii starších žáků zvítězil
Matěj Karban a bronz bral Adam Petrík. Dále se do první desítky vešel ještě

šestý Jan Tůma a sedmý Jakub Ruth.
V kategorii mladších žáků vystoupal
na nejvyšší stupínek Martin Jindřich
a v první desítce se umístili také sedmý Štěpán Kopecký, devátý Lukáš
Pajer a desátý František Janata.
V kategorii nejmladších žáků jsme
měli v desítce pouze sedmého Jaromíra Zemana.
Třetí zlato pro oddíl házené bral
v kategorii minižáků Felix Pustka
podpořený čtvrtým Tobiášem Sixtou,
šestým Matějem Kirňákem a osmým
Ondřejem Sýkorou.
Gratulujeme našim chlapcům k tomuto úspěchu a rádi bychom také poděkovali oddílu atletiky za perfektní
organizaci závodů.
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