a

Vánoční vytrubování
a zpívání
22. 12. 2017
v 18.00 před
spolkovým domem

Nakládání vánoční
jedle v ulici
Pod Březíčkem

Je Vám 55+ ?
Můžete se
přihlásit
do konce
ledna 2018
do Akademie
kultury a umění!

Více viz kalendář na str. 5

Vánoce u našich krajanů
Josef Förster

S

lavení adventu, svátku sv. Mikuláše a vánočních svátků je v naší
kultuře pevně spjato s vžitými tradicemi a zvyky, k nimž neodmyslitelně
patří zejména pečení cukroví, zdobení
vánočního stromku, zpěv a poslech koled, štědrovečerní večeře a nadělování
dárků... Byty se zdobí adventními věnci,
jmelím, tu a tam se udržují i starší zvyky,
rozkrajují se jablka, děti pouštějí lodičky, schovávají si šupiny pro štěstí a vyhlížejí zlaté prasátko. Duchovní smysl
Vánoc si řada lidí připomíná návštěvou
půlnoční mše svaté. Ideální představu
českých Vánoc dokresluje pravá zima
a sníh, jak to známe z poetických Ladových obrázků.
Podoby Vánoc ve světě však mohou
být velmi různé. Do zcela jiné reality bychom se přenesli, kdybychom v tomto
čase navštívili samotné místo narození
Ježíše Krista na horké půdě palestinského Betléma. Oslavy v muslimském městě s naprostou menšinou křesťanského
obyvatelstva zde probíhají za přísných
bezpečnostních opatření. Místní kra-

jina, její kolorit a teplé počasí by nám
pomohly vžít se do doby narození Páně
před více než dvěma tisíci lety.
V této souvislosti nás napadlo oslovit Zručany žijící v zahraničí, aby nám
napsali, jak vypadají Vánoce v zemích
jejich druhého domova a jak je prožívají oni sami. Redakce Zručských novin děkuje zahraničním dopisovatelům
za jejich zajímavé příspěvky a přeje všem
čtenářům pokojné prožití vánočních
svátků!
Romana Grudová (Obzor, černomořské pobřeží Bulharska)
Zajímavé je zde to, že místo českého
Mikuláše slaví Bulhaři 6. prosince tzv.
Nikolův den, což je svátek rybářů, tudíž se tady jí ryba a všude ve městech se
večer při krásném ohňostroji rozsvěcují
vánoční stromy. Pro děti se u stromů
nechávají krabice, do kterých si házejí
přáníčka pro „Dědu Koledu"(našeho Ježíška). Taktéž si všichni ve svých domovech zdobí v tento den vánoční stromky.
Naše děti znají i svátek českého Mikuláše, a tak dostávají čokolády a sladkosti.
V Obzoru se ještě uchovávají tradice

vánočních koncertů, které připravují
všechny amatérské taneční a pěvecké
skupiny. Musím se trochu pochválit,
protože jsme se s našimi nejstaršími
dětmi, které tancovaly národní tance,
dostali před dvěma lety i na folklorní

Santova zastávka v Bulharsku

festival do Prahy, kde dále vystupoval
národní ženský sbor, včetně žen kolem
mého věku (35 až 45let). Naše zpěvačky
získaly cenu „Grand Prix.“
No a 24. prosince, tak jako v ostatních
zemích, se tu večer usedá k vánočnímu
stolu. Jelikož je rodina mého muže pra-

Večeře začíná rakií a salátem a poté se
pokračuje dalším jídlem.
Dárky se v Bulharsku rozdávají ráno
25. prosince, ale v naší rodině jsem uspěla uchovat tradici ještě večer 24. prosince. S dětmi čekáme ve druhé místnosti
na Dědu Koledu, až propluje komínem

a donese dárečky. No a potom už to znáte
– následuje radost, vřískot a rozbalování.
Bulhaři nejsou zvyklí mít pod stromkem
moc dárků, jelikož se 1. ledna, na Nový
rok rozdávají dárky znovu díky tzv. „Survakane" – pomlázce, kdy děti dělají to
samé jako v Čechách, mrskají dospělé
pro zdraví.
25. prosince je tu tzv. „Rozdestvo
Hristovo“ – narození Ježíše a opět se tu
hodně večer slaví a pije. Jelikož máme
i my v rodině Hrista, zveme kamarády,
rodinu, a tak vzniká ještě větší oslava
než 24. prosince. Tancujeme národní
tance a zpíváme, proto i všem doporučuji přijet se podívat v létě do Bulharska
a navštívit aspoň jeden koncert národní
hudby, určitě se Vám to bude líbit a můžeme Vás i něco naučit...
Kateřina Seidlová (Rodez, jižní Francie)
Vánoce ve Francii jsou konzumní jako
v celé Evropě. Co se tradice tady na jihu
týče, rodina by se měla sejít u svátečního stolu 24. prosince večer a po večeři
vyrazit na mši. Většina rodin dodržuje
verzi bez mše. Na stole nechybí mořské
plody ‒ hlavně svatojakubské mušle
a ústřice, foie gras (různě upravená játra vodních ptáků, pozn. red.) a jakýkoli
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Poděkování a přání do nového roku

Pracovníci Odboru kultury, školství
a sportu MěÚ Zruč nad Sázavou
S blížícím se časem vánočním začínáme všichni
rekapitulovat celý předcházející rok, a tak to dovolte i nám. V myšlenkách listujeme kalendářem
a vybavuje se nám mistrovské utkání prvoligových
týmů v házené, jehož výtěžek jsme zaslali na konto
nadace Černí koně, a také naší společnou zásluhou
dostaly dvě handicapované děti speciálně upravené
kolo. Následoval ples s Monikou Absolonovou,
Otvírání turistické sezóny 2017, koncerty v ZUŠ –
například Jiřího Schmitzera, velkolepá oslava pátého
výročí spolkového domu se dnem otevřených dveří
a večerní zábavou. Pak v prudkém sledu následovaly
koncerty Divokého Billa, Keksu a Ondřeje Havelky,
aby je v půlce prázdnin vystřídaly Historické slavnosti s Jakubem Smolíkem. Mezitím vším samozřejmě promítalo kino ve spolkovém domě a v letních
měsících se k němu přidalo i letní kino na zámku.
Uprostřed srpna k nám do zámeckého parku zaví-

voslavná, jíme vše tak, jak si oni přejí.
Tudíž na stole musí být lichý počet postních jídel, jako například čočka, fazole,
domácí pečený chleba bez vajec, saláty
se zeleninou, ovoce, ořechy apod. Maso
se jí až druhý den, anebo po půlnoci.

Více viz str. 8

FOTO: JARDA BOUMA
tal i Pepíček Zíma. Mezi tím jsme zvali děti na Hradozámeckou noc, abychom ty starší v dalším měsíci
pořádně vystrašili. Do toho k nám přijela velmi
vzácná návštěva, sám velký americký spisovatel
Robert Fulghum navštívil knihovnu a potažmo nás
všechny. Ovšem jako žádná celebrita se rozhodně

nechoval, byl milý a vstřícný, prostě lidský, takový,
jakého si člověk při čtení jeho knih představuje. Zájemce o autorské čtení pobavila paní Tereza Brdečková, tělo si všichni mohli protáhnout s propagátorem zdravého životního stylu panem Kozmou,
v Křesle pro hosta se vystřídala spousta zajímavých
osobností. Divadlo Mimochodem předvedlo v Zrcadlovém sále, že jeho repertoár je stále veselejší a vánoční koncerty opětně nezklamaly. Společně s rukou od trdelníku jsme rozsvítili vánoční stromeček
i novou výzdobu v okolí zámku. Městská knihovna
získala druhé místo v celorepublikové soutěži knihoven také díky počtu čtenářů a obrovskému množství
knih, které si Zručané během roku vypůjčili.
Všechny tyto akce můžeme pořádat jen proto, že
jste v tom s námi. A proto vám s pokorou a úctou
chceme poděkovat. Poděkovat za projevy sounáležitosti a podpory, které se nám od vás dostává.
Váš zájem o město, o vše, co je spojeno s kulturou
a sportem ve Zruči nad Sázavou, je pro nás vždy
inspirací a pobídkou. Dodáváte nám nejen nápady,
ale i potřebnou sílu a energii. Děkujeme.

Děkujeme školským zařízením za pomoc při našich akcích, děkujeme spolkům i oddílům, které
tvoří základ aktivního sportovního a kulturního života města. A děkujeme všem nadšencům, kteří bez
nároku na odměnu pořádají akce pro naše město.
V neposlední řadě patří poděkování pracovníkům
městského úřadu. A to zejména odboru správy majetku a technickým službám. Bez jejich pomoci byste si neměli například kam sednout nebo byste neslyšeli projev starosty města u vánočního stromečku.
Co říci závěrem a popřát si do nového roku? Přejme si rok plný vydařených společných akcí, nezapomínejme na to, že jsme „řidiči“ vlastního života,
a obklopme se těmi správnými lidmi, zkusme otevřít
dveře novým dobrodružstvím a příležitostem, překonejme sami sebe, važme si toho, co máme, a najděme v sobě sílu k pokoře a toleranci. Věřme, že
s pozitivním myšlením a vzpřímenou hlavou dokážeme cokoli. Přejme si rok plný společného souznění
a dobré pohody. V neposlední řadě si popřejme rok
plný dobrého zdraví a osobní spokojenosti.
Ať se vám daří!
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci listopadu a prosinci
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Věře Vávrové, Ludmile Krňákové,
Marii Benešové, Marii Kořenové,
Zdence Švecové, Miroslavu
Mlčouškovi, Ireně Kutilové, Věře
Zelinkové, Vlastě Števlíkové, Boženě
Němečkové, Heleně Kingové,
Josefu Rakušanovi, Františku
Lebedovi, Věře Peterkové, Marii
Svobodové, Anežce Kuklínkové,
Emilii Tvrdíkové, Květuši Kaplanové,
Alence Pavlatové, Olze Bílkové,
Marii Korbelové, Miladě Říhové, Evě
Linhartové, Marii Šabatové, Zdeňku
Šimkovi, Jitce Zbořilové, Pavlu
Michalicovi, Zdeňce Vilimovské,
Josefu Čarkovi, Boženě Matoušové,
Drahoslavě Lichorobiecové, Miladě
Makešové, Elišce Matějkové, Jarmile
Mlčouškové, Zdeňku Karbanovi,
Zdence Synkové, Marii Nácovské
a Martě Zajíčkové.

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

ZRUČÍ S

Vážení čtenáři – detektivové,
v minulém dílu jsme se vás ptali, kde je k vidění objekt zachycený na snímku. Jedná se o venkovní hydrant
umístěný na Malostranském náměstí u ústí ulice
Malostranská. Výherkyní soutěže je paní Vlasta
Janečková, která si svou výhru v podobě volné
vstupenky pro dva do Vodáckého muzea může
vyzvednout do konce ledna v infocentru.
Pátrací soutěž tímto dílem končí, a proto jsme
si na závěr pro vás připravili hádanku trochu netradiční. Při jejím řešení nemusíte chodit Zručí
s otevřenýma očima, bude potřeba spíše zapátrat v paměti anebo se zeptat nějakého zručského pamětníka. V šedesátých letech (přesněji
od roku 1959) zdobila jednu část Zruče z dnešního pohledu možná směšná, ale tehdejší
době poplatná moderní plastika sovětské
kosmické rakety letící k Měsíci. Soutěžní
otázkou tedy je, kde přesně se ve Zruči
tato plastika nacházela. Čím přesnější
odpověď, tím lépe.
Pro pobavení uvádíme text, který se
v té době nacházel pod letící raketou:
„Sovětská raketa k Měsíci a atomový
ledoborec Lenin – to jsou důkazy vysoké
úrovně sovětské techniky, která slouží ku
prospěchu lidstva.”
Své odpovědi pište na e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz. Uzávěrka odpovědí
je v úterý 24.1. 2018 ve 12.00 hodin.

FOTO: ARCHIV AUTORKY
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Nejsem zdaleka tak stár, abych mohl poučovat o morálních hodnotách, ba nejsem ani jejich ctnostným
představitelem. Přesto v poslední době často přemýšlím o slovu pokora, jak v dravé době, zaměřené
na komerční úspěšnost, kdy skromnost a umírněnost
je na překážku rozvoji a šplhu po kariérním žebříčku,
ztratila respekt. Děckám bych asi musel vysvětlovat,
co za přežitek tahle pokora je. I zde definice všeznalé
Wiki:
Pokora (humilitas) je uvědomění si vlastní nedokonalosti či závislosti na tzv. „vyšších mravních požadavcích“ a nepotřeba neúměrně velebit sám sebe.
Opakem pokory je pýcha (superbia). „Pravá pokora je
pravdivost, uznání skutečnosti: respektuji jedinečné
povolání své i každého člověka a nesnažím se je srovnávat, posuzovat, hodnotit.“ (Halík)
Což jsou indicie chování, které vám v třetím miléniu
dveře všeobecného úspěchu a uznání spolehlivě zabouchnou.
A je to škoda. Nikdo po vás nechce, abyste se kořili
a plazili v prachu bot těch vztyčených, ale suverénnost
a samolibost není nic, co bych já osobně obdivoval
a omlouval. Zdravé sebevědomí? Jistě. Vědomí si kvalit. Ano. Ale ruku v ruce s pokorou.
Jak napsal Seifert: „...šťastně jsem se dostal až na konec, k zoufalství, kterému se říká moudrost". To je podle mě pokora.
Nejde jen o rovnost člověka k člověku, ale i úctu k přírodě, světu, bytí... Zdá se, že se vytrácí. Soucit a skromnost jsou za slabost.
Jsem nevěřící, ale člověka i přírody si uctivě vážím.
Uvědomuji si svou vesmírnou prťavost.
Tak. Asi tolik o pokoře. Možná se mýlím, možná se jen
dívám špatným směrem, co myslíte?

Nový úkol pro zručské detektivy

Akademie třetího věku
ve Zruči nad Sázavou

Marie Zemanová
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Pokora

Řešení minulé foto-hádanky

Sbor pro občanské záležitosti

ZRUČSKÉ NOVINY

TEVŘENÝMA ČIMA

e to už několik let, co jsem
v Praze potkala
svou známou a ta
mi vyprávěla, jak
chodí na akademii
třetího věku. Líčila
mi, co všechno už
absolvovala, co se
nového dověděla
a jak si to užívá,
protože dřív na to
neměla čas. Tiše
jsem jí záviděla.
Sice už jsem byla
v důchodu, ale
ještě jsem chodila
do práce, a přece
jen jezdit do Prahy
bylo trochu z ruky. Přála jsem si, aby se naskytlo
něco trochu blíž.
Netušila jsem, jak brzy se mi toto přání splní.
Několik měsíců po mém setkání přišla nabídka
na akademii přímo ve Zruči. Zajásala jsem a asi
jsem nebyla sama.

Sešla se nás dobrá parta – taková poměrně stálá.
Sice sem tam někdo odpadne, někdo nový přijde,
ale jádro zůstává. A to už neuvěřitelný pátý rok.
Za tu dobu jsme prošli historií a kulturou
od pravěku přes dobu románskou, gotiku, renesanci a všechny ostatní styly až po současnost,
zopakovali si myšlenky, které změnily svět, ale
i ty, které změnily Čechy. Probrali jsme regionální dějiny, ale i významné osobnosti, jako Karla
IV. a jeho dobu, Jana Husa, Winstona Churchilla
a mnoho jiných. V přednáškách o mytologii jsme
si nejen zopakovali řecká a římská božstva, ale
zabloudili jsme i do Jižní Ameriky, Afriky, Asie
nebo mezi druidy. A abychom si alespoň něco
z toho zapamatovali, měli jsme i trénink mozku.
Můj výčet není úplný, ale nesnažím se o statistiku. Jen chci poukázat na široký záběr přednášek
a za to díky všem přednášejícím. Jsou úžasní. Nebudu je všechny jmenovat, i když by si to zasloužili. Ale za všechny připomenu Petru Hirtlovou,
která celou přednášku k tématu „Soumrak monarchie“ o císařovně Sisi absolvovala pro osvěžení
tématu v kostýmu z té doby, a mimochodem, moc
jí to slušelo. Přikládám foto, abyste se i Vy pokochali a třeba Vás to zaujme a přijdete mezi nás.

Robert

Přednáška se líbila

Karel Šonka

S

vaz tělesně postižených ve Zruči n. S. uspořádal dne 6. 12.
2017 zdravotní přednášku MUDr. Petra Baráka na téma
poruchy spánku, jejich příčiny a odstraňování. Tato přednáška byla velice zajímavá a poučná. Zasedací místnost spolkového domu byla zaplněna do posledního místa. Zúčastnili se
jak členové organizace, tak občané Zruče a okolí. Po skončení
přednášky odpovídal pan doktor na otázky přítomných. Po této
přednášce se ujala slova paní Libuše Tomanová, která nás seznámila s bylinnými preparáty, které prospívají zdraví. Chtěl
bych proto panu doktorovi Barákovi a paní Tomanové moc
poděkovat.
Autor je předsedou místní organizace STP.

Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká…
Šárka Kohoutová

A

bylo to tu zase! Po delší době náš
domov opět navštívil náš milý kamarád a jedna z kvalitních hudebních
opor, pan Tomáš Duspiva, a postaral se
nám o nádherné dvouhodinové hudební odpoledne plné známých lidových
i modernějších písní za doprovodu elektrického akordeonu, kdy jsme si všichni
s chutí zazpívali spolu s ním.
Na toto setkání, které mnohdy, vzhledem k vytíženosti pana Duspivy, plánujeme dlouho dopředu, se všichni naši
senioři, včetně nás, organizátorů, moc
těší, a vždy jsou plni dojmů a životadárné energie, která je neopouští po mnoho následujících dní.
A protože už za ta léta víme, že i kdyby se našim svěřencům do jakékoliv
činnosti nechtělo, ať už pro handicap

slábnoucího zraku, či poruch jemné či
hrubé motoriky, jak zjistí, že se bude
hrát a zpívat, a ještě na tak ušlechtilý
nástroj, jakým akordeon je, okamžitě
ožívají a nemohou se dočkat avizovaného posezení, kdy jedna ústa nezůstávají
zavřená a zpívají úplně všichni!
A abychom této bohulibé činnosti neměli málo, zopakovali jsme si ji i jedno
páteční odpoledne – hlavním zdrojem
inspirace pro výběr písní k poslechu, ale
hlavně ke zpěvu, nám byl zpěvník Pod
starou lucernou, který je plný populárně tanečních melodií v rytmu tanga,
foxtrotu, slowfoxu či waltzu, ať už z období první republiky, či doby pozdější.
A tak zazněl třeba Noční motýl, Dájo,
nevolej, Akáty bílé, Modravé dálky
a jiné.
Já tentokrát nezpívám, hlasivky také
potřebují odpočinek, zato mne „střídá“,

a to s patřičnou chutí, vervou, elánem
a noblesou jistá paní, která už před
notnou dobou překročila osmý křížek,
a když se ozve valčík Karla Hašlera Ta
naše písnička česká, bez ostychu a z plných plic zpívá sólo, aby mi v samotném
závěru tohoto hudebního pásma řekla:
„Víte, sestřičko, mně se ty vaše písničky
líbily moc! To je moje mládí, na to jsem
chodila tančit, chodila jsem na premiéry těch filmů, ve kterých zazněly…“
Je pátek, konec týdne, vy jako kulturní pracovník už přece jen, ať chcete, či
ne, pociťujete na své tělesné schránce
únavu. Ale tato slova vás takzvaně „nakopnou“, vlijí vám novou sílu a optimismus do žil a vy víte, že ta práce, která
pro vás ve výsledku ani prací v pravém
slova smyslu být nemůže, protože jde
o životní úkol či poslání, má „setsakramentský“ smysl a význam! I kdyby měla

tolik znamenat jen pro tu jednu jedinou
babičku!
Á propos, tatáž babička, která si tak
chválila „Tu naši písničku českou,“ mi
také „srdečně gratulovala“ onu středu,
kdy jsme zpívali s panem Tomášem:
„Já vám moc děkuji a srdečně gratuluji
vám i vašemu pánovi. Já vím, že není
váš, ale patří k vám a jde vám to spolu
úžasně! A, sestřičko, já se omlouvám!“
„Zač?“ ptám se. „Víte, já znám všechno!
Já jsem chodila na každou tancovačku
a na všechny zábavy a tam se pořád zpívalo, tak se nedivte, že jsem všechno
zpívala s vámi…“ „Jé, vždyť to je jen
a jen dobře, proto tu jsme! Není třeba
se omlouvat!“ ujišťuji a jsem nevýslovně
šťastná… Jak už bylo řečeno mnohokrát, s tímto přístupem „ta naše písnička česká” jen tak nezahyne! A tak si to
jistě pan Hašler přál…
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Londýnská srdíčka zdobená
jádry z granátového jablka
pták na jakýkoli způsob. Vánočních
receptů tu existují snad tisíce, připravuje se krůta, kapoun, kachna, perlička.
Ke stromečku se jde 25. prosince ráno,
dárky nosí Père Noël a do domu leze
komínem. Děti mají problém tomu
věřit vzhledem k jeho tělesným proporcím. Pak obvykle následuje procházka
ve svátečním a pokračuje se v hodování.
Ve Francii je volno jen 25. prosince, 24.
a 26. se jde do práce.
My jsme si to tu nakombinovali

Zasněžené bulharské pobřeží
z čistě praktických důvodů. Vzhledem
k tomu, že 24. prosince jsme v práci
a děti ve družině, rozbalují se dárečky
ráno 25. prosince, protože večer 24.
po pozdní večeři a celodenní práci bychom na to neměli ani sílu, ani náladu.
Dárky u nás doma nosí Ježíšek. Sváteční jídlo děláme až 25. prosince. Dělám
rybu ‒ lososa, pstruha nebo espadona.
Kapr se tady naštěstí nedá sehnat. Salát

nahradím pečenými brambory, aby to jedly i děti. Dáme
si ale rádi i mořské plody ‒
svatojakubské mušle usmažím
ve slanině. Mňam! Dříve jsem
k obědu dělávala i kubu, ale
už jsem na to líná. Každý rok
ale peču dvě vánočky a cukroví ‒ perníčky, linecké, rohlíčky a pracny. Kupuju většinou
i Noëlovo polínko ‒ tradiční
místní vánoční dezert, což je
v podstatě krémová roláda, ale děti ji
neocení. Tady v regionu jsou také vánoční trhy, ale nemají moc velké kouzlo.
Krásné a pohodové svátky!
Lenka Pavlicová (Londýn, Anglie)
Jako česko-anglická rodina udržujeme
kombinaci českých i anglických tradičních zvyků. Podle anglických tradic děti
již začátkem prosince napíší kolem šedesáti vánočních přání a rozešlou je rodině, kamarádům, učitelům i sousedům
a některé z nich směřují i do Zruče nad
Sázavou. Každým rokem pečeme s dětmi linecké cukroví, to anglické si nás zatím nezískalo. Děti také dávají za okno
dopis Ježíškovi i Father Christmas (Otci
Vánoc). Stromeček zdobíme dva týdny
před Vánoci (mnozí Angličané již první
adventní neděli) a dárky od rodiny nebo
kamarádů neschováme, ale dáváme je
přímo pod stromeček.
Na Štědrý den připravujeme tradiční
českou večeři – bramborový salát a řízek. A tak jako většina českých rodin
po večeři rozbalujeme dárky. Před spaním si děti zavěsí u postýlek punčochu
a připraví na stůl mrkev pro soba, pití
a trošku cukroví pro Father Christmas,
který podle anglických tradic chodí komínem v noci z 24. na 25. prosince.
Nejdůležitějším dnem anglických Vánoc je Christmas Day (25. 12.). Děti se
probudí a ještě v pyžamu s námi v posteli rozbalí dárky z punčochy. Snídáme
uzeného lososa s vajíčky a chlebem a od-

Stockholmem se prohání sobí stádo.

Význam adventu

Petr Turecký

A

dvent připomíná příchod mesiášského krále. Proroci ve starověkém
Izraeli vyřkli ve svých zvláštních proroctvích/básních/snech podivné myšlenky:
I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.
Bázní Hospodinovou bude prodchnut.
Nebude soudit podle toho, co vidí oči,
nebude rozhodovat podle toho, co slyší
uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat
podle práva. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele
a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý
hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat
s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát
slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou
zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou
odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat
zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,
neboť zemi naplní poznání Hospodina,
jako vody pokrývají moře. (Iz, 11. kap.)
Tyto myšlenky se zdají být v konfrontaci se světem – jak ho známe v našem
zvyku/pragmatismu/skepticismu – jako
pěst na oko. Lidé mají mezi sebou státy.
Vedou proti sobě války. Silnější vítězí

nad slabším. Větší firma požírá menší
firmu. Větší křikloun obdrží moc. Tak
bychom mohli pokračovat dál a dál.
Nakonec přece platí, že optimismus je
jen nedostatek informací.
Proroci byli optimisté a snílci, básníci.
Víme také ale, že jejich životy nestály
z pohledu úspěchu za nic. Byli pronásledovaní a neuznaní. Přesto provokovali
slovem naděje.
Jednou nebudou státy. Jednou se budou mít lidi rádi a budou vděční za to,
že jsou bratři a sestry. Člověk pragmatik
by řekl: túdle, až naprší a uschne.
Proroctví, sny, podobenství, pohádky
nejsou realita. Realita je železo, elektronika, majetek.
K čemu sny? K čemu umění? Vždyť
prorocká báseň spadá pod kolonku
umění. Sféru ducha.
Jan Vladislav, jeden z největších českých básníků a překladatelů (překládal
například Shakespeara), napsal ovšem
tato provokativní slova o „křehkém“
umění:
Ve světě, kde převládá představa, nebo
spíš požadavek rozumnosti, účelnosti,
smyslu, připadá umění často jako marná, nesmyslná hra; a ona to v jádře taky
hra je, neúčelná, nesmyslná, po tisíce let
stále stejná hra, ale hra, jež vzdoruje času

poledne se scházíme s přáteli jak z Čech,
tak z Londýna v lokální hospůdce, která
vždy praská ve švech. Téměř celý den
pečeme krocana, brambory a zeleninu
k večeři (pro některé Angličany to může
být i oběd). Ale před tím, než se pustíme do večeře, musíme nejdříve rozlomit Christmas crackers, papírové tuby,
které připomínají bonbón a uvnitř mají
papírovou korunu, vtip a různé malé
drobnosti.
Pokud neslavíme vánoční svátky
s rodinou ze Zruče, jsme s nimi vždy
v kontaktu přes Skype.
Markéta Trnková (Stockholm, Švédsko)
Švédské Vánoce nejsou zas tak odlišné
od těch českých. Součástí domácnosti
se stane vánoční stromeček, 24. prosince
se koná slavnostní vánoční večeře a rozdávají se
dárky. Vánoční večeře je
v podobě bufetu a hlavním jídlem večera je vánoční šunka.
U nás doma neděláme
štědrovečerního kapra
z jednoduchého důvodu, protože mi nechutná
a zároveň se tady ani nedá
koupit. K obědu na Štědrý den většinou vařím
tradičního českého kubu.
Vánoční dárky nenosí Ježíšek, ale „Jultomten" neboli Vánoční skřítek, který je
teď podobný spíše Santa Clausovi. Dřív
vypadal podobně jako „Hustomten,“
jako malý skřítek s červenou čapičkou.

Bulharský sváteční chléb pitka
Na Štědrý večer se mu dává ven za dveře
rýžová kaše, která se jí jako dezert k vánoční večeři. U nás doma máme pro
děti jak Ježíška, tak Jultomten. Předtím
rozdával dárky „Julbocken" neboli Vánoční kozel, který se stále používá jako
symbol Vánoc.
V Čechách je se zimním obdobím
spojován oblíbený svařák, ve Švédsku se
v období Vánoc pije teplý „glögg,“ který
a vyvrací představy či pověry o věčném
pokroku. Zatímco někdejší meče, luky či
prakovnice už dávno práchnivějí v muzeích, Sofoklovu Antigonu ani Shakespearova Hamleta neodsoudí žádná nová
hra do starého železa. Není to dostatečný
důkaz – těch pár staletých scén, že umění vůbec odpovídá skutečnému řádu věcí
a lidské existenci v něm líp než cokoli jiného? (Jan Vladislav, Otevřený deník,
Torst 2012, s. 60)
Je prorocký sen blíž Pravdě života, realitě – nebo je blíž Pravdě skeptický pragmatismus založený na časné zkušenosti?
Kde se bere naše svědomí? Od útlého
dětství díky Bohu slýcháme pohádky (i v nekřesťanských rodinách), kde
dobro vítězí nad zlem. Většina pohádek
jsou sny.
Naše pohádky jsou zakotveny většinou v Bibli. Poslední nedomrlý princ
dostane princeznu, protože pomůže
mravenečkům, princezna preferující sůl
nad zlatem nakonec dostane za Pravdu.
A tak se možná rodí naše svědomí,
vychovávané po staletí snem, že pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí.
A i když naše svědomí a srdce postupně obrůstá tukem – jak stárneme
– přesto umíme se sny, proroctvími
nebo podobenstvími alespoň nevědomě pracovat. Mám v to naději.

Vánoční trh ve Francii
je na můj vkus opravdu strašně sladký.
Jeho základem může být buď červené,
nebo bílé víno, ale třeba i jen ovocná
šťáva. Ve Švédsku se pečou nejčastěji

Australské vánoční léto
perníčky, u nás doma najdete vedle nich
na stole i české cukroví. Celý prosinec se
pečou „Lussebullar“ (šafránové buchty).
Svatý Mikuláš se tady neslaví, slavíme
svátek Svaté Lucie. Tento svátek slaví
děti i ve školách a školkách.
Šťastné a veselé ze Švédska!

Santa Claus nadělil. Rodiny se scházejí
na velké hody zahrnující krevety, ústřice (i bramborovy salát, i když jiný než
český) nebo upečenou šunkovou kýtu
ochucenou pomerančovou marmeládou. K těm sladkým dobrotám patří
tradiční ovocný puding zvaný „Pavlova“
(pusinkový dort nazdobený ovocem).
Na plážích se setkávají zahraniční studenti a turisté s červenými čepičkami
Santy Clause v plavkách. Červenými
čepickami se to tu hemží. Snad úplně
všude v tomto čase je mají na hlavě
prodavači v obchodech, řidiči městské
dopravy, příslušníci policie, doktoři či
obyčejní lidé na ulici.
Podle mého jsou Vánoce krásné všude.
Nic ale nepředčí kouzelné české Vánoce
Josefa Lady.
Šťastné a veselé Vánoce Vám všem
přeje Jarmila.

Jarmila Čecháčková (Sydney, Austrálie)
Jelikož je u nás zastoupeno obyvatelstvo snad z celého světa, variant
oslav je mnoho.
Jak asi víte, v tomto období je u nás
léto v plném proudu. Školy jsou zavřené, děti mají letní prázdniny. Pláže jsou
přeplněné čtyřiadvacet hodin denně
místními i turisty.
Po setmění potkaváte rodiny s dětmi
obdivující domy a domky ozdobené
barevnými světýlky, dekoracemi a značkami ve tvaru Stop s nápisem: „Santo,
zastav se u nás!”
Vánoční den se tu slaví 25. prosince.
Děti se ze zvědavosti budí v brzkých ranních hodinách a běží se podívat, co jim

Gábina DeAngelo (Radová) si zřejmě
k psaní slíbeného textu otevřela nefalšovaný český vaječňák a tak nám do redakce až do okamžiku odevzdání novin
do tisku nedorazila ani slabika. Gábino,
děkujeme za fotku a hezké vánoce!
FOTA: ARCHIVY AUTORŮ

Když přišel Ježíš do Jeruzaléma, rozpoznali v něm někteří naplnění prorocké
básně/snu. Do Jeruzaléma přišel Ježíš
tak, jako žádný král před ním nepřišel,
na oslátku. Představuje se jako mocný
– bezmocný, do královského „oděný –
neoděný“ tak trochu jako královna Koloběžka, jak poznamenal v jednom textu
můj kolega Tomáš Trusina.
Kamkoli Ježíš vešel, tam zasvítilo světlo.
Ježíš lidem dosvědčoval svými činy
a slovem, že Bůh je dobrý a touží být
s člověkem ve společenství. A že je dárcem života a lásky. A že se lidi mají navzájem milovat. Dokonce i nepřátele.
A že lidi jsou děti jednoho Otce. A že tu
jednou bude království lásky a spravedlnosti.
Provokativní slova. Provokativní píseň.
V každé době. Vždyť lidi si dodnes
navzájem staví ploty a hranice a posílají
na sebe navzájem armády a hrozí zbraněmi.
Celý život Ježíšův zní jako příběh snílka nebo naivního optimisty. On své činy
i slova doložil svým životem, rozdal se.
A naivita v tom seberozdání nebyla.
A někteří uvěřili, že prý Bůh tohoto
snílka vzkřísil z mrtvých – tzn. že Bůh
Otec potvrdil tímto vzkříšením Ježíšovy činy a jeho slova, jeho sny. Přiznal
se k jeho snům. Dal jeho činům a slovům za Pravdu.

Někdy se stane, že se i pařez zazelená
a vzejde z něj nový strom. A pragmatik
– pesimista neví co na to říct. Někdy se
stane, že dojdou slova.
Advent nám připomíná, že přijmout
tohoto zvláštního Mesiáše s důvěrou neznamená, že jsme automaticky na straně
toho, který už to všechno vyhrál. Nakonec, právě tohoto krále/nekrále zanedlouho mnozí opustí, zklamaní jeho
bezmocí.
Přesto má smysl se mu s důvěrou svěřit.
A vítat ho s vírou, že právě jeho záchrana
se uprostřed našich dní ukáže jako to, co
nese, drží, vysvobozuje, obdařuje nadějí
a proměňuje život k spravedlnosti a lidskosti. K dávnému prorockému snu.
A tak se smíme o adventu přidat s očekáváním k prorockým básním/snům
a přidat se např. zpěvem k jedné písničce
o přicházejícím Králi: Před Tebou se Pane
Kriste, králů Králi, dobrovolně skláníme.
• Vláda jeho není na chvíli, pravda věčně
platí v jeho říši, v jeho panství není násilí,
blaze tomu, kdo hlas jeho slyší. • Žíznivým dá napít z pramene, nedolomí nalomenou třtinu, proměňuje srdce kamenné,
odpustí i zbloudilému synu. • Znaveným
on síly dodává, uvězněným snímá pouta
z rukou, stojí při těch, kdo jsou bez práva,
otevírá všechněm, kteří tlukou.
Autor je farářem Českobratrské církve
evangelické.

Gábina DeAngelo (Radová)
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Slavnostní přivítání Kavárnička
nejmenších občánků Šárka Kohoutová
Petra Menšíková

V

sobotu 14. 10. 2017 se v bývalé knihovně uskutečnilo
slavnostní přivítání našich nejmenších občánků mezi
občany města Zruče nad Sázavou.
Starosta města pan Mgr. Martin Hujer popřál všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví,
štěstí v celém jejich životě a rodičům dostatek sil a trpělivosti při výchově jejich potomků.
Slavnostního uvítání mezi občany našeho města se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli:
Martin Kořínek, Tobiáš a Dominik Cudlínovi, Tomáš
Bleha, Tadeáš Růžička, Viktor Nikodím, Vojtěch Rybářík, Matěj Šramka, Ella Benešová, David Černovský, Nela
Plešková, Ella Jelínková, Anežka Bočková, Martin Bělík
a Eliška Knitlová.
I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného
dětství.
			
Autorka je tajemnicí SPOZ.

V

úterý 24. října jsme se v Centrinu
sešly s našimi babičkami v hlavní
aktivizační místnosti, kde se od čtrnácti hodin konala pravidelná „Kavárnička.“ Tak nazýváme posezení nad kávou
a moučníkem, který si tentýž den, ovšem
v dopoledních hodinách, naše babičky
upečou a odpoledne se jím občerství.
No, a protože já už mám tak trochu
nejen v popisu práce, ale i v povaze, že
zpívám při každé vhodné příležitosti,
a kdekoliv se objevím, využívám této
celoživotní vášně a radosti i zde, právě
při „kavárničkách.“ Nejinak tomu bylo
i nyní. Avšak pokaždé se snažím posezení s písničkami ozvláštnit či tematicky
sjednotit. Proto jsem tentokrát zvolila
zpěvník Světové evergreeny – soubor zahraničních hitů, které však ve valné vět-

No co Ti budu povídat,
šině případů znají právě „moje babičky“
v češtině, v podání takových velikánů,
jakými byli Rudolf Cortéz, Milan Chladil, Yvetta Simonová, Jiří Vašíček či Karel
Hála. A tak se druhým patrem našeho
domova nesly takové šlágry, jako Je nás
jedenáct, Marina, Mariana, Děti z Pirea,
Arrivederci Roma či Můj otčenáš.
Užily si nejen posluchačky, ale i já…
A krásnější odměny se mi nemohlo dostat, když jedna z babiček prohlásila: „Sestřičko, nic krásnějšího jste mi nemohla
připravit a dát… To je taková krása, takové písničky a vzpomínky, vždyť to je celé
moje mládí…“
A v pátek mi tatáž babička vzkázala, že
na toto setkání s melodiemi nemůže zapomenout, že z toho stále žije a že by to
chtěla slyšet, zažít, prožít a zazpívat si zase
někdy příště. Co k tomu dodat? Vyplnit
tohle přání co nejdříve a užít si společně!

Hostina pro vrány
Tereza Viktorová

M

y všichni, kteří žijeme teď, jsme potomky našich
předků, Keltů, Germánů a Slovanů, kteří postupně
na našem území žili v souladu s přírodou, již nade všechno
uctívali. Pokud jste tenkrát nebyli v souladu s přírodou
a jejími cykly, byli jste mrtví a těžko byste pak mohli mít
potomka v dnešních dobách. Logicky lze proto předpokládat, že nám všem koluje v žilách alespoň špetka původní pohanské předkřesťanské duchovnosti. Nic proti
tesaři z Betléma, ale než se k nám zpráva o jeho odkazu
dostala, měli jsme plně funkční duchovní systém založený
na pozorování přírodních cyklů a příroda byla pro nás tou
nejvyšší autoritou.
I dnes jsou v nás kořeny našich předků stále živé, neodumřely ani po staletích křesťanského vyhrožování peklem
ani vlivem novodobé konzumní propagandy. Naopak. Zdá
se mi, že prapůvodní přírodní duchovnost v nás znovu
ožívá. To jediné, čemu se totiž v současné době dá věřit,
je Země, Oheň, Vítr a Voda. Tyto živly nepotřebují misionáře, nepotřebují reklamu, jsou tu stále s námi. Zimní
slunovrat znamená na tomto místě zeměkoule už od prvopočátku to samé. Slunce se začíná opět vracet. Od podzimní rovnodennosti (konec října a začátek listopadu) se
totiž dny neustále zkracují a v den zimního slunovratu
dosáhne délka dne svého ročního minima. Od tohoto data
se dny začínají opět prodlužovat a světlo, symbol života, se
vrací. Ta špetka v našich žilách ví moc dobře, že je to důvod
k oslavám, důvod k radosti a vděčnosti.
Novodobá forma vánočních oslav ovšem z nepochopitelného důvodu ztratila svůj obsah. A tam, kde není obsah,
není smysl a tam, kde není smysl, není pochopení. Nedivím se proto, že v některých lidech vyvolává toto období
roku odpor, protože vede jen k bezduchému utrácení peněz
za dárky, které ani kupovat nechceme. Chceme totiž jen
sedět u ohně a děkovat za to, že jsme přežili zimu. Jako
semínko trpělivě čekající v zemi čerpat ze svých zásob,
do ničeho se nenutit, nikam nespěchat, o nic se nesnažit.
Pokud se nutíme, spěcháme a snažíme se, jdeme proti své
keltsko-germánsko-slovanské přirozenosti.
Naši předkové oslavovali toto období po dvanáct dlouhých nocí, říkalo se jim Velké noce, z toho vzniklo slovo
Vánoce. Ve staroseverské tradici se toto období nazývalo Yule, což lze přeložit jako „hostina pro vrány” neboli
pro ty, kteří jsou bdělí. Buďme si vědomi toho, co a proč
děláme, a rozsviťme světla svíček jako symbol uctění vracejícího se slunce a jako prostředek pro odstranění všech
temných energií.
Ozdobme své domovy stálezelenou rostlinou (jehličnany, cesmína nebo jmelí) jako symbol toho toho, že
potenciál života je v nás přítomen, i když jsme nehybní
a zdánlivě se nic neděje. I semínka pod tou nejtěžší sněhovou peřinou vědí, že tohle období ničeho je naprosto
zásadní proto, aby se ono „něco” mohlo na jaře v plné síle
projevit. Ozdobme své zahrady zvonečky, které pozdraví
Meluzínu, slovanskou bohyni větru, která je nositelkou
darů nadhledu, moudrosti a trpělivosti a která pomáhá
nalézt odpovědi v hlubině našeho vlastního ticha. Oslavujme toto období s vědomím toho, že ona starověká matka ledových plání, mýtická elfí královna Danu, patronka
onoho období mezi smrtí a narozením, nás učí naslouchat
tichu vlastních hlubin, což je jediné místo, kde můžeme
nalézt klid a oporu. Pod jejím moudrým dohledem se
transformujeme, rosteme a seznamujeme se sami se sebou,
když si dovolíme vyprázdnit svoji mysl. Je čas sebereflexe,
meditace a spirituálního obrození.

Setkání seniorů
Petra Menšíková

P

oslední říjnovou sobotu uspořádal
Sbor pro občanské záležitosti města
Zruče nad Sázavou ve spolupráci s Životem 90 ve Zruči nad Sázavou tradiční
Setkání seniorů. Sychravé počasí v tento
sváteční den neodradilo milovníky zábavy nejen z řad starší generace, kteří přišli
do vinárny Hotelu Zruč zažít příjemnou
atmosféru podzimního odpoledne plnou
zpěvu, tance a setkání s blízkými či známými lidmi našeho města a okolí.
Pozvání přijala i místostarostka města paní Alena Hajská, která společně
s p. Zdeňkem Jelínkem zahájila tuto
akci krátkým proslovem. K poslechu
i tanci hrála skupina Pod proudem pod

vedením pana Vobořila z Ledče nad Sázavou. Ta zaznamenala veliký úspěch díky
bohatému repertoáru písní čecho-decho
hudby (jak tento žánr nazval sám kapelník) i přehlídce nástrojů, které úžasně
podpořily hudební produkci a díky nimž
se zaplnil taneční parket již od první písničky. Během celého odpoledne se podávalo malé občerstvení v podobě zákusku,
chlebíčku, kávy a čaje, o které se postaraly
členky Sboru pro občanské záležitosti,
manželé Jelínkovi i paní místostarostka.
Za to jim patří veliké poděkování, stejně
jako všem, kteří se podíleli na přípravě
i bezproblémovém průběhu této akce.
Senioři dokázali, že se umí skvěle bavit
a budeme rádi, pokud přijmou pozvání
a navštíví tuto akci i příští rok!
Autorka je tajemnicí SPOZ.
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Ota Kmínek

Wabi, nebo Stando, jak si to přebereš, říkal jsem Ti střídavě jménem trampským, ale také tím, co Ti vybrali rodiče.
Poznali jsme se, no kde jinde, než v Malostranské besedě,
někdy začátkem sedmdesátých. Pak jsme se vídali průběžně na jevištích v klubech, na Portách a jiných bohulibých
akcích. Časem se k Tobě přidal další skvělý parťák Miloš,
hodně dobrý kytarista z Královéhradecka.
No, je – jak se říká – po srandě. Naposledy jsme se viděli
v Klubu Pivovárek v Ratajích nad Sázavou. Když se u nás
točilo Ďáblovo stádo. Zpunktoval to, pokud si dobře vzpomínám, David. Skvělý muzikant a producent. Tak jsme tu
prožili týden dřiny na scéně Pivovárku i veselých večerů
u nás na zahradě. My jsme si dávali vždy něco dobrého
k pití, Ty taky, ale již bez lihové příměsi. Vůbec Ti nevadilo,
že piješ vodu. Chápal jsem to, já v té době již skoro dvacet
let nekouřil a stále mi Tvá cigára voněla stejně jako dnes, jen
se bojím si byť jediné zapálit. Pak jsi poslední večer odehrál
a odzpíval poslední ratajský koncert a odjel jsi domů.
Po více než třech letech se v divišovské hospodě dozvídám,
že už Tě neuvidím. Ani nepotkám na nějaké zastávce při
cestách po českých jevištích jako tenkrát někdy v osmdesátých u Devíti křížů. Tam se tenkrát u jediné benzínky
na jediné dálnici v Čechách potkávaly spousty muzikantů
na řízku a na pivu…
Ale není to konec. Tvé nesmrtelné skladby zůstávají navždy u ohňů, hospodách, klubech a tak. Jak si přál kdysi náš
kamarád Vláďa Jiránek, se kterým určitě sedíš u nebeskýho
báru. Ten u nás před léty vystavoval v Galerii kresleného
humoru v Ratajích nad Sázavou. Tenkrát jsem mu hrál
na vernisáži Tvoji Rosu na kolejích. Byl z toho dojatý. Ty
jsi mne vrátil do života, povídal. Pak jsme si ještě dlouho
s mojí ženou Danielou povídali na báru a on, když odjížděl,
ještě se vrátil a povídá mi… zahraj mi, prosím, ještě jednou
toho Daňka, no přece Rosu na kolejích…
Wabi, Stando, sbohem. Měj se tam dobře s partou muzikantů, kteří se pomalu shromažďují u pověstného Nebeského báru.
			
No co Ti budu povídat…

SPORTOVNÍ ZÁBAVA
„Hvězdy filmového plátna
aneb Zručwood 2018“
14. 4. 2018 od 20.00
Hotel Zruč
„S těmi, co jim cizí nejsou hrátky,
znovu vrátíme se časem zpátky,
pak zábava coby ikona
bez kostýmů se tu nekoná.“
Tentokrát nás čeká přehlídka hvězd
filmového plátna,
a to nejen těch ze slavného
Hollywoodu…

Kytice si našla cestu
na své místo

Jan Adrián

V

předvečer státního svátku 28. října uctili zástupci Spolku rodáků
a přátel Zruče nad Sázavou a okolí památku obětí 1. světové války položením
věnce k památníku na Malostranském
náměstí. Poté byla položena kytička
k hrobu MUDr. Josefa Svobody, který
v roce 1918 ve Zruči n. S. shromážděným občanům oznámil konec války
a vznik první republiky.

Jak jistě víte, v následnou sobotu
a neděli foukal silný vítr a kytičku
s trikolórou z hrobu odvál. Hrob zůstal prázdný. Vzhledem k tomu, že se
blížil také svátek zesnulých, byl zakoupen nový věneček. Jaké však bylo naše
překvapení, když jsme našli kytičku
znovu ležet na svém místě! Vážíme si
neznámého nálezce a moc děkujeme.
Autor textu je předsedou Spolku rodáků
a přátel Zruče nad Sázavou a okolí.
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Brána pro příchod Vánoc otevřena...

Lenka Říhová

A

dventní čas podle ustáleného zvyku začíná
čtyři neděle před Štědrým dnem. Ovšem
pro nás, učitele a žáky základní umělecké školy,
propukají přípravy na uvítání přicházejících Vánoc mnohem dříve. V podstatě ve stejný čas, kdy
obchodníci začínají s vánoční masáží zákazníků,
diskutujeme na pedagogické radě o tom, jak letos poskládáme kulturní program na adventní
jarmark. V hodinách hudební nauky se začíná
trénovat zpívání koled, aby se to pak venku pod
rozsvíceným vánočním stromem pěkně neslo.
Učitelé hudebníci mají nesnadný úkol poskládat vánoční repertoár zase trochu jinak než vloni
a předloni... Také kolega divadelník šije svým
žákům na míru krátký recitační, vánočně laděný výstup a malé tanečnice se smiřují s tím, že
na nádvoří zámku jim bude v kostýmech nejspíš zima. Pan ředitel sepisuje průvodní slovo.
Ve výtvarném oboru také nezahálíme – malujeme od začátku listopadu obrázky na vánoční
výstavu, z nichž zároveň použijeme ty nejlepší
na vánoční pohlednice na jarmark. Pec na výpal keramiky v tomhle měsíci vychládá jenom
o víkendu. Vánoce, Vánoce přicházejí... do ZUŠ

hodně brzy,
a tak máme
poněkud delší
advent.
Letošní první adventní
neděle 3. 12.
nám vyšla
vstříc úplně
ukázkovým
počasím
a všechno šlo
se sluníčkem jakoby lépe od ruky – stavba stánku
pro díla malých výtvarníků, příprava techniky
na pódiu, zvukové zkoušky všech účinkujících. S blížící se čtrnáctou hodinou se mumraj
na nádvoří začal zahušťovat. Rodiče, prarodiče
i tetičky našich výtvarníků pospíchali ke stánku
ZUŠ, aby si odnesli domů ten správný betlém,
loď, stromeček, svícen, anebo malého Ježíska
z keramiky a také aby jim nikdo nevykoupil „ty
jejich“ pohlednice. Učitelům za pultem nestihlo
být ani zima. Pokladnička, jejíž obsah předáme
Spolku rodičů a přátel ZUŠ, se plnila úměrně
tomu, jak si naši příznivci odnášeli vystavené
výtvory. Potěšilo nás, že jsme po závěrečném
ohňostroji neměli vlastně co uklízet do krabic.
Program ZUŠ na pódiu na nádvoří zámku začal o půl čtvrté třemi vánočními písněmi, které
se svými žáky připravili učitelé Lukáš Patera
a Mirka Kluchová. Malí recitátoři ze třídy LDO
Václava Veselého potom připomněli v několika
pranostikách stará moudra týkající se předvánoční doby. Na řadu přišli další muzikanti a zpěváci. Paní učitelka Daniela Kroftová přelévala
i bez taktovky svoji vitalitu do řad svých zpěváčků na pódiu. Ti ji sborově předávali dál všem přítomným a vánoční pohoda se krásně násobila.
Sboru žáků
ZUŠ přišli
napomoc
v závěru
vystoupení také
dospělí
příznivci
zpěvu, s nimiž paní
učitelka
také pracuje. Když
dozněla
nezbytná

ZUŠ

píseň „Rolničky,“ prostor před pódiem si přisvojily malé hopsalky z tanečního oddělení učitelky
Zdeny Hüttlové a předvedly choreografii s názvem „Nedaleko vánočního stromečku.“ Zvládly neznámý prostor i zimu a sklidily zasloužený
potlesk. Mikrofony a pultíky s notami se naposledy přeskupily a dokonce expandovaly i před
pódium. Učitel Tomáš Vobořil připravil se svým
malým orchestrem působivé závěrečné pásmo,
v němž si s chutí také sám nejen zahrál, ale i zazpíval. Orchestr potěšil všechny přítomné směsí
vánočních písní a koled. Po závěrečném potlesku
se obecenstvo přelilo před zámek k vánočnímu
stromu, který již netrpělivě čekal na proslov
pana starosty a svoje rozsvícení. Malí hudebníci
ze ZUŠ s paní učitelkou Krutilovou byli připraveni u stromku a rozdávali přicházejícím texty

koled ilustrované obrázky dětí z výtvarného
oboru. Společné zpívání pod rozsvícenou jedlí
rozzářilo atmosféru mrazivého nedělního večera a definitivně otevřelo brány našich srdcí pro
příchod Vánoc.
Dětem v doširoka otevřených očích svítily odlesky veškeré té blikotavé parády ovinuté kolem
fontánky, stromků a zahradní architektury v parku, s níž pořadatelé všechny přítomné letos mile
překvapili. Peněženky se ztenčily, ale kupující těšilo, že se tašky naplnily roztomilými drobnostmi, vánočními dekoracemi a pamlsky, a hřálo
je pomyšlení, že přispěli šikovným Zručanům,
školám, školkám, dětskému domovu, seniorům... na další tvoření. Fronty trpělivých postávaly už jen před stánkem s trdelníkem a smaženými brambůrkami, várnice na ovocný čaj
i kotel od svařáku vychládaly, všichni už mírně
přimrzali. Závěrečný velkorysý ohňostroj přiměl
všechny přítomné zaklonit hlavy a vzhlédnout
k nebi. Když padají hvězdy, má si člověk něco
přát – tak snad to děti na nádvoří nepropásly.
Ještě doznívaly hovory v hloučcích rodin, přátel
i náhodná setkání sousedů, lidé domů moc nepospíchali. Ale ať už odcházeli kteroukoli ze zámeckých bran či branek, všechny byly dneškem
počínaje dokořán otevřené pro příchod Vánoc.

Předvánoční jarmark
Martina Fialová

U

ž tradičně se na první adventní neděli scházíme při rozsvěcení vánočního stromečku. Předchází mu jarmark,
který máme všichni spojený s nákupem milých drobností
na vánoční dozdobení našich domovů nebo pobavením s přáteli u dobrého „svařáku“.
Po předvánočním zamyšlení starosty města a rozsvícení nové
vánoční výzdoby se hlasitě ke slovu přihlásil ohňostroj. Tisíce
barevných světýlek se rozsvěcovaly nad hlavami přihlížejících
Zručáků. A dávaly tušit blížící se Štědrý den a celé vánoční
svátky, tak si je hezky užijte.
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Český impresionismus, František Kupka a Emil Filla

Exkurze výtvarného oboru
Jan Kopřiva

V

ždy na konci října vyhlížíme s žáky Designblok – velkou přehlídku designu
u nás. Den před naším odjezdem ale silný vítr
strhl střechu Výstaviště, kde se konal. Nakonec jsme se nechali zlákat jinými výstavami
v Praze – design jsme vyměnili za impresionismus a Muzeum Kampa. Ráno před odjezdem
nás trochu vystrašila zpráva z rádia, že vlak
nejede – na nádraží nás ale čekal náhradní
autobus.
S velkým očekáváním jsme přijeli k Pražskému hradu na výstavu „Světlo v obraze: Český impresionismus“. Jde o velkou přehlídku
snad nejmilovanějšího z moderních proudů
malby – tvůrců zbožňujících prchavé podoby
světla. Sběratelsky jsou impresionisté velmi
lukrativní, o to težší bylo nepochybně výstavu poskládat. Proto jsme dav hned u zastávky
tramvaje Pražský hrad považovali za frontu
k výstavě. Do davu vjížděla auta a i přes mumraj lidí se naštěstí zdálo, že se masa lidí pomalu
hýbe. Po čtrthodině mačkání tělo na tělo mezi
stovkami návštěvníků se situace vyjasnila – šlo
o kontrolu před vstupem do areálu Pražského
hradu. Je humorné, že tato restriktivní opatření
vyvolala umělecká intervence. Skupina Ztohoven vyvěsila na podzim 2015 nad Pražský hrad
rudé trenýrky. Na obranu proti dalším uměleckým projevům tohoto druhu byly zavedeny
kontroly. Navíc je jako vysvětlení těchto kon-

trol často zmiňované „naše bezpečí“. Opak je
pravdou – davy, které se tvoří před kontrolami,
jsou obrovským bezpečnostním rizikem. Kterékoli auto může do vytvořeného davu najet
v plné rychosti přímo z ulice Jelení. Zátarasy
proti automobilům jsou až za kontrolami...
Podobná situace s uměleckou akcí na Pražském hradě má precedent. V zimě 2003
nad Pražským hradem svítilo velké neonové
srdce. Umělecká skupina Ztohoven tenkrát
v souvislosti s odchodem pana prezidenta
Václava Havla zakryla část srdce – a vznikl
otazník. Prezident spolu s ministrem kultury se tehdy zachovali diametrálně odlišně –
namísto úkolování policie uměleckou akci
obhajovali.
Galerie byla bezprostředně za zátarasy –
a úplně prázdno v ní také nebylo. Nejvíce
pozornosti na sebe upoutávaly obrazy Antonína Slavíčka či Maxe Švabinského – a také
„fotorealistické“ obrazy. Ve velkém množství
prací zasvítily zejména ty barevnější. Vyplatilo se si výstavu projít několikrát, postupně se více projevily barevně jemnější nebo
menší plátna. Jde o notoricky známá díla –
a kolikrát je kuriózní, o kolik jsou originály
barevně odlišné od tisků, které si pamatuji
z dětství (například z chodeb základní školy). Speciálně paleta Maxe Švabinského byla
hodně jinde... Žáci obdivolali bravuru práce
s barvou, dost si také všímali „nejásavých“ –
a o to více atmosféričtějších obrazů. Celko-

vě byla výstava hodně o malířském „fortelu“
a o vyrovnání se s přímým střetem s realitou
(valná část obrazů byla malována v plenéru,
tedy pod širým nebem).
Po českém impresionismu jsme zavítali
na Kampu do Sovových mlýnů. Ve sbírce
Jana a Medy Mládkových tam nejvíce září
František Kupka, průkopník abstraktního
umění. Přes nesporné kvality tvorby Františka Kupky žáky více zaujala tvorba jeho
kolegů a také expozice Emila Filly. U něho
se plynutí českého umění v čase v naší exkurzi uzavřelo. Viděli jsme jásavý impresionismus a pokračovali snovým symbolismem
k abstraknímu umění – a dál k surrealismu,
který u nás v čechách dokázal zcela surově
předznamenat děsivé hrůzy války. Pro mě
osobně byla síla těchto obrazů největší překvapení. Pochybuji, že je mnoho těch, kteří
by zvládli mít tato plátna doma (a dívat se
na ně denně).
Při cestě vlakem domů se žáků vždy ptáme
na jejich zážitky a jsme zvědaví, co si odnesli. Popovídat si se všemi jsme stihli jen tak
tak, poprvé nám na to cesta z Prahy málem
nestačila. Na exkurze jezdíme jen na ty největší události výtvarné scény. Byl jsem hodně
rád, že po zrušení designbloku byly na české
výtvarné scéně další kvalitní výstavy, na které
se vyplatilo se zajet podívat. Výstava Český
impresionismus je v Jízdárně Pražského hradu
do 7. ledna, vřele doporučuji!

FOTA: LENKA ŘÍHOVÁ (6×)

Na začátku prosince proběhla v základní umělecké škole úprava multifunkčního sálu. Vzniklo
stupňovité hlediště, umožňující divákům komfortní přehled o dění na pódiu. Všechna vánoční
představení – taneční večer „Když vločky padají“
17.12., vánoční koncert 18.12., divadelní představení „Buchty v pekle“ 14. a 21.12. proběhnou již
v těchto divácky lepších podmínkách.
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Události řešené městskou policií
v listopadu 2017
• 3. 11. 2017 – Členové turistického oddílu požádali hlídku MěP o spolupráci při zajištění řádného průběhu nočního pochodu. Strážníci dohlíželi
na bezpečnost účastníků pochodu v silniční dopravě, a to zejména na nebezpečných úsecích při přecházení pozemní komunikace.
• 9. 11. 2017 – Se žádostí o pomoc se na hlídku MěP ve večerních hodinách obrátil sedmačtyřicetiletý místní občan. Ten požádal strážníky o kontrolu místa bydliště svého otce, kterému se nemohl po delší čas dovolat.
Na místě bylo hlídkou MěP zjištěno, že otec jmenovaného je v pořádku,
pouze se mu vybil mobilní telefon.
• 20. 11. 2017 – O asistenci byla hlídka MěP požádána v ranních hodinách hlídkou PČR. Jednalo se o pomoc při usměrňování dopravy v ulici
Kutnohorská. Strážníci ve spolupráci s hlídkou PČR usměrňovali provoz až
do vyproštění havarovaného vozidla a úplného obnovení dopravy.

Ohlédnutí za výstavou Zápalkové krabičky
e sbírání zápalkových krabiček opravdu jen mužskou záležitostí? Zápalková krabička je přeci rodu ženského! Pro
koho byl tehdy obal navržen a hezky
graficky zpracován? Existoval tento sortiment výhradně jen pro ženy? Nejen
o tom jsme vedli vášnivou debatu 1.
a 2. listopadu ve 2. patře v krásném nově
zrekonstruovaném kulturním domě, který se nachází nedaleko baťovského Hotelu Zruč. Jakmile vstoupíte do budovy
SD, tak před sebou uvidíte široké schodiště, které Vás dovede do jednotlivých
komůrek, ale hlavně do zasedací míst-

ky na krabičce. Také se muselo zamezit
nechtěnému a nešťastnému pádu dítěte
nebo dospěláka při vášnivém prohlížení,
kdy by právě jeho zásah ruky poničil
obraz. Autorovi to samozřejmě lámalo
srdce, když nemohl návštěvníkovi dát
do ruky krabičku, kterou si dotyčný/
ná zrovna přál/a. Avšak nedalo se nic
dělat, protože vitrínky měli už zabrané
sběratelé a sběratelky ze spolku filatelistů.
Před samotnou výstavou musel sběratel
samozřejmě stále dolaďovat spousty dalších věcí, které musí kumyxafisté běžně
řešit při jejich sběratelské činnosti. To
znamená: krabičky správně zařadit dle
období, očíslovat podle katalogů, čistit
a restaurovat staré exempláře před jejich

nosti. Právě tady se odehrávala výstava
o zápalkách s doprovodným mluveným
komentářem. Oficiální zahájení výstavy
se uskutečnilo ve večerních hodinách,
kdy zábavným pořadem provázela moderátorka paní Marcela Černá. Hostem
byl sběratel zápalkových krabiček a autor
převážně černobílé kresby Miroslav Paštika. Videosnímek se zvukovou stopou
z talk-show zajistil kameraman a fotograf
pan Stanislav Tomášek. Možno nahlédnout na server youtube.com (po zadání
hesla „zápalkové krabičky“).
První sběratelova myšlenka k uskutečnění výstavy a první setkání
Po vyšlápnutí a zdolání několika schodů se dostanete do 1. patra, kde každé
ráno ke své práci usedá energická žena
s temperamentem vhodným k daným
projektům a s rozsáhlým záběrem na různé společenské aktivity. Spolkový dům
vede manažerka paní Marcela Černá
každodenně s velkým úsměvem na tváři. Naše jednání o výstavě ZK začalo už
v květnu r. 2017 a po celou dobu docházelo k setkání sběratele a manažerky. Bylo
nutné všechno dobře promyslet a kvalitně naplánovat, protože se jednalo o výstavu s velkým množstvím různých druhů
výrobků. Kdo má zkušenost s pořádáním
výstav, tak jistě dobře ví, že počáteční přípravy nejsou zdaleka tak jednoduché, jak
se na první pohled jeví. U sběratelských
předmětů to platí dvojnásob.
Co bylo potřeba zajistit?
Před vlastní výstavou bylo potřeba
zápalkové krabičky v úložných boxech
přebalit celofánem. Tato činnost zabrala
sběrateli asi tři dny. A to z toho důvodu,
aby nedošlo k znečištění zápalkové nálep-

uložením atd.
Přípravy, instalace, aranžování
V 9 hodin ráno probíhalo stěhování
a nakládání velkého množství zápalkových krabiček do automobilu. Celorepublikově se nejedná o největší sbírku, proto
k převozu stačilo jedno auto. V půl desáté
došlo k předání klíčů od zasedací místnosti a začala vlastní instalace a aranžování zápalek na předem připravené velké černé
stoly. Výstavní stoly se zápalkami byly pro
diváky soustředěny do tvaru podkovy, což
mělo návštěvníkům navodit příjemnou
atmosféru a zároveň přinést sběrateli trochu toho dalšího sběratelského štěstíčka
při prezentaci krabiček. Takto rozestavěné stoly měly také za úkol myšlenkově
přenést návštěvníka do pocitů, jako by se
v daný okamžik nacházel na velkých sběratelských burzách. Samozřejmě bylo myšleno v první řadě na pohodlí a bezpečnost
návštěvníků. Všemu napomohly správné
rozestupy židlí a stolů, které umožňovaly
divákům snadný průchod a prohlížení
starožitných předmětů.
Co mohli návštěvníci obdivovat?
Během dvou dnů bylo prezentováno
přibližně 5 000 ks zápalkových krabiček
s mnoha náměty z oblasti vědy a techniky, průmyslu a obchodu, fauny a flóry,
sportu, ale i s motivy spolků a významných setkání. Objevilo se téma myslivecké, rybářské, hasičské, ale i motivy
z lékařského prostředí. Jednalo se o sortiment z oficiálních sirkáren a z autorské tvorby kreslíře. Hlavním smyslem
a cílem této výstavy bylo dokázat, že jde
zachytit dřevěnou krabičku pro daný rok
výroby a zároveň tak prezentovat krabičky z produkce Sola Sušice, Sola Lipník

Miroslav Paštika

J

• 30. 11. 2017 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
občanů o vozidle pohybujícím se po chodníku v Sadu Míru. Po příjezdu
strážníků bylo v ulici Osvobození zastaveno motorové vozidlo, které vyjíždělo z chodníku v Sadu Míru. Na místě strážníci zjistili totožnost řidiče
vozidla, jímž byl osmatřicetiletý muž ze severních Čech. Při projednávání
věci bylo dále zjištěno, že uvedený muž má mimo jiné vysloven zákaz řízení. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu byl následně případ
předán k dalšímu šetření hlídce PČR.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v listopadu 2017
• 2. 11. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k požáru plastové popelnice ve Zruči
nad Sázavou. Požár byl zlikvidován pomocí vysokotlakého proudu. Ke vznícení
popelnice došlo od žhavého popela, který tam byl omylem vysypán. Na místo
se dostavila i MěP.
• 2. 11. 2017 – Jednotka byla povolána k otevření bytu ve Zruči nad
Sázavou. Na místě byla PČR. Majiteli bytu se zabouchly dveře a uvnitř byl
zapnutý spotřebič. Dveře byly otevřeny sadou na otevírání dveří. Vše se
ukázalo být v pořádku.
• 2. 11. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k úniku paliva z nákladního vozidla na vozovku mezi obcemi Soutice a Zruč nad Sázavou. Po průzkumu
bylo zjištěno, že palivo unikalo z poškozeného nákladního vozidla od sjezdu z D1 až do Zruče nad Sázavou. Jednotka provedla likvidaci vyteklého
paliva na území města a pod odstaveným nákladním vozidlem v Říční
ulici, aby nedošlo ke kontaminaci vody v řece Sázavě. K likvidaci vyteklého
paliva na vozovce od D1 byla povolána technika Správy a údržby silnic.
Ke kontaminaci životního prostředí naštěstí nedošlo. Vzhledem k zajištění
bezpečného provozu bylo místo označeno dopravními značkami.
• 15. 11. 2017 – Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního
vozidla u obce Slavošov. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že řidička je
mimo havarované vozidlo, sedí na krajnici a vozidlo se nachází na pravém
boku v příkopu u betonové propusti. Zraněné osobě byla poskytnuta první
pomoc. Po příjezdu ZZS byla předána do její péče a odvezena do nemocnice. Poté bylo provedeno protipožární opatření.
• 21. 11. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k úniku motorového oleje z nákladního automobilu po technické závadě u obce Buda. Po příjezdu bylo
zjištěno, že došlo k úniku oleje na vozovku a částečně i do příkopu. Silnice
byla uzavřena a část oleje byla zlikvidována pomocí sorbentu a sorpčních
hadů. Na místo byli přivoláni pracovníci odboru Životního prostředí,
PČR a Správa a údržba silnic. Vyteklý olej byl zlikvidován a vozovka byla
uklizena. Odstranění kontaminované zeminy v příkopu provedl majitel
vozidla a místo bylo předáno Správě a údržbě silnic.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

FOTO: STANISLAV TOMÁŠEK

• 22. 11. 2017 – V odpoledních hodinách byla hlídka MěP požádána
policií o výjezd na náměstí Míru. Na parkovišti u Hotelu Baťov mělo dojít
k poškození osobního motorového vozidla značky BMW. Na místě strážníci
od majitele poškozeného vozidla zjistili, že auto poškodil muž, který se v tu
dobu pohyboval v ulici T. Bati. Zde byl hlídkou MěP uvedený muž zastižen
na autobusové zastávce. Jednalo se o čtyřicetiletého místního občana, který
se k poškození vozidla na místě doznal. Vzhledem k tomu, že jevil známky
duševní poruchy, byl na místo sjednán výjezd RZLS. Muž byl následně
transportován do nemocničního zařízení v Havlíčkově Brodě. Případ si
k dalšímu šetření převzala hlídka PČR.

Čas letí jako bláznivý
Marcela Černá

V

jedné písni zpívá Karel Gott: „... čas
letí jako bláznivý, já nechytím ho ani
vy …“
Tak jako všude jinde, tak i ve spolkovém
domě ten čas opravdu rychle letí – rok je
zase pryč!
Pojďme si chvíli hrát s představou –
představme si velice symbolicky, jak
za pár dní bude starý rok 2017 ve spolkovém domě předávat svou vládu roku
nadcházejícímu s tímto poselstvím: „To,

co bylo dobré, nechť se zachová a podporuje v rozvoji, to, co je odžité, může zůstat
tam, kde je, a s důvěrou je potřeba přivítat
vše nové.“
Pokračujme v pomyslné představě, kdy
mladý nový rok 2018 přebírá žezlo s vědomím, že bude pečovat a podporovat
činnost spolků, klubů a organizací a bude
ve spolkovém domě upevňovat to, co již
má položeno dobré základy a dobře funguje, jako jsou kurzy angličtiny pro dospělé a pro děti, Akademie třetího věku,
kino a filmová kavárna, příměstský tábor,

z tehdejšího Československa. Také milovníci starých automobilů, veteránů si
přišli na své. K dispozici byla dnes velmi
vzácná, těžko sehnatelná a přitom ještě
ne tak starodávná série Automobilů Tatra – Kopřivnice 1957. I přesto, že byla
k vidění jako nekompletní, tak sklidila
u návštěvníků velký úspěch a vyvolala
příjemný emociální zážitek. Série automobilky Tatra vznikla ve dvou barevných
odstínech (hnědá, zelená) a najdeme ji
pod katalogovými čísly 1090 a – 1099   b.
Na výstavu se dostavili jednotlivci a skupiny různých věkových kategorií, různých
povoláních a z různých dalších sběratelských oborů. Prezentaci zápalkových krabiček si nenechali utéct ani moji přátelé
z domova seniorů Centrin, kteří měli
znovu po čase možnost zhlédnout většinu zajímavých výrobků, jež byly už dříve
prezentovány na výstavě zápalek v jejich
přátelské aktivizační místnosti. Všichni
návštěvníci tu mohli spatřit kouzelné
série, ale i jednotlivé krabičky vyrobené
hlavně z dřevěné kartonáže, což bylo záměrem výstavy. Divákům se naskytla jedinečná příležitost vidět nejstarší dřevěný
obal v podobě kulatých vysoustružených
pouzder, ale i obal v podobě prvních starých pytlíčků z dob Rakouska – Uherska
v době vlády rakouského císaře Františka
Josefa I. a české královny Sisi.
Pro ty, co se nemohli dostavit...
Velkou novinkou byla možnost prohlédnout si soukromý šanon plný grafických návrhů. Další ukázka z kolekce
„black and white“ je pod čarou. Autor
se navrací ke staré tradici ruční výroby
zápalkových nálepek za pomoci obyčejné
tužky a pastelky. Článek je samozřejmě
připraven i pro zahraniční návštěvníky
a bude prezentován prostřednictvím
Zručských novin i lidem z velké dálky.
To znamená sběratelům a sběratelkám
z evropských zemí, kteří neměli možnost
zavítat. A samozřejmě kolegům a kolegyním za velkou louží. Další informace
a obrazový materiál z výstavy do jednotlivých kontinentů, zejména čtenářům
v Austrálii a těžko dostupné Afriky, přinesou jednotlivé redakce filumenistů.
Závěrečné slovo autora
Říká se, že něco starého končí a zároveň něco nového začíná. V tomto smyslu
bude ukončena případná další prezentace
některých starožitných krabiček, protože
při stěhování došlo k rozsypání a poškození několika exemplářů. Již nebude možné
tyto artefakty přemísťovat. Jejich následnou prezentací by došlo k úplnému zániku. Tyto položky budou dány do archivu
a uzamčeny pro oči veřejnosti. Pokud se
exemplář podaří získat znovu a v lepší
kondici, tak bude kumyxafistické okénko
s těmito sirkami opět otevřené. Návštěvníci tedy v prvních dvou listopadvých dnech
mohli vidět to nejzajímavější z oboru
kumyxafistiky a detailní grafiky. Poděkování patří všem návštěvníkům, kteří
si přišli prohlédnout počátky nejstaršího
a nejkrásněji graficky zpracovaného typu
obalu, ale hlavně tu naši nejkvalitnější českou zápalku. Nezapomeňte, že sirka nebo
zápalka bude stále s vámi, a to i v době moderních křesadel a zapalovačů.

divadelní představení pro děti, semináře,
kurzy, přednášky, slavnosti, koncerty, projekty a výstavy.
V té naší představě můžeme vidět a vnímat i to, že každý z nás jsme a budeme
součástí obsahu a dění nadcházejícího
nového roku a vše, co společně vytvoříme
– bude rok 2018 ve své zralosti na konci
prosince předávat svému mladému nástupci.
A celou představu umocněme obrazem
a přáním, ať se vše v novém roce děje v radosti, štěstí, zdraví a lásce.
Těším se s vámi na shledanou v novém
roce!
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Život pro kuřičku

MŠ Na Pohoří

Mládí a stáří – spolupráce,
která se opět osvědčila
Jarmila Chalupová

D

ěti z MŠ Na Pohoří navštěvují
od roku 2014 pravidelně domov
seniorů Centrin ve Zruči nad Sázavou,
kde společně s babičkami a dědečky
tvoří, hrají si, povídají a užívají společných chvil plných úsměvů a písniček.
Naše spolupráce vznikla díky projektu
Mezigenerační programy pro seniory,
jejímž realizátorem je sdružení Mezi
námi o.p.s.
Jedno krásné dopoledne jsme tvořili z keramiky a všechny naše společné
výrobky, které jako celek dostaly název
„Naše zahrada“, přihlásili zaměstnanci
Domova pro seniory Centrin do výtvarného projektu „Štastné stáří očima dětí“
a zaslali do této celorepublikové výtvarné soutěže. Při našem posledním setkání na nás čekalo příjemné překvapení.
Dozvěděly jsme se, že naše společné
dílo vyhrálo 1. místo. Radost byla veliká
a ještě se zdvojnásobila tím, když jsme
se dozvěděli, že sdružení Mezi námi se
rozhodlo nás ohodnotit značkou Me-

Vánoční přání

zigeneračně. Tato značka oceňuje naši
dosavadní práci a vynaloženou energii
v mezigenerační oblasti, znamená prestiž a výjimečnost, znamená, že jsme
součástí jedinečného dlouhodobého
projektu, který napomáhá sbližování
generací a ukazuje, že se můžeme podílet na netradičních aktivitách, které
nás obohacují a inspirují. Toto ocenění
je důkazem, že právě zde to mezigeneračně žije!
K oficiálnímu předání této značky
dojde 27. 11. 2017 za účasti zástupců
Městského úřadu Zruč nad Sázavou,
sdružení Mezi námi, domova seniorů
Centrin a MŠ Na Pohoří.
Nesetkáváme se, že musíme, ale protože je nám spolu příjemně, mile, předáváme si vzájemné úsměvy a projevy
radosti z právě prožitých okamžiků.
Děti se učí vnímat, že mezi námi žijí
lidé, kteří potřebují zvýšenou péči a pomoc a nenásilnou formou získávají povědomí o zákonitostech života, které my
dospělí někdy bereme bez povšimnutí.

MŠ Na Pohoří

Pavla Císařová

D

vacet vybraných žáků se zájmem o přírodní vědy se zúčastnilo workshopu ve Vodním domě v Hulicích. Program byl vytvořen ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky.
Pracovnice botanického ústavu žákům představily kuřič-

ZŠ

ku hadcovou, místní endemit rostoucí jen na dvou místech
na světě – u Želivky a u Blaníku. Osvětlily nám, jak postupují
při záchraně tohoto druhu. V okolí Domu vody byly vybudovány dvě hadcové skalky, na kterých se kuřička pěstuje ze semen. Podobné skalky nabízejí vybudovat i dalším zájemcům
z řad veřejnosti. Dále bylo potřeba prosvětlit zarostlé hadcové
lokality a odstranit humusovou vrstvu, aby kuřička obstála
v konkurenci trav.
Žáci na fotografiích sledovali populaci kuřičky v jednotlivých letech, určovali, je-li populace zdravá, nebo jí něco chybí,
a co je třeba udělat. U jiného stanoviště si zopakovali pojmy
z botaniky potřebné pro určování podle botanického klíče.
Vyzkoušeli si „binolupu“ připojenou k PC. Na velké obrazovce
viděli zvětšená semena rostlin a jejich výrůstky. Zkoušeli, která semena plavou, která létají a která se dobře chytají na srst.
Po programu zbyla chvilka na prohlídku expozice Vodního
domu.
Děkujeme pracovníkům Vodního domu v Hulicích za zajímavý program.
FOTA: ARCHIV ZŠ

ZŠ
MŠ Malostranská
Jak náročné
je vyučovat v cizině?
Advent v naší školičce
Aneta Peroutková

Jaroslava Daňková

N

Jolana Keharová

FOTO: ARCHIV MŠ
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elý kolektiv z Mateřské školy Na Pohoří společně s dětmi přejí všem čtenářům
krásné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň zveme na naši vánoční výstavu, kterou můžete vidět tradičně na poště.

ZŠ

Erasmus+ aneb
Do třetice všeho dobrého

Michael Grúz

V

e dnech 16. až 22. října 2017 jsem
se již potřetí zúčastnil programu
Erasmus+, v jehož rámci mají učitelé možnost vycestovat do zahraničí
a prostřednictvím partnerských institucí rozvíjet své profesní dovednosti
i osobnostní vlastnosti. Hostitelskou
organizací se stala opět škola Lycée
Joliot Curie v severofrancouzském
městečku Hirson.
Ačkoliv jsem se vracel již do známého prostředí, byla tato mobilita přece
jen odlišná. Na rozdíl od předchozího výjezdu, kdy jsem se jednotlivých
vyučovacích hodin účastnil spíše jako
pasivní pozorovatel, jsem tentokrát aktivně jednotlivé lekce vedl a stal jsem
se tak dočasným učitelem anglického
jazyka pro několik desítek francouzských žáků.
Jednotlivé skupiny byly přitom velice rozdílné, co se týče počtu žáků, ale
i úrovně dosavadního osvojení cílového jazyka. Na jednu stranu jsem tak
měl možnost vést skupinu čítající pouhých osm žáků, na druhou stranu jiné
skupiny pojaly až třicet žáků. Úroveň

angličtiny se pak mimo jiné odvíjela
například i od toho, zda se jednalo
o výuční obor, nebo o žáky tzv. evropské sekce, kteří se učí pomocí metody
CLIL.
Podle toho se také lišila témata jednotlivých lekcí, na kterých jsme se
předem dohodli se stálými vyučujícími jednotlivých skupin. Zatímco
žáci výučních oborů měli zájem procvičit spíše konverzaci, žáci „evropské
sekce“ byli zaměřeni spíše na oborovou angličtinu a angličtinu ve výuce
jiných předmětů. Společně jsme se
tak blíže podívali na tradiční českou
kuchyni, stravovací zvyklosti Čechů,
ale i na problematiku AIDS v České
republice.
Během celého týdne mi byly k dispozici zejména paní učitelky Hélène
Floriach a Isabelle Ribant, za jejichž
péči a ochotu jim patří vřelý dík. Díky
této mobilitě se tak mimo jiné podařilo rovněž upevnit partnerský vztah
mezi našimi školami.

a začátku měsíce listopadu (6. až 10. 11.) jsem se
účastnila druhé poloviny programu Erasmus+, díky
němuž jsem se opět vydala do malebného městečka Hirson
nedaleko belgických hranic. V tomto městě se nachází škola
Lycée Joliot Curie, která spojuje lyceum a odborné učiliště.
Přivítalo prostředí, které se mi velice zalíbilo již při první
návštěvě. V malém francouzském městě, kde si čas plyne
svým specifickým tempem, je škola, ve které mě čekala výzva. Na rozdíl od předchozí návštěvy, kde mým úkolem
bylo spíše pozorovat formy výuky. Tentokrát bylo mým
cílem asistovat ve výuce, následně vést výuku. Mými studenty byli jak žáci lycea i odborného učiliště. Podobně jako
na českých školách i zde existují rozdíly mezi jednotlivými
třídami. Úroveň žáků v anglickém jazyce byla v některých
případech vysoká, průměrná i na základní úrovni. Většina žáků se snažila v těchto hodinách pracovat. Jak hlavní
přínos vidím fakt, že i přes jazykovou bariéru se žáci snažili pracovat a komunikovat. Přínosná byla i zpětná vazba
ze strany učitelů i studentů. Témata, která jsem vyučovala,
byla připravená mnou po vzájemných konzultacích. Během asistenčních hodin jsem se seznámila převážně s žáky
lycea z „evropské sekce“ a jejich prezentacemi, které byly
velmi dobře připravené a prezentované v anglickém jazyce.
Úroveň anglického jazyka u těchto žáků byla vysoká a byli
schopni zpětné vazby. Z těchto prezentací jsem se dozvěděla
řadu nových informací.
Během celého pobytu se o mě perfektně starala Helen
Floriach a další učitelé, kteří mě kromě užitečných konzultacích ve škole seznamovali i s místními zvyky, kulturním životem i dalšími volnočasovými aktivitami. Velký dík
patří vedení Základní školy ve Zruči nad Sázavou, které
mi umožnilo prožít tento nezapomenutelný týden, během
něhož jsem zdokonalila své jazykové schopnosti.

FOTO: ARCHIV MŠ
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řípravy na Vánoce jsou v plném proudu. Děti se chystají
na svá vystoupení u vánočního stromečku, nalepují papírová přáníčka a zhotovují drobné dárky pro své kamarády.
Zaměstnanci školky ve spolupráci s rodiči vyhotovili dárkové
taštičky, vánoční přáníčka, svícny, cukroví a perníčky určené
k prodeji na tradičním jarmarku. Takto utržené peníze jsou
určeny na nákup hraček. Děkujeme všem rodičům, kteří se
do příprav na jarmark zapojili, a těšíme se na další spolupráci.

ZŠ

Exkurze 9. ročníků
do Techmanie v Plzni
Jaroslav Beznoska
Ladislav Dolejš

D

FOTO: ARCHIV ZŠ

ne 1. listopadu 2017 navštívili studenti 9. ročníků zručské
základní školy v rámci exkurze z fyziky plzeňské Science
Centrum Techmania.
Žáci si prohlédli nespočet zajímavých exponátů, „oprášili“
si své znalosti několika fyzikálních zákonů v praxi, vyzkoušeli
virtuální realitu a byli svědky pozoruhodného pokusu s dusíkem. Následně se přesunuli do jedinečného 3D planetária, kde
zhlédli dokument s titulem Hluboký vesmír, ve kterém byl detailně probrán vznik a struktura vesmíru. Exkurze byla završena
po druhé hodině skupinovou fotografií.
Eliška Jelínková, žákyně 9. A, komentovala exkurzi následujícími slovy: „V Techmanii jsem byla již podruhé a líbilo se mi
tam moc. Expozice byla letos již předělána, takže jsem viděla
opět nové věci. Nejvíce mě zaujala výstava zaměřená na optiku
a orientace v nakloněné místnosti. Celá expozice je propracovaná jak pro rodiny s dětmi, tak i pro školy jako exkurze.“
Jaroslav i Ladislav jsou žáky třídy 9. A Základní školy ve Zruči
nad Sázavou.

a
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Akademie umění a kultury
Vzdělávání pro seniory v ZUŠ Zruč nad Sázavou zahájíme v únoru 2018.
Předpokládaná doba studia jsou dva roky.
Vzdělávání je určeno pro občany ve věkové kategorii „55+“
ze Zruče, Dubiny, Želivce a Nesměřic.
Obory vzdělávání: hudební / výtvarný / taneční / literárně-dramatický
Platba: 300,- Kč za semestr
Přihláška bude ke stažení na webových stránkách ZUŠ www.zus.-zruc.cz
nebo k dispozici v kanceláři ZUŠ.
Vyplněnou přihlášku můžete podat do konce ledna 2018
v kanceláři ZUŠ, nebo poslat elektronicky.

Město Zruč nad Sázavou oznamuje
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA POZICI VEDOUCÍ ODBORU
STAVEBNÍHO ÚŘADU,
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Místo výkonu práce:

Městský úřad Zruč nad Sázavou, Zámek 1,
285 22, Zruč nad Sázavou

Nástup: 1. 3. 2018
Jmenování do funkce vedoucího s účinností:
1. 6. 2018
Termín podání přihlášky:
31. 1. 2018 do 11.00 hodin
Kontaktní osoba pro poskytování informací
k výběrovému řízení:
Bc. Kristýna Jirkovská, tel.: 327 532 814,
e-mail: jirkovska@mesto-zruc.cz
Kontaktní osoba pro poskytování informací
k pracovní náplni:
Ing. Milan Růžička, tel.: 327 531 175,
e-mail: ruzicka@mesto-zruc.cz
Požadavky na uchazeče,
náplň práce a více informací:

www.mesto-zruc.cz
Ludmila Vlková
Kancelář starosty
Městský úřad Zruč nad Sázavou,
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou,
tel.: 327 532 815
e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz,
www.mesto-zruc.cz

FOTOKLUB ZRUČ

OPĚT PŘIPRAVIL PRO VÁS VŠECHNY FOTOGRAFUJÍCÍ NADŠENCE
Z NUL A JEDNIČEK SLOŽENOU, TEDY PLNĚ DIGITÁLNÍ

FOTO2017SOUTĚŽ
2 VĚKOVÉ KATEGORIE / 3 SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE / UZÁVĚRKA 26.12.2017
VÝSTAVA V ZUŠ LEDEN 2018 / SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ÚNOR 2018

více na: www.fotoklub-zruc.cz / fotosoutez
Vetřelci v přírodě – trnovník akát
František Fišer

P

ochází ze Severní Ameriky z lesů Apalačských hor. Do Evropy byl dovezen
kolem roku 1601 francouzským botanikem Jeanem Robinem. Po něm získal
i své latinské rodové jméno – Robinia.
Na našem území byl zaznamenán poprvé
v roce 1710. Nejstarší zachovaný pozůstatek akátu z dávné geologické minulosti nalezený v Evropě pochází z období
starších třetihor – z eocénu.
Trnovník akát je rozšířen v teplých oblastech Evropy a Asie. Jedná se o rychle
rostoucí, opadavý, světlomilný, na půdu
a vláhu nenáročný strom nebo keř. Jakmile je akát zastíněný, potom už jen živoří. Dobře snáší zakouřené prostředí, mechanické poškození, zhutnění půdy i řez.
Často byl proto vysazován i ve městech.
Akátinami lidé v Evropě zakrývali skalnatá úbočí, zpevňovali svahy a nestabilní
půdy, zejména při výstavbě železničních
tratí koncem 19. století např. v Posázaví

i jinde. Má obrovskou vitalitu a zmlazuje
od kořenů i po požárech.
Z botanického hlediska jej řadíme
do čeledi bobovitých. Na kořenech má
symbiotické hlízkové bakterie (symbióza = soužití různorodých organismů
k oboustrannému prospěchu), které váží vzdušný dusík. Tím se půda obohacuje
o tento prvek. Proto akát
dokáže osídlit i na živiny
chudé půdy a skalnaté stráně. Vytlačuje všechny původní rostliny, kterým více
dusíku v půdě vadí. Dlouhé
a bohatě větvené kořeny vylučují toxické látky a zásadně
mění chemické složení půdy.
V okolí akátu se proto nedaří žádné jiné u nás přirozeně
rostoucí rostlině. Výjimkou
je nejčastěji jen bez černý, vlaštovičník
větší, kopřiva dvoudomá, svízel přítula
a pelyněk černobýl. To vytváří nebezpečí

pro zachování zbytků původní teplomilné flóry a fauny skalních stepí a lesostepí,
tedy i Chabeřických skal.
Kromě květů je celá rostlina jedovatá,
hlavně kůra. Odstranění nežádoucích
stromů nebo keřů trnovníku je velmi

náročné. Je zapsán na seznamu sta nejhorších invazních druhů v Evropě. V Německu ročně vynaloží na boj s akátem

neuvěřitelných 150 milionů eur! Mezi
území, kde se potýkají s jeho invazí, u nás
patří např. Národní park Podyjí.
Stromy trnovníku akátu dorůstají výšky až 20 m, koruna dosahuje šíře i 15 m.
Dožívá se stáří do 200 let.
Trnité větve poskytují úkryt pro hnízdící ptáky. V našich podmínkách kvete
v květnu až červnu bílými,
výrazně vonícími květy,
uspořádanými v převislých
hroznech. Mají výraznou
sladkou chuť díky obsahu
glukózy. Květ se jako droga sbírá pro farmaceutické
zpracování. Složené listy jsou
ukončeny jednotlivým lístkem (listy lichozpeřené), jejich palisty (drobné úkrojky
listu na řapíku) jsou přeměněny v trny. Plodem je lusk,
množí se semeny a kořenovými výmladky. Nejznámějším
škůdcem je bejlomorka akátová.
Dřevo akátu je těžké, tvrdé, pevné
a velmi odolné proti hnilobě při sty-

ku s půdou. Používá se v nábytkářství, ve stavebnictví, na stavbu plotů,
k výrobě malých člunů, tří až desetilitrových soudků na víno a destiláty,
na topůrka seker, na uzení i jako palivo. Má nejvyšší výhřevnost z běžně
používaných palivových dřev.
Trnovník akát byl dovezen jako medonosný strom. Jeho výsadba byla propagována ještě v 60. letech 20. století. Včelaři akáty milují. Čistý akátový med je
světle žlutý. Chuť má výraznější, vůně je
typicky akátová. Obsahuje vysoký podíl
ovocného cukru – fruktózy. Proto krystalizuje pomaleji a zůstává tekutý více
než rok oproti květovému nebo lesnímu
medu. Ty mají více glukózy.
Ale škody trnovníku akátu na původní vegetaci mnohem převyšují jeho
užitek. Pokud chceme zachovat chráněné území Chabeřických skal s výskytem původní vzácné teplomilné stepní
a lesostepní flóry a fauny v současné
podobě, je zapotřebí zde rostoucí nebezpečný invazní druh – trnovník akát
v tomto území likvidovat.

LISTOPAD/PROSINEC 9
AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT 2017
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA

Kalendář kulturních a dalších akcí – leden
Výstava obrazů – Spolek Do baref – spolkový dům, I. patro, chodba.
Panenky, Baťa a spol. – rozšíření předešlé výstavy, pořádá Klub
panenek ČR, spolkový dům, II. patro, chodba.

Starosta města Zruče nad Sázavou podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se koná:
v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
Okrsek č. 1: Nesměřice čp. 59 – kulturní místnost – pro voliče z Nesměřic
Okrsek č. 2: Dubina čp. 42 – kulturní místnost – pro voliče z Dubiny
Okrsek č. 3: Želivec čp. 43 – bývalá škola – pro voliče ze Želivce
Okrsek č. 4: Zruč n. S. – Zámek 1 – bývalá knihovna – pro voliče z Domahoře a ze Zruče n. S.
z ulic:
V Maloninách, Ke Ctiborkám, Pod Březíčkem, Fibichova, Smetanova, Dvořákova, Luční,
Ke Stadionu, Říční, Vlašimská, U Koupadla, nám. Malostranské, Průmyslová, Nádražní, Přímá,
Na Kopečku, V Paloukách, Ke Brodu, Kutnohorská, Lomená, Jabloňová, Pohleďská, Malostranská, Na Stráni, Na Mokřině, Slepá, Nademlejnkem, nám. MUDr. J. Svobody, Nábřežní,
Pod Baštou, Strmá, 1. máje, Na Úvoze, Zahradní, M. J. Husi, Dubinská, Lesní, Pod Farou,
Ke Kostelu, Na Barborce, Zručský dvůr, Zámek, Pod Vysílačem
Okrsek č. 5: Zruč n. S. – Na Pohoří 575 – Základní škola pro voliče ze Zruče n. S.
z ulic:
Nová, Příčná, Družební, Budovatelů, K Bažantnici, Horní, Zámecká, Prostřední, Jiřická,
Na Farském, Nad Městem, Severní, Hlohová, Vyhlídková, Pardidubská, Na Pohoří, Slunný
Vrch 778, 779, 780, 781, 784, 5. května 401, 411, 437, 448, Okružní 153, 405, 406, 423, 425,
442, 443, 461, 462, 463, 460, Ve Smrčkách, Nad Ovčínem, Holšická, Řendějovská, Čestínská,
Samechovská, Hodkovská, Lipinská, Želivecká
Okrsek č. 6: Zruč n.S. čp. 510 – spolkový dům – pro voliče ze Zruče n. S. z ulic:
Polní, Topolová, Krátká, Školní, Mládeže, Lipová, náměstí Míru, Poštovní, Sad Míru, Tomáše
Bati, 5. května 487, 510, 526, Okružní 480, 481, 498–501, 513–516, 536–573, 577–585, 598,
602–627, 641, 699–705
Okrsek č. 7: Zruč n. S. čp. 510 – spolkový dům – pro voliče ze Zruče n. S. z ulic:
Revoluční, Dvouletky, Na Výsluní, Spojovací, Průběžná, Družstevní, Chabeřická, Slunný Vrch
782, Slunný Vrch 783, Okružní 628–639, 643–654, 677–682, 717, 718, 1024, Na Vekendech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky, anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Poznej svůj hlas, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Danielou Kroftovou Čechovou (učitelka zpěvu a terapeutka), každé pondělí,
od 20.30 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.
2., 16., 23.,
30. 1. 2018

Setkání v klubu, pořádá ČSŽ, spolkový dům, klubovna ČSŽ, vždy
ve 14.30 hod.

6. 1. 2018

městská knihovna – sobotní provoz, otevřeno od 9.00 do 11.30 hod.

6. 1. 2018

Maturitní záchranné lano, pořádá OKŠS – městská knihovna –
kurz pro maturanty, od 10.00 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací
místnost.

9. 1. 2018

Tvoření pro radost – stolní pořadač na drobnosti, pořádá Český svaz
žen, od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro, klubovna
svazu. Potřeby: tavná pistole, malé zbytky látek.

16. 1. 2018

Pravidelné lekce přirozeného pohybu s Matyášem Kozmou, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Matyášem Kozmou, od 18.00
hod., hřiště házené u spolkového domu, více informací viz plakát.

17. 1. 2018

Kino – film „Paterson“, pořádá OKŠS – spolkový dům. Filmová kavárna
od 17.30 hod. před promítáním filmu. Kino od 18.30 hod., spolkový dům,
II. patro, zasedací místnost. Vstupné: 50 Kč, člen filmového klubu: 30 Kč.

20. 1. 2018

11. ples města Zruče nad Sázavou – k poslechu i tanci zahrají
skupiny OH BAND a KABÁT REVIVAL. Taneční vystoupení a bohatá tombola. Začátek od 20.00 hod. v Hotelu Zruč. Vstupenky k sezení: 250 Kč,
vstupenky k stání: 200 Kč. Předprodej od 3. ledna 2018 v infocentru.
Tel.: 327 531 329.

25. 1. 2018

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

27. 1. 2018

11. reprezentační ples, pořádá Centrin CZ, s.r.o. – večer plný hudby,
zpěvu, tance a zábavy. K tanci i poslechu zahraje skupina Peklo.
Předtančení – Taneční škola Salta Vlašim. Půlnoční překvapení, bohatá
tombola. Začátek v 19.00 hod., společenský sál Domova pro seniory.
Předprodej vstupenek na recepci domova, cena: 250 Kč.
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

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.
5. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící
nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
Ve Zruči nad Sázavou, dne 24. 11. 2017
Mgr. Martin Hujer, starosta města

BRIGÁDA:
PRŮVODCE/PRŮVODKYNĚ NA ZÁMKU,
PRACOVNÍK V INFOCENTRU
Zámek Zruč nad Sázavou hledá nové kolegyně nebo kolegy
na místo sezónních průvodců a zároveň pracovníků v infocentru.
Požadujeme:

Nabízíme:

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

min. věk 18 let
trestní bezúhonnost
znalost práce na PC
aktivní znalost alespoň
jednoho světového jazyka
(angličtina, němčina)
znalost města Zruč nad Sázavou
odpovědnost za svěřené finance
komunikační schopnosti
příjemné vystupování
spolehlivost
časová flexibilita
ochota vzdělávat se

Druh pracovní smlouvy:
•
•

•
•

atraktivní zámecké prostředí
přátelský kolektiv
možnost získat zkušenosti
a praxi pro další profesní růst
dobré finanční ohodnocení
finanční odměny za pomoc
s přípravou mimořádných
kulturních akcí

Termíny brigády:
•
•
•

květen - září
duben a říjen (pouze víkendy)
dělení služeb dle předem
stanoveného plánu

dohoda o provedení práce
vhodné pro studenty, aktivní důchodce, maminky na mateřské dovolené apod.
V případě zájmu zasílejte motivační dopis a strukturovaný životopis s fotografií
e-mailem na adresu
vadinska@mesto-zruc.cz
do 31. 1. 2018.
Do předmětu e-mailu uveďte „sezónní průvodce“.

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Vadinská, tel. 327 531 329, e-mail: vadinska@mesto-zruc.cz

PRODEJ BAŤOVSKÉ VILKY
Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje záměr na
PRODEJ PŮVODNÍ BAŤOVSKÉ VILKY
čp. 602, ulice Poštovní včetně zastavěného pozemku
a dvou přilehlých zahrad. Jedná se o samostatně stojící
rodinný dům z období baťovské výstavby na zastavěném
pozemku 265 m2 a dvě přilehlé zahrady o výměře 723 m2
a 915 m2. Vše blízko centra nové Zruče.
Minimální cena 2,4 mil. Kč. Bližší podrobnosti
na úřední desce MÚ Zruč n. S., www.mesto-zruc.cz.

PRODEJ NEBO VÝPŮJČKA
PRODEJNY V ŽELIVCI
Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje záměr na
PRODEJ PRODEJNY V ŽELIVCI čp. 50
nebo VÝPŮJČKU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
V TÉTO PRODEJNĚ. Jedná se o prodejnu potravin v Želivci u Zruče nad Sázavou na zastavěném pozemku 144 m2,
o podlahové ploše cca 120 m2, z toho prodejní plocha přibližně 37 m2. Možný prodej i pronájem. Bližší podrobnosti
na úřední desce MÚ Zruč n. S., www.mesto-zruc.cz.
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 79. zasedání, konaném 23. 10. 2017
schvaluje
• žádost pana Kamila Neužila o individuální dotaci na akci „Vánoční běh“
a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy;
• žádost pana Olafa Čiháka, zástupce Klubu českých turistů, o souhlas s pořádáním pěšího dálkového pochodu „Pražská stovka“ přes území města;
• žádost paní Jany Vilímovské o změnu v položkovém rozpočtu na akci
„Čerti na zámku“ dle předloženého návrhu;
• odpis pohledávek dle předloženého seznamu;
• uzavření smlouvy s firmou Stardom Company, s. r. o., 664 07 Sivice 250,
na úpravu hlediště v sále Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou;
• plán zimní údržby na období 2017–2018;
• uzavření příkazní smlouvy s Ing. Václavem Bažantem, Ph.D., na výkon
činnosti technického a autorského dozoru na akci „Obnova veřejné zeleně
ve Zruči nad Sázavou – II. etapa“;
• uzavření servisní smlouvy, číslo GE1/ZE170015/S, na údržbu a servis
radarových zařízení umístěných v ulicích Vlašimská a Kutnohorská s firmou
GEMOS CZ, spol. s r. o., Bedřicha Smetany 1599, 250 88 Čelákovice;
• nákup elektrické pečící trouby Pec TPE 30 AR ALBA elektrická pro MŠ
Na Pohoří od firmy Aligastro CZ, s. r. o., Vondruškova, 163 00 Praha 6;
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav pro vydání změny č. 3, včetně zapracování změn č. 1
a 2 s Ing. arch. Jarmilou Cetkovskou, Fučíkova 425, 284 01 Kutná Hora;
ukládá
• zveřejnit záměr města na akci „Rozšíření a modernizace HW a SW“. RMě
jmenuje hodnotící komisi v tomto složení:
Členové
Náhradníci
Bc. Kristýna Jirkovská
Mgr. Martin Hujer
Ing. Jana Jelínková
Mgr. Jitka Trojanová
Ludmila Vlková
Bc. Kateřina Vyhnalová;
• předložit do jednání ZMě návrh na odpis pohledávek dle předloženého
seznamu;
• předložit do jednání ZMě pořízení „Změny č. 4 územního plánu“, která
obsahuje převedení části pozemku p. č. 1214/1 dle PK v k. ú. Zruč nad Sázavou o výměře cca 3 000 m2 do ploch smíšených obytných venkovských a kompenzaci převedením odpovídající stávající zastavitelné plochy části městského
pozemku p. č. 1208/1 dle PK (2335/1 dle KN) východně od panelových
domů Na Pohoří z ploch pro individuální bydlení do ploch zeleně;
• zveřejnit záměr města na prodej vozidla CAS 25 ŠKODA 706 RTHP;
bere na vědomí
• výroční zprávu o činnosti Základní školy Zruč nad Sázavou;
• složení výběrové komise pro posouzení uchazečů na pracovní pozici vedoucí odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí;
• návrh na změnu nařízení města Zruče nad Sázavou o závazném postupu
při zajišťování svatebních obřadů a souhlasí s jejím novým zněním;
• přechod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy s firmou FCC
(dříve A.S.A., spol. s r. o.,) na firmu Variel, a. s., jako na nového pronajímatele, dnem podání návrhu na vklad směnné smlouvy mezi městem a firmou
Variel, a. s.;
• plán výstav v zámecké galerii zámku na rok 2018;
• ocenění čestným uznáním Městské knihovny ve Zruči nad Sázavou v celostátní soutěži organizované Ministerstvem kultury ČR v soutěži Knihovna
roku 2017 v kategorii základní knihovna.
Rada města na svém 70. zasedání, konaném 6. 11. 2017
schvaluje
• objednat u pana Ing. Petra Míky, Pražská 99, 281 01 Velim, studii nasvícení
kostela, fary a bývalé školy pod farou;
• zavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v Želivci a na Dubinách s Janou
Jursíkovou, Želivec 14, 285 22 Zruč nad Sázavou;
• uzavření dohody o vypořádání vzájemných vztahů s paní Petrou Lichorobiecovou;
• uzavření darovací smlouvy s firmou ABREX, s. r. o., se sídlem V olšinách
1104/55, 100 00, Praha 10, na finanční dar na podporu kulturní činnosti
ve městě, a to na Historické slavnosti;
• uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2017 č. S-0198/SOC/2017 s poskytovatelem
dotace Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5;
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (č. IE-126001332/VB/1, Zruč n. S. ul. Vlašimská, Říční – kabelové vedení 1 kV a demontáž st. vedení) s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín;
• uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6012617/2 (Zruč nad Sázavou, Malostranská,
p.č.551 – el. přípojka knn)“ s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín;
• objednat montáž a dopravu vánoční výzdoby od firmy BON JOUR ILLUMINATION, s. r. o., Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5;
• uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí mimo NPÚ, které se budou používat v expozicích zámku, s Národním památkovým ústavem, Valdštejnské
náměstí 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana;
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Stavební úpravy č.
p. v Želivci – I. etapa“ schvaluje nabídku firmy Realitní a stavební společnost,
s. r. o., Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany;

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Úklidová firma přijme pracovnici (pracovníka) úklidu. Práce na 1 den v týdnu na 6 hodin.
Info na tel.: 776 509 509.

VZPOMÍNKA
Očím jste odešli, v srdcích jste zůstali.

◆ Firma SAMPLEWORLD, s. r. o. , Zruč nad Sázavou
přijme pracovníky do výroby. Požadujeme manuální
zručnost. Nástup je možný ihned.
Informace na tel. čísle: 603 287 803, Ing. Vobecký.
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped s SPZ
i bez, také díly i nekompletní vraky. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 589 258.
◆ KOUPÍM Simsona 3 000 Kč. Tel.: 736 741 967.
◆ Hledám pronájem bytu ve Zruči nad Sázavou.
Tel.: 721 659 279.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro
občanské záležitosti, Českému svazu žen
ve Zruči nad Sázavou, přátelům a známým za dárky a milá blahopřání k mým
narozeninám.
Marie Šonková

Dne 8. 11. 2017 uplynulo 10 let a 14. 11. 2017
uplynulo 37 let, kdy navždy dotlouklo srdce
našich drahých rodičů
Josefa a Jaroslavy Šebkových
ze Zruče nad Sázavou.
Stále vzpomínají dcera Jarka,
syn Jiří s manželkou,
vnučky Jarka a Jana s rodinami,
vnuci Jiří a Martin s rodinami,
rodina Pavlicova, Marie Kosinová.

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou
za přání a zároveň kamarádkám za milé
dárky k mým narozeninám.
Věra Jelínková
Děkuji Městskému úřadu a celému kolektivu SPOZ ve Zruči nad Sázavou za dárky
a milé blahopřání k mému životnímu
jubileu.
Emilie Přenosilová

Dne 16. 12. 2017 uplyne jeden rok od úmrtí
milovaného manžela, otce, dědy, pradědy
pana Antonína Přenosila.
Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou za dárky a milé blahopřání k mému
životnímu jubileu.
Božena Křížová
Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro
občanské záležitosti, Svazu tělesně postižených ve Zruči nad Sázavou a panu
Františku Smítkovi za přání a dárky
k mým narozeninám.
František Lebeda

Dne 22. 12. 2017 tomu budou tři roky,
co nás navždy opustila
paní Miluška Havlová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera a syn s rodinou.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě výzdoby a slavnosti rozsvěcení
vánočního stromku. Velmi pěkné!
Český svaz žen

PŘÁNÍ

Nechť zvony zní a srdce plesají,
nechť svíce hoří a číše cinkají.
Ať šťastný je váš krok.
Přeji krásné Vánoce a úspěšný nový rok.
Jana Kučabová

Dne 26. prosince 2017
vzpomeneme
5. smutného výročí
úmrtí mého manžela,
pana Jaroslava Boumy.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a děti s rodinami

Dne 28. 12. 2017 uplynou 3 roky,
co nás navždy opustila moje maminka
paní Vlasta Málková.
S láskou a úctou na ni vzpomíná syn Vlastimil.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte se mnou.

Dne 24. 12. 2017 uplyne 10 let
od smrti mé milované manželky
paní Hany Neužilové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a dcera s rodinou.
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Rozpočet města na rok 2018
Martin Hujer

R

ozpočet města na rok 2018 je navržen jako vyrovnaný. Na straně příjmů i výdajů máme 159 milionů korun.
Největším příjmem města jsou daně,
které město dostává na základě zákonu
o rozpočtovém určení daní. V příštím
roce se předpokládá částka kolem 66 mil.
korun. Zůstatek roku 2017 se předpokládá ve výši 42 mil. korun a bude tedy
převeden do roku 2018. Další větší položkou jsou proplacené dotace na investiční akce ve výši 20 mil. korun. Na státní
správu (stavební a matriční úřad) dostaneme 3,5 mil. korun. Dalším příjmem
jsou poplatky (za odpad, za psy apod.)
ve výši 6 mil. korun. Z pronájmu bytů
a nebytových prostor se předpokládá příjem kolem 7 mil. korun. Příjem z hospodářské činnosti města (prodej tepla,
elektřiny a dřeva) je vyčíslen na částku
3,5 mil. korun.
Dále se podívejme na čísla rozpočtu
na straně výdajů. 75,5 (48 %) milionů
korun tvoří běžné výdaje města. Pod
touto položkou se skrývá naše školství,
údržba zeleně ve městě, zimní údržba,
provoz veřejného osvětlení, daň z příjmu,
náklady na městský úřad a knihovnu,
platy všech zaměstnanců města včetně
odvodů, likvidace odpadů, městské byty,
opravy a provoz nebytových prostor (například zámek a spolkový dům), údržba
silnic a chodníků atd. Rozepsané je najdete v přiložené tabulce.
Zbytek našich peněz tvoří investiční
akce, větší opravy, nové programy, splát-

ky úvěrů a rezerva (podrobně rozepsáno
v tabulce Zručské akce 2018). Investice
a větší opravy jsou ve výši 60 milionů
(38 % výdajů rozpočtu) a finanční rezerva 6 milionů korun (4 %). Rezerva slouží
na nenadálé události a jako zdroj vlastních prostředků k nově získaným dotacím v průběhu roku 2018. Částka ve výši
7,2 mil. korun (4,6 %) slouží k úhradě
našich závazků včetně úroků. Zbývající
částka 10 mil. korun (6,3 %) tvoří příspěvky spolkům (3 mil. je rezervováno
dle usnesení zastupitelstva pro tenisovou
halu) a nové programy.
Naše investice směřují zejména do dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice,
cyklostezky, výsadby zeleně, rekonstrukce komunikací a do výstavby parkovišť.
V příštím roce město bude pokračovat
v rekonstrukci silnic a chodníků. Bude
vybudována asfaltová komunikace v ulici
Na Úvoze včetně dešťové kanalizace, parkoviště u areálu technických služeb a starého hřbitova. Bude vybudován nový
chodník v Dubinské ulici po levé straně
a začne rekonstrukce páteřní komunikace v areálu Sázavanu (pokud bude
získána dotace). Dokončíme II. etapu
Zručské cyklostezky a rekonstrukcí projde parkoviště u domu s pečovatelskou
službou a u nového hřbitova (rozšíření).
Bude dokončena II. etapu obnovy
zeleně v našem městě. Jedná se o lokality sídlišť Slunný Vrch, přilehlé
ulice a Na Výsluní. Lokalita Poštovní
ulice, náměstí Míru, parčík u evangelického kostela, zahrady školek a další drobnější lokality. Na akci byla

získána dotace z evropských fondů.
Pod zámkem bude dokončena oprava
hasičské zbrojnice, ve Zručském dvoře
bude zprovozněno veřejné WC, pokud se
získá dotace započne dokončení zateplení městských bytů ve Spojovací a Průběžné ulici. Oprava čeká na školu v Želivci.
V I. etapě se vymění okna a udělá nová
střecha. Osvětlení ve sportovní hale projde kompletní rekonstrukcí.
Do Technických služeb bude zakoupen
nakladač – vysokozdvižný vozík.
Město bude pokračovat v realizaci nových programů. Prvním z nich je Seniortaxi – levná doprava pro naše seniory
po městě a z našich vesnic. V projektu
Mladá rodina chceme podpořit mladé
rodiny příspěvkem 5 000,-Kč na narození potomka a dát dar ke svatbě. V projektu kotlíkové dotace jde o podporu
výměny kotlů pro vytápění domácností za ekologické. V projektu 4 pro děti
dáme 1 mil. korun na práci s dětmi
a pro děti. Nově bude otevřen program
na vzdělávání seniorů v naší ZUŠ.
Město bude pokračovat v projektu
podpory vzdělávání ve všech školských
zařízeních. V rámci projektu Naše škola podpoříme vzdělávací aktivity všech
školských zařízení. V projektu Škola
s hvězdičkou zaplatíme odborníky včetně
speciálního pedagoga, školního psychologa a logopeda. Městský úřad dokončí
práci na knize o našem městě.
Všechny větší navržené investice naleznete v přiložené tabulce.

• na základě žádosti nájemce a zveřejněného záměru města prodloužení
pronájmu horní zámecké vinárny na turistickou sezónu 2018 (provoz od 1.
5. do 31. 10. 2018) za stávajících podmínek s panem Miroslavem Kalhotkou,
Průběžná 770, 285 22 Zruč nad Sázavou;
ukládá
• předložit do jednání ZMě využít nabídku firmy ČEZ Korporátní služby,
s. r. o., na koupi pozemku p. č. 1113/8 v k. ú. Zruč nad Sázavou;
jmenuje
• do školské rady Základní školy Zruč nad Sázavou za zřizovatele Mgr. Janu
Marečkovou a Mgr. Danu Radilovou;
ruší
• vypsání výběrového řízení na vedoucího odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí a ukládá znovu zveřejnit záměr města
na nové výběrové řízení.

Dokončený elektrofiltr na kotelně v Sázavanu

Nové komunikace
v lokalitě Farské II

Výstavba veřejného WC ve Zručském dvoře

Oprava pomníku
Panenky Marie pod zámkem

FOTA: ARCHIV MĚSTA

Zručské projekty a programy 2018 – název akce

Cena v Kč

1.

Silnice Na Úvoze a parkoviště u TS a hřbitova

4 000 000

2.

Parkoviště Poštovní

1 500 000

3.

Parkoviště Na Pohoří

1 300 000

4.

Rozšíření parkovišť DPS a u Nového hřbitova, asfaltování Želivec

5.

Údržba mostu u stadionu – izolace mostovky a nátěr

1 000 000

6.

Komunikace v Sázavanu – pokud bude dotace (náš podíl)

3 000 000

7.

Chodník Dubinská

8.

Cyklostezka II. etapa – co zbývá (započato 2017)

9.

Zbrojnice dobrovolných hasičů (započato 2017)

7 000 000

10.

Veřejné WC ve ZD – co zbývá (započato 2017)

1 500 000

11.

Škola v Želivci – I. etapa

2 100 000

12.

Zateplení městských bytů – pokud bude dotace (náš podíl)

7 000 000

13.

Opravy městské byty

1 230 000

14.

Zeď a plot na starém hřbitově

15.

Vysokozdvižný vozík a nakladač

2 400 000

16.

Biokotelna – údržba budovy – plášť a okna

1 500 000

17.

Obnova vybavení školní jídelny (atd.)

18.

Údržba zeleně

19.

Obnova zeleně – II. etapa (včetně TDI apod.)

20.

Radary na okamžitou rychlost

21.

Atrakce pro děti

1 500 000

22.

Osvětlení sportovní haly a výsledková tabule

3 000 000

23.

Tenisová hala

3 000 000

24.

Vybavení prohlídkového okruhu (restaurování obrazů, nábytku, Příběh řeky Sázavy atd.)

650 000

25.

Opravy – nebytové prostory (školská zařízení, ambulance, spolkové domy atd.)

995 000

26.

Zručský dvůr – střechy

27.

Kniha o Zruči n. S. včetně vytištění

28.

Naše škola – příspěvek školským zařízením

29.

Projekt Škola s hvězdičkou

30.

Seniortaxi

31.

Příprava projektů

32.

Výměna kotlů, kanalizační přípojky – příspěvek občanům

33.

Aktivní politika zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce

34.

Profesní rozvoj zaměstnanců

35.

Modernizace a rozšíření HW a SW města – pokud bude dotace (náš podíl)

440 000

36.

Vítání občánků

300 000

37.

Čtyřka pro děti

1 000 000

38.

Příměstský tábor

39.

Akademie pro seniory v ZUŠ
Celkem

Zprávy z radnice

700 000

400 000
10 500 000

350 000

Výstavba kanalizace v Nábřežní ulici

600 000
750 000
3 400 000
120 000

500 000
1 000 000
300 000
1 000 000
400 000
2 000 000
600 000
200 000
1 320 000

215 000
170 000
68 940 000

Nový traktor na údržbu města

Nová plošina
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Rok Kamila Neužila
Josef Förster

V

e filmu Století Miroslava Zikmunda představil režisér Petr Horký
uplynulé století pohledem slavného
českého cestovatele. Tak mě napadlo
trochu shrnout letošní, pomalu končící
rok u nás, ve Zruči z pohledu neúnavného sportovce, atleta – veterána, otužilce,
recesisty (a teď už také cestovatele) pana
Kamila Neužila.
Věděl jsem, že ho letos čekají dvě vrcholné zahraniční soutěže, – že se chystá k protinožcům, až na Nový Zéland
na veteránskou světovou olympiádu
a pak si ještě zajede na Mistrovství Evropy do Dánska. A když se z obou klání
vrátil, nějakou dobu trvalo, než jsme se
sešli a zase si povídali, o jeho velkých cestách za sportem a chuti závodit, o zdraví, jeho zahradě, životě…
Kamil, otužilec každým coulem,
k nám domů dorazil v podvečer jednoho
sychravého listopadového dne, klasicky
jen tak, v lehké mikině. První moje poznámka se otřela o těch jeho slavných sto
sklapovaček... Vzpomínáte na jeho slavnou hlášku z rozhovoru v rubrice Osobnost měsíce o zaručeném léku na bolavá
záda? A pak už jsme se dostali k letošním
sportovním zážitkům...
Cesta Kamila Neužila za veteránským
olympijským stříbrem do Aucklandu

na World Masters Games koncem dubna nebyla jednoduchá. Šestadvacetičlenné výpravě českých sportovců zabrala
tam a zpátky neskutečných 48 hodin,
jež se v letadle nekonečně vlečou. Ještě
štěstí, že měli na přestupu v Hongkongu
delší přestávku, a tak stihli obdivovat tamější mrakodrapy, podobně jako v roce
1961 slavná fotbalová Dukla na zámořském turné po USA, jak to známe
ze slavné reportážní črty Oty Pavla.
Na Zélandu jej čekalo příjemné subtropické podnebí, pro atletiku a našince
naprosto skvělé podmínky. Zaujali ho
pohodoví lidé, všudypřítomná zeleň
a tamní vysoká životní úroveň. Líčil mi
patálii s čipovou kartou v aucklandském
metru, která ho za boha nechtěla pustit
za turnikety. Kamil (kategorie 75–79 let)
soutěžil ve třech disciplínách, na stovce,
v dálce a oštěpu. A celkem se mu dařilo…Ve stovce slavil postup do finále
(celkové 6. místo v čase 22, 63 s). Měl
chuť bojovat i v dálce, ale bolavá kyčel
mu nedovolila víc než výkon 2,37 m.
Zato ve své hlavní disciplíně – oštěpu
zůstal pouhých 20 cm za závodníkem
Carlosem Avil Avilou z Mexika a byla
z toho stříbrná medaile (21,29 m),
zápis do světových tabulek pro rok
2017 a další hláška: „Teď už jsem jako
Kratochvílová!“ Kdo navštívil zručské
Křeslo pro hosta, ví, jakou radost měla

naše světová rekordmanka ze své jediné,
stříbrné olympijské medaile.
Jako perličku přidal i pár zajímavých zážitků.Nezapomenutelný výkon
ve stovce v kategorii nad 100 let podala 101 letá Indka jménem Man Kaur.
Vzhledem ke svému věku neměla ve své
kategorii tato závodnice žádnou konkurenci. Svérázným běžeckým stylem
a bojovným výkonem se zapsala do srdcí
mnoha diváků a zaslouženě si doběhla
pro zlatou medaili. Radovala se z ní
dlouho, s národní vlajkou nad hlavou,
v zajetí početných novinářů. Své uznání
ji vyjádřil a medaili ji na krk pověsil někdejší fenomenální ukrajinský šampion
ve skoku o tyči Sergej Bubka. Však se
na její výkon podívejte sami na www.
youtube.com po zadání jejího jména.
V dánském Aarhusu, na letošním
XX. evropském mistrovství veteránů
v atletice (European Masters Athletics
Championships Stadia), na přelomu
července a srpna to bylo něco docela
jiného. Tam prý bývá větší konkurence.
Skupinu jednačtyřiceti českých veteránů nečekaly žádné tropy, subtropy, ani
středoevropské červencové léto. Pěkně
deštivé, typicky skandinávské, po našem
řečeno, psí počasí! V oštěpu tam jasně
kraloval bývalý evropský šampion Fin
Jouni Tenhu, který hodil kolem 44 m.
Není se čemu divit, na drsné podmínky
je celkem zvyklý. Kamil uznale obdivoval jeho techniku a rozběh. Druhý
skončil taky Skandinávec, Švéd Kenneth

Derby Jisker
patřilo
té zručské

Arvidsson,
třetí, jak
jinak, zase
Fin – Kalevi
Honkanen.
Kamil Neužil skončil
ve finále
na 8. místě.
V disku se
mu až tak
nedařilo, ale
což! Není to
jeho hlavní
disciplína…
Sp o r t e m
nabitý rok
v životě
Kamila Neužila vyvrcholí přesně
n a Št ě d r ý
d e n . Ne j méně dva
roky mi už
připomíná,
že prostě
musím běžet, a basta!
Chystá se totiž jubilejní 40. ročník
slavného Zručského vánočního běhu,
nejdelšího a nejtěžšího vánočního
běhu v České republice, který Kamil
Neužil spoluzakládal, a vyjma jednoho ročníku, kdy ho sklátila nemoc,
startoval pokaždé.

FOTO: JOSEF VONÁŠEK
A máme se prý na co těšit! Čeká se početné pole závodníků, bufet s horkým
čajem pana Krčmáře, cena pro všechny
účastníky v podobě pamětního hrnečku
s namalovanou čtyřicítkou. A to už je
výzva! Sraz je jako obvykle, v 10 hodin
před spolkovým domem.

Kovařík nastřílel 12 gólů, z toho tři ze sedmičky

Josef Tůma

M. Kovařík (vlevo) v souboji s bývalým spoluhráčem
P. Fišerem

Házená – Házenkáři Jiskry Zruč nad
Sázavou hostili v 11. kole druhé ligy
JZČ ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou Na Pohoří celek Jiskry Havlíčkův
Brod.
Jiskra Zruč nad Sázavou – Jiskra Havlíčkův
Brod 33:26 (16:11)
Sestava a branky Jiskry: Vodrážka,
Vinc – Kovařík 12/3, Lefner 7, Roub
5, Havránek 3, M. Vrzáček 2, Brož 2,
Koubský 1, Červinka 1. ŽK: 2/2 (Brož,
Roub – Beran, Vondra). Branky ze 7 m
hodů: 3/0. Dvouminutový trest: 3/2
(Havránek 2x, Brož – Vondra 2x). Diváci: 56. Rozhodčí: Vilém Novotný,
Marek Řeháček. Trenéři: Pavel Vrzáček – David Kučera.

Většinu branek střílel M. Kovařík (vlevo) z výskoku,
tentokrát se prosadil přes S. Rezka (č. 10).

Házenkáři zakončili podzimní část soutěže na desátém místě, jarní část zahájí
17. února 2018 v Košutce.

Sportovní akce – leden

1. 1. 2018

MÖLKKY

zimní liga, 13 – 18 hod.

6. 1. 2018

FLORBAL

FBC Kutná Hora – turnaj, 8 – 20 hod.

7. 1. 2018

HÁZENÁ

mládež – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, 9 – 16 hod.

13. 1. 2018

STOLNÍ TENIS

3. liga mužů – SKC Tenniline – SK Jiskra DOmažlice, spolkový
dům, 14 hod.

13. 1. 2018

VOLEJBAL

muži – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Benešov, od 11 hod.

13. 1. 2018

VOLEJBAL

ženy – TJ Jiskra Zruč nad Sáz. – Brandýs nad Labem, od 9 hod.

14. 1. 2018

STOLNÍ TENIS

3. liga mužů – SKC Tennisline – TJ Union Plzeň, spolkový dům,
10 hod.

14. 1. 2018

VOLEJBAL

ml. žákyně Zruč nad Sázavou – turnaj, 8 – 16 hod.

20. 1. 2018

HÁZENÁ

mládež TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – turnaj, 9 – 19 hod.

21. 1. 2018

HÁZENÁ

mládež – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – turnaj, 9 – 14 hod.

27. 1. 2018

VOLEJBAL

muži – TJ Jiskra Zruč – Dobřichovice B, 10 a 12 hod.

27. 1. 2018

MÖLKKY

zimní liga, 17 – 20 hod.

28. 1. 2018

FLORBAL

FBC Kutná Hora muži B – turnaj, 8 – 20 hod.

Kovařík (ve výskoku) střídal v zápase post levé spojky s pravou a dvanáckrát skóroval.

FOTA: JOSEF TŮMA

Nové úspěchy mladých volejbalistek

Iva Potůčková

Volejbal, žákyně ‒ Mladé zručské
volejbalistky začaly letošní sezónu
stejně tak zdařile, jako ji v loňském
roce ukončily. V samém závěru minulé sezóny v německém Regenstaufu obsadily hráčky TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou 3. místo v mezinárodním
turnaji trojic. Obhajoba 1. místa
z předloňského roku byla velmi náročná. Ve finálových zápasech naše
děvčata těsně porazil německý FTSV
Straubing a TJ Nivnice. S naprostou
převahou jsme porazily čtvrtý finálový tým z Polska Sokolike Janowice.
Kromě cenného poháru za 3. místo si dívky odvezly i krásné zážitky
z celodenního výletu do Mnichova,
kde mimo jiné navštívily Olympijský
areál a kochaly se výhledem na celé
město a panorama Alp z Olympijské
věže.
Letošní sezónu zahájil tým mladších
žákyň postupem do elitní skupiny
krajské soutěže v šestkovém volejbalu. Je to velký úspěch především
proto, že děvčata jsou o rok až tři
mladší než ostatní účastnice finálové
skupiny.
Dalším úspěchem bylo vítězství
17. listopadu v prvním kole krajského přeboru v modrém minivolejbale v Kolíně. Po velkých bojích
a s ohromným nasazením suverénně
vyhrály hráčky pod vedením trenérek Ivy Potůčkové starší a Ivy Potůč-

kové mladší. Konkurenci našly pouze u družstev mladších žáků z Kolína,
přičemž zručské hráčky nakonec zvítězily na míče s týmem Kolín "A".
Na 1. místě se umístilo družstvo TJ
Jiskra Zruč nad Sázavou"A", na 2.
místě skončilo družstvo SK Volejbal
Kolín "A" a na 3. místě se umístil
tým z SK Volejbal Kolín "D". Vítězné družstvo "A" reprezentovaly Anna
Flekalová, Veronika Filipová, Linda

Filipová a Hana Melcrová. Družstvo
"B" si vybojovalo krásné 9. místo
z celkového počtu 14 zúčastněných
družstev v této věkové kategorii.
Za družstvo "B" hrály Eliška Scholzová, Anna Adamová, Kamila Filipová a Kateřina Fuchsová. V červeném
minivolejbale se zúčastnily Ella Matoušová a Valentýna Sajfrtová.
Přejeme všem hráčkám mnoho dalších úspěchů v celé letošní sezóně.

FOTO: ARCHIV AUTORKY
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S „Vosama“ spokojenost pouze v první třetině

Dorostenci potrápili Kolín, Korecký čaroval

Kateřina Dubjáková
Petr Dubják
Lukáš Gabko

Josef Tůma
Florbal mládež – Dorostenci Jiskry odehráli čtvrté kolo
mistrovské soutěže Praha – Střední Čechy – liga dorostenců
3XK3, sezóny 2017 – 2018 ve Sportovní hale ve Zruči nad
Sázavou. Pořadatelem byl tým FBC Kutná Hora. Na programu měli utkání s celkem FBK Fat Pipe Vosy Praha a FBC
Pitbulls Kolín.
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBK Fat Pipe Vosy Praha 1:7 (0:0 1:5 0:2)
Branky a asistence Jiskry: 22:07 Petr Zubec (Jan Procházka).
Vyloučení: 1:0 (Veřtát – Zruč). Rozhodčí: Karel Hlinka –
Petr Kubuš. Střely na brankáře: 4:27.
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Pitbulls Kolín 3:6 (0:2 2:2 1:2)
Branky a asistence Jiskry: 12:17 Jan Procházka (Josef Chaloupka), 13:00 Jakub Maxa (Josef Chaloupka), 35:29 Štěpán
Vavřička. Vyloučení: 2:3 (M. Herud, Zubec – oba Zruč). Rozhodčí: Karel Hlinka – Petr Kubuš. Střely na brankáře: 13:29.
Sestava Jiskry: Korecký – Koten, Chaloupka, Procházka, Lí-

FOTO: JOSEF TŮMA
J. Chaloupka (vpravo) v souboji s pražským M. Mestekem

bal, Zubec, Burian, M. Herud, Vavřička, Maxa, Veřtát.
Celkové statistiky Jiskry:
pozice v celkové tabulce – 11.
výhry – 0
remízy – 0
prohry – 7
body – 0
vstřelené branky – 23
obdržené branky – 85
procentuální úspěšnost přesilovek – 14.3 %
úspěšnost oslabení – 33.3 %


FOTO: JOSEF TŮMA

Š. Vavřička (uprostřed) řeší situaci u branky
před dotírajícími hosty M. Mestekem a Š. Černým.

V roce 2018 tři vrcholy

Úspěšný rok
zručské
mölkky
Leoš Fiala
Mölkky – Během letošního roku se
zručští mölkkaři zúčastnili celé řady
domácích i mezinárodních akcí. Nejlépe si vedlo družstvo ZZV D – „junioři“
v sestavě Zdeněk Sečka, Karel Čapek,
František Matějka získali celkově 6. místo v Česko-moravském poháru, když
na turnajích v Dobrušce a ve Stranném
skončili na 2. místě a na 4. zručské mölce třetí. Na MS v Rakovníku obsadilo
družstvo doplněné o Radima Freislera,
jako 2. nejlepší z ČR, celkové 28. místo ze 112 účastníků, Z. Sečka společně
s K. Čapkem navíc získali stříbrné me-

Zručští hráči na HMČR v Brně – zleva F. Matějka, M. Fialová, K. Čapek, K. Pěnkavová,
Z. Sečka a M. Pěnkavová
stvu ZZV (Martin Kadlec, Monika Pěnkavová, Leoš a Mária Fialovi), které skončilo v ČMP na sedmém místě. Po dobrém
startu do sezóny, který vyvrcholil 4.
místem na HMČR v Brně, se družstvu
v létě již tolik nedařilo a za zmínku stojí
pouze 9. místo na Mistrovství Rakouska
ve Vídni. Na MS skončilo toto družstvo
na děleném 41. místě, společně s dalším
zručským týmem Dynamem (T. Lohynský, K. Drahota, L. Kvapil, M. Náhlovská). MS se zúčastnila ještě družstva Lobe
Star (Loudovi a Rambouskovi) a Variel
(J. Moravec, J. a T. Kovaříkovi, J. Mácha), která skončila na děleném 64.,

Z. Sečka a K. Čapek na stupních vítězů při MS v Rakovníku
daile v B-skupině deblového warm upu.
Družstvo ZZV D také zvítězilo ve Zručské letní lize.
Podstatně méně se dařilo prvnímu druž-

Novinky
z lehkoatletických oválů
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resp. 81. místě. Dynamo jako nejlepší
ze Zruče skončilo na osmém místě pražského MČR, když podlehlo ve čtvrtfinále
pozdějším vítězům z Finska a Německa.

Účast pěti kompletních týmů ze Zruče
na MS v Rakovníku dokazuje, že mölkky
mají ve Zruči širokou základnu. Závěrečné turnaje sezóny I. Pallasit Open vyhrála
dvojice Dynama T. Lohynský – L. Kvapil a Poslední hod se stal kořistí Z. Sečky
a ve dvojicích dominovali M. Kadlec
s M. Pěnkavovou.
Pokud máte o tuto hru zájem, nebojte
se zapojit. Příští mölkkařský rok 2018
ve Zruči bude mít kromě ostatních akcí
tři velké vrcholy. Tradiční, již 5. zlatá jarní zručská mölkka a III. mistrovství Posázaví jednotlivců a dvojic se uskuteční
o víkendu 12. a 13. 5. 2018. Opravdovým trhákem bude ve dnech 20. – 22. 7.
mistrovství Evropy tříčlenných družstev – EUROMÖLKKY 2018. To bylo
do Zruče klubu SKM Zruč-Tennisline
přiděleno kongresem IMO v Rakovníku na základě skvěle uspořádaného MS.
Dalším vrcholem mölek ve Zruči bude
Mistrovství ČR, které je naplánováno
na sobotu 8. září 2018. Mezinárodní
sezóna našich družstev bude zaměřena
zejména na účast na HME v Tallinu,
Mistrovství Německa v Erlangenu a Rakouska ve Vídni a zejména srpnové Mistrovství světa ve finském Pori.
Nebojte se s námi do hry zapojit. Všechny turnaje jsou otevřené, hrát může kdokoliv. Na některé akce je však potřeba se
předem přihlásit. První příležitost budete
mít již v sobotu 9. prosince 2017, kdy
startuje ve sportovní hale v 16.30 turnajem dvojic druhý ročník Zimní ligy. Jeho
další termíny jsou 1. 1. 2018 – Novoroční házení, 27. 1. 2018, 3. 3. 2018 a seriál
vyvrcholí turnajem Masters 14. 4. 2018.
Neváhejte a házejte!

Běh zámeckým parkem ve Vlašimi
V neděli 1. 10. se konal 14. ročník Běhu
zámeckým parkem ve Vlašimi. Zručský
atletický oddíl reprezentovalo 24 dětí
a jeden dospělák. Nakonec z toho bylo
pětkrát umístění na stupních vítězů,
když na nejvyšší metu dosáhla Terka
Lapáčková, druhé místo brali Tomáš
Hrubý, Míša Chmelová a Ondra Dubják. Třetí doběhla Jindřiška Peroutková.
Všem patří za vzornou účast velké poděkování.
Benjamínci – 190 m:
2. místo Tomáš Hrubý 25,36 s
3. místo Jindřiška Peroutková 25,52 s
5. místo Tomáš Cendelín 27, 72 s
7. místo Patrik Šibrava 28,78 s
9. místo Dominik Žaba 29,55 s
11. místo Robin Kmošek 33,51 s
13. místo Richard Kmošek 34,20 s
14. místo Máťa Bělina 36,98 s
16. místo Verunka Blažejovská 42,12 s
18. místo Daniel Kuliš 48,45 s
24. místo Sonička Peroutková 52,62 s
Nejmladší žáci – 380 m:
14. místo Máťa Patera 1:31,25 min.
Nejmladší žákyně – 380 m:
8. místo Kačenka Mrázková 1:20,36
min.
10. místo Martinka Blažejovská 1:23,41
min.
11. místo Adélka Gabková 1:27,67 min.
15. místo Josefínka Tvrdíková 1:34,52
min.
Nejmladší žáci I – 380 m:
4. místo Máťa Svoboda 0:57,56 min.
8. místo Tonda Maxa 1:03,25 min.
9. místo Honza Bělina 1:04,46
10. místo Máťa Gabko 1:05,05 min.
Nejmladší žákyně I – 380 m:
1. místo Terezka Lapáčková 0:59,19
min.
Nejmladší žáci II – 680 m:
5. místo – Vojta Maxa 2:26,36 min.
Starší žákyně – 1000 m:
2. místo Míša Chmelová 3:40,12 min.

Míša Chmelová v boji o první místo
ve Vlašimi
Starší žáci – 2000 m:
2. místo Ondra Dubják 7:47,93 min.
Muži 40 – 49 let – 8400 m:
5. místo Petr Dubják 33:56 min.
Předsedova holina
Dne 7. října 2017 se konala v Trhovém
Štěpánově Předsedova holina, jejíž součástí byly i běžecké závody, kterých se

Tři Maxíci v Ledči nad Sázavou

účastnili i atleti z našeho oddílu. Naše
děti si vedly skvěle a vybojovaly spoustu medailí, ale bohužel k dnešnímu dni
jsme ještě nedostali oficiální výsledky, ale
i tak všem dětem patří velká gratulace.
14 medailí z Ledče
Lesopark Šeptouchov v Ledči nad Sázavou byl další úspěšnou zastávkou našich
atletů. Ze závodů, které se konaly 14.
října 2017, se do Zruče stěhovalo celkem 14 medailí!
Předškolní dívky:
1. místo Jindřiška Peroutková 23 s
2. místo Klárka Šafrová 25 s
6. místo Míša Šramková 32 s
7. místo Sonička Peroutková 33 s
10. místo Adélka Vávrová 35 s
13. místo Sofinka Kulišová 40 s
Předškolní chlapci – 170 m:
1. místo Tomáš Hrubý 23 s
3. místo Patrik Šibrava 26 s
5. místo Tomáš Jantač 27 s
7. místo Dominik Žaba 28 s
8. místo Richard Kmošek 31 s
9. místo Daniel Kuliš 32 s
10. místo Robin Kmošek 33 s
Minižákyně – 300 m:
1. místo Linda Vávrová 1:11 min.
5. místo Eliška Svobodová 1:20 min.
7. místo Emilka Fajmanová 1:24 min.
8. místo Kačka Mrázková 1:25 min.
9. místo Martinka Blažejovská 1:29
min.
11. místo Josefínka Tvrdíková 1:32
min.
12. místo Adélka Gabková 1:40 min.
Minižáci – 300 m:
4. místo Pavel Smolák 1:26 min.
7. místo Tomáš Cendelín 1:44 min.
Nejmladší žákyně – 600 m:
1. místo Terezka Lapáčková 2:24 min.
Nejmladší žáci– 600 m:
1. místo Máťa Svoboda 2:13 min.
3. místo Máťa Gabko 2:23 min.
4. místo Tonda Maxa 2:25 min.
Mladší žákyně – 1000 m:
1. místo Terezka Lapáčková 4:20 min.
Mladší žáci – 1000 m:
1. místo Vojta Maxa 4:17 min.
Starší žáci – 1500 m:
1. místo Tadeáš Jantač 6:46 min.
2. místo Jindra Lebeda 6:47 min.
Dorostenky – 2000 m:
4. místo Míša Chmelová 9:58 min.
5. místo Terezka Havlínová 10:17 min.
Dorostenci – 2000 m:
4. místo Ondra Dubják 7:50 min.
6. místo Tomás Krbaťa 8:33 min.
Juniorky – 2000 m:
1. místo Kačka Dubjáková 8:27 min.
Muži veteráni – 8000 m:
3. místo Petr Dubják 32:26 min.
Desítka v Týnci
Dnes 28. 10. 2017 se Káťa Dubjáková,
Petr Dubják a Martin Lejnar zúčastnili
Týnišťské desítky. Běželo se v krásném
lesním krosovém prostředí. Všichni si
běh parádně užili. Petr Dubják si zaběhl
osobní rekord, pro Káťu to byla desítková
premiéra a Martin běžel poprvé za Jiskru.
Muži C (45–54 let):
2. místo – Petr Dubják
11. místo – Martin Lejnar
Ženy A (do 34 let):
4. místo – Kateřina Dubjáková
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Turnaje
v badmintonu
se zúčastnilo
dvacet devět dvojic

Osmikolový maraton vyhrála dvojice Novák – Zůzová
Zůzová z Benešova. Vítězové získali věcné ceny a diplom,
ostatní účastníci drobnosti od sponzorů. Diplom dostali
i nejmladší účastníci – budoucí badmintonisti Péťa Jelínek
a Štěpánka Menšíková.
Pořadí: 1. Novák David – Zůzová Marcela 16:0 (240:108)
44 b., 2. Zajíček Luboš – Štorc Karel 13:3 (218:148) 38
b., 3. Řimnáč Jan – Černý Josef 10:6 (207:173) 29 b., 4.
Hoskovcová Stáňa – Kuba Jaroslav 10:6 (204:181) 28 b.,
5. Havlíček Martin – Vlková Lída 9:7 (210:177) 28 b., 6.
Špergr Pavel – Domanská Jitka 9:7 (197:167) 28 b. atd.

Josef Tůma
Badminton – Ve Zruči nad Sázavou se uskutečnil 3. ročník turnaje Badmintonové pinkání smíšených čtyřher 2017, líté boje se konaly
na pěti kurtech v místní sportovní hale. Zúčastnilo se ho devětadvacet dvojic z Vlašimi,
Prahy, Benešova, Stochova, Zruče nad Sázavou
a místního okolí. Hrálo se na dva sety do patnácti (2:0 1:1 0:2). Pořadatelé: Josef Černý
a Radek Sochůrek. Systém soutěže: Švýcarský.
Osmikolový maraton vyhrála dvojice Novák –

Fotbalistům se nedařilo, Týnečtí je v závěru potrestali

Posázavské derby Jiskra nezvládla
Josef Tůma
F OTO: JOSEF TŮMA
Prvenství v turnaji získala dvojice
D. Novák s M. Zůzovou

Volejbalistky ukázaly své kníry
Jan Rozkošný

J

ako ostatní zručské sportovní kluby, i volejbalistky již naplno bojují ve své další sezóně.
Letos se opět hraje na dvě šestičlenné skupiny,
kdy se po ukončení základní části rozehraje klasické play-off. A to je opět cíl i pro letošní ročník
– dostat se mezi horních šest týmů, mezi kterými se rozhodne o konečném umístění. Tým přes
léto prošel částečnou obměnou kádru, přivítal
své bývalé odchovankyně a asi nejvýraznějším
bodem je zařazení mladé Barbory Filipové – věkem patřící starší žákyně a tím pádem nejmladší
hráčky celé soutěže. Aktuálně se tým pohybuje
na pěkném druhém místě, ale bodový odstup
dalších dvou příček je minimální. V následu-
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Na podání J. Navrátilová

jících třech kolech bude tak určitě o co hrát.
V průběhu listopadových domácích utkání se
obě složky (muži i ženy) opět rozhodli podpořit
celosvětovou charitativní organizaci Movember
Foundation, která se zaměřuje výhradně na zdraví
mužů. Společným pánský znakem je strniště pod
nosem, které si někteří právě v průběhu listopadu nechávají narůst. U žen je to přeci jen o něco
složitější, ale naše kreativní volejbalistky se s tím
zhostily po svém. Každopádně na dobrovolném
vstupném byla vybrána celkem částka 1 800 Kč,
která bude celá odeslána na účet této organizace.
Děkujeme všem nejen za tuto podporu.
Po uzávěrce: Poslední kolo tohoto roku se hrálo 10. prosince a děvčata Jiskry porazila Benešov
dvakrát 3:2

Fotbal – Áčko Jiskry odehrálo v domácím prostředí 12. kolo soutěže PRODIET I. B třídy, přivítalo
na fotbalovém stadionu Týnec nad Sázavou.
Jiskra Zruč nad Sázavou – Fercom Týnec nad Sázavou
0:1 (0:0)
Domácí začali útočnou hrou, do 9. minuty vytěžili tři gólové situace po rohových kopech. Hosté působili mdlým dojmem a vypadalo to, že si
odvezou další porážku. Nestalo se tak, v brance

Petráškovi, který byl v „gólovce“ sražen, ale jinak
výborný rozhodčí Jahoda penaltu neodpískal.
Cudlína nedokázal překonat ani Radačovský.
V 67. a 72. minutě se vyznamenal nadvakrát týnecký Dvořák, když vyrazil po ojedinělých brejcích střely Zemana po přihrávce Kováře a Martináka. Týnečtí i nadále dobývali zručskou svatyni,
ale domácí branka byla zakletá. Radačovský nejprve po rohovém kopu Skalického orazítkoval
břevno a poté propásl gólovou šanci Horký. Tři
minuty před koncem utkání se na hosty usmálo
štěstí, když Radačovský vyhrál souboj s Jouzou

Z. Louda (vlevo) v souboji s týneckým T. Nikrmajerem
Týnce nad Sázavou čaroval dvacetiletý gólman
Dvořák. Ve 12. minutě zneškodnil samostatný
únik Zemana, vyražený míč napálil přes branku
Martinák. Hosté odpověděli v 15. minutě, kdy
přihrávku Petráška nevyužil ke skórování Horký.
Poté se Týnečtí probudili a postupně se dostávali
do hry. Největší šanci prvního poločasu a možnost dostat hosty do vedení „zazdil“ ve 38. minutě Vavrek po narážečce Kopty, míč poslal vedle
pravé tyče brankáře Cudlína.
Volejbalistky Jiskry po vítězném zápase s Mladou Boleslaví (3:1 a 3:1)

FOTO: JOSEF TŮMA

Druhé dějství bylo až na několik výjimek již v režii hostí. Horký místo zakončení ještě nahrával

FOTO: JOSEF TŮMA
a sedmnáctiletý Vavrek levou nohou podél výborného Cudlína rozhodl zápas 0:1.
Branky: 87. Vavrek. Rozhodčí: Petr Jahoda –
Martin Dvořák, Vojtěch Braunšveig. ŽK: 60.
Hájek, 69. Petrů, 50. Kovář – 20. Radačovský.
Diváků: 75. Poločas: 0:0.
Zruč n. Sáz.: Cudlín – Z. Louda, Jouza, Hájek,
Viktora – Kovář (68. Janda), Šindelář (78. Havel), Petrů, Martiňák, P. Jelínek – Zeman. Trenér: Michal Váňa.
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