Náš spolkový dům
oslaví v červnu páté
výročí vzniku. O tom,
co při této příležitosti
chystá jeho vedení se dočtete
níže na titulní stránce.

„Základní umělecké školy
tvoří kořeny naší kulturnosti,
naší lásky k umění. Ve světovém
měřítku jsou zcela unikátním
vzdělávacím systémem,
který je třeba hýčkat, rozvíjet
a podporovat.“
Magdalena Kožená
viz kulturní kalendář na str. 5
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- hasič

Na visutém žebříku s Janem Sixtou

text Josef Förster
foto Jarda Bouma
Pojďme se podívat, jak žijí „lidé
všedního dne“ – takoví, kteří vykonávají na první pohled zcela běžná povolání, nebo reprezentují vybrané sociální skupiny. Že nejsou tak zajímaví?
A není tomu mnohdy naopak? Nejsou
jejich „obyčejná zaměstnání“ a zdánlivě jednotvárné dny někdy zajímavější
než příběhy kdejakých „celebrit“, jichž
jsou plné časopisy? Píšeme o vás…

H

asič je tvrdá a náročná profese,
která se po právu u nás i ve svě
tě těší vysoké společenské
prestiži. Míra stresu u tohoto povolání
je totiž srovnatelná s takovým vojákem,

policistou, pilotem nebo vrcho
lovým manažerem. Vyžaduje
člověka fyzicky i psychicky vel
mi odolného, navíc manuálně
a technicky založeného. Přechod
z klidového režimu do maximální
připravenosti a ostražitosti, třeba
i několikrát za den, riziková práce
v náročných podmínkách dá člo
věku pořádně zabrat. Pracuje se
na dlouhé směny ve dne v noci,
každou situaci je třeba řešit co nej
rychleji, každá je svým způsobem
trochu jiná. Je to zkrátka adrena
lin se vším všudy, nikdy nikdo
neví, co se bude na místě přesně
dít. Zruč zdatné hasiče velmi
potřebuje. Vzpomeňme jen, jak
bylo město a jeho okolí zpustoše
no ničivými vichřicemi a povod
němi, což by bez rychlé a účinné
pomoci hasičů, profesionálních
i těch dobrovolných, jen těžko
zvládalo. Dnes už trochu odvál
čas vzpomínky na popadané
stromy a zaplavené domy, avšak

memento živelných pohrom tu
každoročně s výkyvy počasí trvá.
Jan Sixta je hasič každým coulem
– profesionál, který zároveň velí
i hasičům dobrovolným a předá
vá jim své zkušenosti a komplex
ní znalosti z terénu. Při výkonu
své profese jistě uplatňuje široké
spektrum svých znalostí, zájmů
a koníčků – např. při likvidaci
včelích rojů, kácení stromů nebo
při záchraně na vodě. I díky jemu
jsou zdejší „dobráci“ ve výborné
kondici, s přehledem vyhrávají
okrskové soutěže, drží pospolu
a letos se jim konečně podařilo
dostat dotace na zvelebení jejich
základny. Jen poslední dobou se
jemu podobných lidí jaksi nedo
stává. Jan Sixta mluví o potřebě
dalších aktivních členů, takových,
kteří by se u dobrovolných hasičů
účastnili akcí výjezdové jednotky.
I těch profesionálních je prý jako
šafránů, do Zruče už musí zdaleka
dojíždět. Podal by jim pomocnou

Spolkový dům slaví své páté narozeniny

Marcela Černá

K

dyž před lety pan Baťa stavěl školu,
zřejmě netušil, že jeho vize vzdělá
vání a rozvoje osobnosti jakoby pomysl
ně v této budově zapustí kořeny a bude
se nadále vyvíjet a sílit. Od roku 1941
sloužila budova pro školní vzdělávání
a vzdělávání dospělých. V dalších le
tech zde mělo postupně zázemí střední
odborné učiliště obuvnické, integrova
ná střední škola, Policie ČR a po dobu
rekonstrukce zámku zde sídlila i část
Městského úřadu Zruč nad Sázavou.
V letech 2010 až 2012 prošla budova
kompletní rekonstrukcí a 17. 5. 2012
byla slavnostně otevřena a zpřístupněna
veřejnosti jako spolkový dům.
Spolkový dům poskytuje zázemí osm
nácti spolkům a deseti organizacím spor
tovním. Pro občany města
a veřejnost je místem kul

turního, společenského a sportovního
dění. Prostřednictvím aktivit, zábavy,
vzdělávání, lidové tvořivosti, relaxace,
komunikace a sounáležitosti si spolkový
dům našel již mnoho příznivců. Kino,
akademie třetího věku, výuka angličtiny
pro dospělé a pro děti, kurzy, semináře,
přednášky, koncerty, výstavy, příměst
ské tábory, to vše si našlo ve spolkovém
domě své místo a čas.
V přízemí budovy je tělocvična, tzv.
víceúčelový sál, kde každý všední den
probíhají sportovní a tělesné aktivity pod
vedením zkušených lektorů. V budově
má své sídlo městská knihovna, která
poskytuje dospělým i dětským návštěv
níkům širokou škálu služeb: od půjčo
vání knih, možnosti práce na počítačích
přes půjčování deskových her, přípravu
studentů na maturitu až ke kreslení dětí
a hrám na interaktivní tabuli.
Letos si připomínáme

páté výročí otevření spolkového domu
a rádi bychom vás pozvali dne 17. 6.
k oslavě. V dopoledních hodinách se
v rámci hudebního festivalu v parku
u Hotelu Zruč společně se spřátelený
mi soubory představí Zručská desítka.
Ve 14 hodin bude slavností zahájení
a poté se otevřou dveře všech kluboven
spolků a organizací, kde vám do 17 ho
din jejich členové nabídnou připravený
program a informace. V přízemí více
účelového sálu se v rámci slavnostního
dne představí mladí sportovci z oddílu
stolního tenisu, karate, házené a tenisu.
V 17 hodin ve víceúčelovém sále diva
delní představení pro děti „Evelínko,
pomáhejme přírodě“ v podání divadla
Pod čepicí nabídne malým návštěvní
kům příležitost zapojit se aktivně do
hraného pohádkového příběhu. Malým
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Zámek Zruč nad Sázavou

ZRUČSKÝ MÁJOVÝ BĚH
http://www.zrucskymajovybeh.cz

návštěvníkům nabídne příležitost zapo
jit se aktivně do hraného pohádkového
příběhu. Ve druhém patře, v zasedací
místnosti si můžete užít filmovou pro
dukci zaměřenou především na filmy
a fotografie dokumentující dění ve Zru
či v letech minulých i současných.
A že na takové akci by neměla chybět
dobrá káva a sladké mlsání? Nebojte,
bude vám i toto potěšení dopřáno for
mou připraveného prostoru a pohoště
ní. V 18 hodin se  po ukončení diva
delního představení pro děti  pro tento
den dveře spolkového domu uzavřou.
Ale oslava tím neskončí! Celý slavnostní
den vyvrcholí ve 20 hodin Taneční zá
bavou spolků v Hotelu Zruč, která bude
otevřena pro širokou veřejnost. K tanci
a poslechu zahraje kapela Viri Band, tě
šit se můžete také na taneční vystoupení

ruku při přípravě na fyzické testy a poho
vory. Na chvilku jsem zauvažoval o tom,
jestli už není čas na změnu povolání. Pak
jsem si ale s Jardou při focení na střeše
hasičské stanice vyzkoušel visutý žebřík.
A když jsem uslyšel, že je při základním
kurzu třeba se na jeho konci v třiceti
metrové výšce přivázat za opasek a zaklo
nit se s roztaženýma rukama, rázem mě
to přešlo. Zůstanu raději při zemi, hasič
je tvrdá a náročná profese…
Co se ti na práci hasiče líbí?
Myslím si, že tady by asi každej řekl,
že to, že se pomáhá lidem. Rozhodně to
neděláme pro peníze.
Není v tom i jistá dávka adrenalinu
a sebepřekonávání, že člověk musí být
připravený na různé situace, v nichž
hrozí nebezpečí? Proč jsi vlastně šel
k profesionálním hasičům?
Je to sen každýho malýho kluka. A proč
jsem to šel dělat? Tak ono to všechno
navazuje na ty dobrovolný hasiče. Před
deseti, jedenácti lety jsem se dal k dobro
volnejm a jeden náš člen byl zrovna v tý
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

členů spřáteleného spolku Kalňáci, z. s.
A jestli máte rádi překvapení – dočká
te se! Vstupenky na taneční zábavu si
můžete zajistit v předprodeji od 4. 5. ve
Spolkovém domě v kanceláři manažerky
za cenu 100 Kč za lístek. Senioři v dů
chodu, mající věk nad 60 let mají vstup
zdarma – nutné zarezervovat vstupenky
předem! Na místě v den zábavy zaplatíte
za vstupenku 150 Kč.
Všichni víme, že v životě jsou chví
le, kdy je důležité být ve správném
čase na správném místě. Nenechte si
tedy ujít příležitost být v sobotu 17. 6.
ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sá
zavou na oslavě jeho pátých narozenin.
Přijďte si příjemně prožít tento den a ve
čer a zároveň svou účastí tvořit a podpo
řit společenské dění ve městě.
Jste srdečně zváni!
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci dubnu
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Stanislavě Chlumské, Jiřímu Pavlovi,
Boženě Králové, Marii Všianské,
Květoslavě Richterové,
Dagmar Skálové, Hedvice Střechové,
Rudolfu Jankulovi, Marii Kudrnové,
Jaroslavě Urbanové, Marii Máchové,
Ludmile Rakušanové,
Antonínu Koubkovi, Marii Novákové,
Bedřišce Viktorové, Jiřině Hrochové,
Marii Mrzenové, Jiřině Hyhlíkové,
Jaroslavě Mikšovské, Jiřímu Říhovi,
Josefu Prokopovi
a Jaroslavu Meldovi.

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

ZRUČÍ S

TEVŘENÝMA ČIMA

Vážení čtenáři, Zručské noviny pro Vás
ve spolupráci s odborem kultury připravily
cyklus foto-hádanek z našeho města. Na fotografii v každém čísle novin najdete zachycené
více čí méně známé zručské zákoutí, městský
detail nebo část nějaké budovy. Vaším úkolem
bude poznat, o co se jedná, kde je možné ono
zákoutí najít nebo ke které zručské budově detail patří. Správná odpověď bude zveřejněna
vždy v příštím čísle společně s vyhlášením nového soutěžního kvízu. Věříme, že Vás tato pátrací
soutěž zaujme a že se nám podaří Vás motivovat
alespoň ke krátké procházce

Zručí s otevřenýma očima!
Dnes máme pro Vás pátrací úkol, jestli
poznáte, na jakém objektu můžete vidět zákoutí
zachycené na fotografii. Jako nápovědu můžeme uvést, že se jedná o poměrně frekventované
zručské místo, jedinou budovu svého typu ve
Zruči a že se nachází asi 250 metrů vzdušnou
čarou od náměstí MUDr. J. Svobody. Najdete to
místo? Pro jednoho šťastného autora správné
odpovědi bude na infocentru připravena zajímavá cena. Své odpovědi pište
na email infocentrum@mesto-zruc.cz.

CYKLISTICKÁ

ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou, z.ú. pořádá

ve středu 17. května 2017
poznávací zájezd do kláštera Louka
a projížď ku turistickým vláčkem
po památkách města Znojma
Odjezd ze Zruče je v 7.00 hod.
od Hotelu Zruč se zastávkou
na náměstí ve Staré Zruči.
Účastnický poplatek přijímá do 27. 4. 2017
Alena Jelínková ve spolkovém domě
každý čtvrtek od 10.00 do 15.00 hod.
Poplatek za autobus je 250,- Kč
a pro nečleny 300,- Kč
e-mail: reditel@zivot90-zrucns.cz,
tel.: 723 179 201

Výroční zpráva MO STP Zruč n. S. za rok 2016
Karel Šonka

S

cházíme se opět po roce, abychom zhod
notili činnost naší organizace od minulé
výroční schůze. Plán naší činnosti se poda
řilo naplnit. Místní organizace Svazu těles
ně postižených (MO STP) ve Zruči n. S.
má k dnešnímu dni 54 členů, jak ze Zruče,
tak i z okolních obcí.
Činnost organizace je zaměřena na rozví
jení aktivit zdravotně postižených. Výbor se
pravidelně schází třetí středu v měsíci ane
bo podle potřeby. Každé třetí úterý v mě
síci se konaly od 10 – 12 hod poradní dny,
kdy k nám dojížděla pracovnice Centra
pro zdravotně postižené a seniory v Kutné
Hoře paní Mgr. Alena Remešová. Kromě
sociálního poradenství jsou tu nabízeny
i jiné doplňkové sužby (baterie do naslou
chadel, doplňky k naslouchadlům, gumové
nástavce na hole). Tyto služby jsou využí
vány nejen členy organizace, ale i těmi,
kteří nejsou našimi členy. Pořádáme různé
kulturní a společenské akce jak pro členy,
tak i pro širokou veřejnost. Naše akce jsou
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prezentovány v místním i okresním tisku,
ve vývěsních skříňkách jak ve městě, tak
u spolkového domu a vyhlašovány bezplat
ně městským rozhlasem.
Naši členové se účastnili též akcí pořáda
ných okresní organizací STP (rekondiční
pobyt, seminář). Uspořádali jsme Májo
vou zábavu v sále Hotelu Baťov, posezení
při harmonice spojené s opékáním buřtů
v kempu Rákosí. Uskutečnili jsme zájezd
na jarní a předvánoční nákupy do Polska,
zdravotní přednášku MUDr. J. Masopus
tové a MUDr. P. Baráka. Tyto akce jsou na
šimi spoluobčany velmi dobře hodnoceny.
Na letošní rok každý člen obdržel plán akcí
na rok 2017, který bude dále upřesňován.
Chceme pokračovat v našich aktivitách
(výrobky z vosku, pediku, jiné ruční práce
a přednášky). Jestli se tyto akce uskuteční,
bude také záležet na Vaší účasti. Co se nám
však stále nedaří, je získávat pro naši člen
skou základnu získávat nové členy, kteří
by byli ochotni se na naší činnosti podílet.
Jelikož se blíží konec volebního období
a v roce 2017 by se měly konat nové volby,
nebude jednoduché dát dohromady nový
výbor. Byla by škoda, kdyby zanikla naše
organizace, která ve Zruči funguje od roku
1958. Chtěl bych za sebe a za výbor orga
nizace poděkovat městu Zruč n. S. za pod
poru naší organizace i přístup ke zdravotně
postiženým.
Zároveň chci poděkovat všem, kteří
sponzorskými dary přispívali jak na čin
nost organizace, tak na tombolu při našich
akcích, ať už to jsou naši členové, nečleno

vé nebo podnikatelé. Děkuji všem členům
i nečlenům, kteří se na zajišťování našich
akcí podíleli, a členům výboru organizace
za jejich obětavou práci.
Plán činnosti MO STP Zruč n. S. (pouze aktuální měsíce):
Květen:
16. 5. poradní den, 10 – 12 hod.
15. 5. – 19. 5. poradní den
24. 5. schůze výboru
27. 5. májová veselice, Hotel Zruč, 14 hod.
Červen:
14.6. pracovní odpoledne
20. 6. poradní den, 10 – 12 hod.
21. 6. schůze výboru
24. 6. zájezd – Botanicus – Ostrá
28. 6. výstava rehabilitačních pomůcek DMA
30. 6. opékání buřtů – vítání léta
Září:
10. 9. – 17. 9. rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
19. 9. poradní den, 10 – 12 hod.
Říjen:
11. 10. pracovní odpoledne – listové aranžování
17. 10. poradní den, 10 – 12 hod.
19. 10. schůze výboru, 14 hod.
21. 10. Polsko
Listopad:
8. 11. pracovní odpoledne
14. 11. poradní den
15. 11. schůze výboru
22. 11. lékařská přednáška
30. 11. pracovní odpoledne
Prosinec:
14. 12. schůze výboru, zhodnocení roku 2017, 14 hod.

„S harmonikou
šel bych hned
zazpívat si“
Šárka Kohoutová

P

rotože před nedávnem tu byl, opět po roce,
svátek všech žen, rozhodli jsme se ho oslavit
i my. A to nejen květinou v den oslav, ale i třeba
nedávným setkáním s naším milým kolegou
a kamarádem, harmonikářem Tomášem Duspi
vou, který mezi nás opět zavítal a namísto květů
nás všechny potěšil svou milou přítomností,
vlídným, přátelským úsměvem, jiskrou v oku
a sluchu lahodícím zpěvným hlasem, který do
provázel melodickou a líbivou hudbou na elek
tronický akordeon.

Bicykl je jednostopé vozidlo, poháněné silou lidských
svalů, říká Wikipedie.
Prosté a skvělé. Dáváte si do těla a kocháte se krajinou
vůkol s větrem ve vlasech. To si zalígrovaní za okénkem
auťáku nevychutnáte. Je to příjemný, dočasný odstřih
od složenek, manželů, manželek, termínů a vůbec. Jen
vy, kopec, váš pot a funění. Katarze. Pěkně si zabejčit.
Nikdá jsem nebyl sportovcem, ale kolo, to je jiná. Nemusíte být Kreuziger k našlapání pár kilometrů v okolí,
to zvládne každý.
V druhý aprílový den dupu si to do hodně přísného
kopce z Pertoltic k Machovicům (většina z vás tenhle
stoupák asi nikdá na kole nepokořila, páč je to taková zastrčená odbočka, možná neznáte ani Milanovice či Machovice) na svém obstarožním stroji, když
od horizontu špacíruje si to ku mně štramácký dědula
a s úsměvem dí: „Ještě stopadesát metrů!“ Jak kdybych
byl v úniku na Tour s pelotonem v zádech!
„Já vim, já HO znám!,“ povídám…, taky s úsměvem….
Úplně jsem ucítil to pouto, k tomu krpálu, jak jsem
ho vlóni dal mnohokrát a propotil na něm hafa triček
a už vím, co si k němu mohu dovolit. A o tom to je!
Nejde jen o kopce. Jak poznáte a znáte, teprve potom
to všechno jde a je správně a zmizí strach a obavy, když
jste naladěni na tu akurátní vlnu, synchronizováni.
A ježto je tu jaro, oprašte ty své velocipédy ze sklepů
a komor a hněte trochu zadelí!
(Na Google mapě se píše Milanovice, ale na ceduli je
dlouhé „Á“, tak nevím...)
Robert

Domov pro seniory
Centrin CZ, s. r. o.
slaví desáté výročí
Šárka Kohoutová

Č
FOTO: ARCHIV CENTRIN

Zábavné odpoledne plné známých lidových,
ale i modernějších písní trvalo plné dvě hodi
ny a naši senioři při něm opravdu nezaháleli!
Zpívali o stošest a spojili tak příjemné s uži
tečným: užili si hudbu, které v našem domově
není nikdy dost, a ještě navíc si při mnohdy
textově náročných lidových písních procvičili
kognitivní (poznávací a paměťové) funkce.
Ale hlavně si odnesli další nezapomenutelné
zážitky z celého odpoledne a budou mít tak
opět nač vzpomínat a k čemu se vracet.

lověku se ani nechce věřit, jak ten čas rychle utí
ká. Na začátku, kdy naše „dítě,“ tedy domov pro
seniory, vznikalo, bychom nedokázali odhadovat, zda se
vše podaří dotáhnout do zdárného konce a zda si právě
tento, bezesporu bohulibý cíl, dokáže obhájit své „místo
na slunci.“
A najednou, přes mnohé překážky, které bylo nutno
překonat, je tu završení desetileté existence organizace,
která má dokonce další dvě pobočky! V Praze a v Unhošti!
Co si přát víc? Společnost celých deset let vzkvétá
a pod svým vlídným přístřeším, ať už ve Zruči, v Praze či
v Unhošti, přivítala již stovky svěřenců.
A tak tedy nám všem okolo, kteří se snaží přispívat
ke zdárnému chodu a spokojenosti uživatelů, nezbývá,
než do těch dalších deseti let přát další úspěchy, štěstí
a radost z dobře vykonávané a záslužné práce, která není
prací, ale posláním a úkolem pro ty, kteří nás potřebují
nejvíc – naši milí senioři.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

DUBEN
2017

3

... pokračování rozhovoru s Janem Sixtou ze strany 1

době velitelem zdejší stanice. A protože
tady byl problém s lidma, který odcháze
li, tak nám to přišel nabídnout. Rok jsem
váhal, pak jsem říkal: „Co se může stát?
Tak to zkusím.“ A prošel jsem psychotes
tama, vstupním pohovorem, zdravotní
ma prověrkama a pak už to šlo.
Jak ty pohovory probíhaly?
Zajímavá byla už cesta na ně do Kutný
Hory, protože jsme s Petrem Klatovským
dostali u Bahna smyk a skončili ve škarpě
plný sněhu. No a kdo nás vytáhl? Samo
zřejmě hasiči z Hory. Takže jsme přijeli
pozdě a celá stanice už věděla, že jsme
se vymázli. Tím jsme měli výhodu, že si
nás hned všichni zapamatovali. Ostatní
uchazeči už byli v půlce testu z všeobec
ných znalostí, takže jsme je museli do
hnat. Pak byl pohovor před komisí, která
se skládala z ředitele územního odboru
a z velitelů stanic tady v okolí, z Uhlíř
ských Janovic, Čáslavi, Zruče a Kutný
Hory. A když jsme tímhle všichni prošli,
tak jsme šli dělat fyzický testy, který se
skládaly z běhu na dva kilometry, plavání
na dvě stě metrů, kliků a sedů lehů.
Jak vypadá takový výjezd hasičů
na zásah?
Kdo vlastně volá ze Středočeského kraje
na sto padesátku, tak se od nás dovolá
do Kladna. Dřív to byl Kolín, ale teď to
přesunuli do Kladna a jenom, když je ta
linka úplně celá obsazená, tak se třeba
dovolá i do Libereckýho kraje, to je taky
možnost. Ale většinou je to Kladno. No
a u nás se najednou rozsvítěj oranžový
světla a ozve se aktivace jednotky, abysme
se začali připravovat. Pak následuje infor
mace o tom, co se děje, (což funguje přes
nějakou technologii, že je to namluvený
a mluví to samo), co pojede, kam to po
jede, i který jednotky pojedou, že nám
tam třeba posílají Štěpánov nebo naše
dobrovolný hasiče, a vyleze nám i zpráva
z tiskárny, kterou oni přepíšou. Je tam
třeba i číslo na oznamovatele, když to
místo nebudeme moct najít, abysme si
zavolali, kde to je.
Kolik máte výjezdů za den, za týden,
za rok?
Tak u nás se to spíš zprůměrovává
na rok a je to nějak kolem sto osmdesáti
za rok. Za den to není třeba nic a taky
třeba tři. Ale když tady popadaly stromy
a lidi hodně pálili klestí a hodně se to roz
hořívalo, tak jsme jezdili třeba i čtyřikrát,
pětkrát denně.
Do kolika minut musíte být u zásahu?
Hasičský stanice se stavěj podle do
jezdových časů. Na mapě se dělaj kruž
nice a musej se překrejvat. Nesmí tam
vzniknout hluchý místo. Vychází to asi
na dvacet až dvacet pět minut.
Máte v rámci jednotky nějaké specializace na určité typy zásahů?
Pokud jde o specializace, máme spous
tu kurzů, třeba kurz vyprošťování. Já

jsem byl na záchraně z vodního válce,
v Budějovicích jsme jezdili na divoký
vodě na raftech, různě jsme se vytahovali
ven, dostávali jsme se do nebezpečnejch
situací a trénovali jsme tak, aby nás to
připravilo na zásah. Ale on každý zásah
není takovej, jak si ho my namodeluje
me.
A VYLETÍ OHEŇ NAD HLAVAMA…
Jak se cítíš při samotné cestě na zásah, pokud se jedná o vážnější záležitost? Cítíš napětí, adrenalin, těšíš se,
anebo už to teď bereš jako běžnou
pracovní rutinu?
Adrenalin to je určitě, protože přesně
nevíme do čeho jedem. Ono je to sice
nějakým způsobem nahlášený – my je
deme k lehký nehodě a vyklube se z toho,
že tam někdo sedí zaklíněnej, a zase na
opak – je nahlášený, že to je těžká neho
da, my přijedeme a ono se pomalu nic
se neděje. Takže adrenalin je to vždycky,
ale už to není takový, jako když jedeme
s klukama, s dobrovolnejma, tak tam je
vidět nadšení, protože tam se jezdí jenom
na požáry, ne na bouračky. Tam je to úpl
ně něco jinýho.

Míváš někdy strach?
Asi bych to nemohl dělat, kdybych se
bál, to bych se z toho zbláznil…
Jak zaháníš nepříjemné zážitky z nehod a zásahů a vzpomínky na ně?
Nemyslím na to, prostě na to ne
myslím. Takhle: když se vracíme zpátky,
tak to třeba ještě nějak probereme, že to
třeba proběhlo takhle, a zaplaťpánbůh, že
to nebylo jinak. Nebo ještě na stanici si
řeknem, že to bylo všechno v pořádku, že
kdyby to bylo takhle, tak bychom na to
museli jít jinak a tím to skončí a už se
k tomu nevracím.
Nemíváš tedy některá ta neštěstí ještě
nějaký čas před očima?
Něco možná jo, je to ale mlhavý a psy
chicky to zvládám. Jak to narůstá, tak mi
ten konec zase ubývá a mizí z paměti…
A nebojíš se ani sednout si pak za vo-

NÁPAD NA NOVOU RUBRIKU „LIDÉ ZRUČE“ VZNIKL ZCELA NEZÁVISLE NA PROJEKTU PORTÁLU
IDNES „LIDÉ ČESKA“, I KDYŽ NÁZEV NAŠÍ RUBRIKY SE TÍMTO PROJEKTEM INSPIROVAL. NEDÍLNOU
SOUČÁSTÍ PROFILŮ REPREZENTANTŮ PROFESÍ A SOCIÁLNÍCH SKUPIN TVOŘÍ VŽDY FOTOGALERIE
ZACHYCUJÍCÍ VYBRANÉ MOMENTY Z VŠEDNÍHO DNE, JEHOŽ ČÁST AUTOR RUBRIKY A FOTOGRAF
S DANÝM ČLOVĚKEM STRÁVILI. TUTO FOTOGALERII SI V ÚPLNOSTI VŽDY BUDETE MOCI PROHLÉDNOUT NA FACEBOOKU ZRUČSKÝCH NOVIN.

lant a jet po dálnici?
To ne, to vůbec.
Uvedeš příklad nějakého drsnějšího
zážitku z dálnice nebo i odjinud?
No, spíš mi v hlavě zůstávaj ty lehčí
věci. Když se na dálnici se převrátil ka
mión s prasatama, tak na to prostě budu
mít vzpomínku navždycky, protože to
byl takovej smrad z nás, to čpělo! Byli
jsme tam ráno od půl osmý do půl druhý
a vytahovali jsme z kamionu jedno prase
za druhým. A ono, jak to bylo na boku,
tak jsme je museli vytahovat takovou úz
kou uličkou ve dvou a ono jich tam bylo
tři sta. Víc lidí než dva tam jít nemohli,
protože by se tam nevešli. Kvičení těch
prasat, to bylo strašný, čekalo se na ve
terináře a bylo to celý takový zvláštní.
Úplně divný, strašně netradiční zážitek…
Je známo, že například i se zkušenými záchranáři otřesou nehody, při
nichž umírají děti…
To jsem za těch osm let naštěstí zatím
nezažil. Nevím, co to ve mně zanechá,
až se k tomu dostanu. Třeba se k tomu
nikdy nedostanu. Zaplaťpánbůh že jsem
se k tomu ještě nedostal…
Zranil ses ty sám někdy při zásahu
nebo tvůj kolega?
Kolegovi přejelo auto na dálnici nohu,
ale přesně si nevybavuju, jak to tam bylo,
to jsem tam ještě nebyl, přesně ani ne
vím, jak to bylo.
Vzpomínáš si naopak na nějaký vtipný moment z práce?
Zrovna jeden z posledních zásahů, ten
byl tady na dětským hřišti. Tam jsou
takový trubky na prolejzání, takový
hrbolatý a končej plechem. A kluk tam
strčil prst a nemoh ho vyndat. Shodou
okolností tam nebyl nikdo dospělej, tak
děti zavolaly a my jsme přijeli. A naši
kluci do toho jenom trošku drbli a prst
byl venku. Jeli jsme dvěma autama, er
zetou (ze zkratky RZA – rychlý zásahový
automobil, pozn. red.) a tatrou, a než jsme
tam všichni došli, tak už byl prst venku.

Ohromná výprava a nic se vlastně nedělo.
Jak se nacvičuje záchrana osob z plně
hořícího nebo zakouřeného objektu
v kompletní výstroji?
Zase, na to jsou kurzy a hlavně se to
nacvičuje na základním kurzu. Když se
k hasičům nastupuje, tak se tím musí
projít. Já jsem měl půlroční kurz a tam
jsme trénovali veškerý tyhle věci. V Brně
a ještě na několika místech v republice
jsou podzemní sklepy, kde jsou různý
simulace nebo tepelný kontejnery. Tam
se pořádně rozpálilo dříví, zavřelo se to,
a pak nám ukazovali různý druhy hoře
ní. Místnost se začala plnit úplně čer
ným čoudem a různě nám říkali: „Tak
si stoupněte, vůbec nic neuvidíte,“ pak
otevřeli okno, pustili k tomu vzduch
a hořelo nám to i nad hlavama. Nebylo
to ale nic nebezpečnýho, je to hezky udě
laný. Když by se lezlo do nějaký hořící
místnosti, která už hoří delší dobu za ne
přístupu vzduchu, tak stačí rozbít okno,
pustí se tam vzduch a ono to třeba udělá
i ránu, jak je to prudký hoření, bouch
nou ty nespálený plyny a najednou vyletí
oheň nad hlavama. A tohle se všechno
trénuje na základním kurzu. Pak je ještě

jinej kurz, na kterej musíme jet jednou
za čas. To jsou přímo udělaný baráky, kde
se zapalujou různý věci, je tam instruktor
a zase se trénujou další simulace. Instruk
tor si tam někam třeba i lehne a pak řek
ne: „Heleďte, vy jste mě přehlídli!“ a oni
ho čapnou a vynesou ven. Prostě furt se
něco trénuje…
Kolik vlastně váží hasičská výstroj
dohromady s kyslíkovou bombou?
Tak je to vzduchová tlaková lahev, my
kyslíkový bomby nemáme. Ale já to nik
dy nevážil, někde jsem to čet na interne
tu. Je to dost těžký, že v zimě je v tom
příjemně, v létě je to očistec…
Častěji jezdíte k nehodám a dalším
zásahům technického rázu. Popiš ale
nějaký větší požár, který jsi zažil.
Jeden takovej větší zásah byl v Kalný
a jeden byl v Bohdanči. V Bohdanči
hořela truhlárna a na ní byl napojenej
rodinnej barák, byl to jakoby jeden
objekt. A ten obytnej objekt se zachra
ňoval. Tam jsem přijel s dobrovolnejma
hasičema, dva jsme si vzali dejcháky, lezli
jsme po střeše a sundavali jsme krytinu.
A v Kalný, tam zas hořela celá stodola.
Začalo to ve dvě ráno. My jsme tam zase
přijeli jako dobrovolný, s Petrem Klatov
ským jsem tam byl do půl sedmý do rána,
pak jsme jeli domů, umyli jsme se, do
jeli jsme do práce a dodělávali jsme to
až do odpoledne. Bylo tam uskladněný
dříví, a jak je to narovnaný, tak se nedalo
uhasit, to se musí jakýmkoli způsobem
vybrat na volnej prostor.
ZVÍŘATA A JMELÍ
Jaké období je pro hasiče nejméně
klidné? Obvykle může chytnout byt
na Vánoce nebo na Silvestra…
Vánoce i Silvestr jsou docela klidný,
lidi asi přestali svítit svíčkama na stro
mečkách, takže tam nebejvá nic proble
matickýho. Nejmíň klidu bejvá na jaře,
když skončí mráz, silnice jsou holý a pak
třeba lehce nasněží a zmrzne to, a zase
na podzim, když začne mrznout, než si
lidi zvyknou, že mrzne. V těchhle dvou
obdobích bývá nejvíc nehod. Pak už se
všichni uklidněj, protože vědí, že to klou
že, ale ty přelomy jsou nejhorší.
Nepozoruješ u sebe jistou profesionální deformací? Nemáš tendenci lidi
kolem sebe poučovat o bezpečnosti
a podobně?
Ne, to ne, jenom doma, když na stole
hoří svíčky na adventním věnci, tak se mi
to moc nelíbí…
Dobrovolným hasičům, jimž velíš, se
v posledních letech na soutěžích docela daří, že?
Co se týče okrsků, tak tam se nám daří
dobře. Chlapi osmkrát za sebou vyhráli.
Nás už přestalo trošku bavit jezdit na ty
samý místa, tak zkoušíme noční soutě
že a takovýhle věci. Minulej rok jsme si
koupili i užší hadice, protože jsou soutěže
na normální hadice a ještě na úzký, kde
je to rychlejší, tak to je pro nás zábava.
Dřív, jak se tady vůbec nevyhrávalo a byli
furt poslední, tak se to jakoby „nakoplo.“
Hlavně jsme se snažili o co nejlepší výsle
dek, ale teď se snažíme o to, abychom byli
s naším výkonem spokojený. V Potěhách
jsme třeba byli na noční soutěži sedmí asi
z pětadvaceti a strašně se nám to líbilo.
S tím výkonem jsme byli spokojený víc,
než kdybysme byli na jiný soutěži třeba
první z deseti.
Jaké máš koníčky?
Já jsem vystudoval rybářskou školu
v Třeboni, z toho mi zůstalo, že dělám
hospodáře rybářů v Hulicích. Pak tře
tím rokem včelařím, u dobrovolnejch
hasičů dělám velitele, chodim na florbal
a sem tam si zaběhat. A začal jsem trošku
s myslivostí, v zimě chodim na naháňky
a udělal jsem si myslivecký zkoušky…,
takže zbývá ještě udělat zbroják. Tomu
bych se chtěl věnovat naplno, ale víc se
mi tam už toho nevejde.
Hele, Honzo, všiml sis, co se v létě
urodilo jmelí?

(Výbuch smíchu) To je od Andrey Pa
calový, že jo?
Tak jak se stalo, že tě chytli Cimrmani?
Už ani nevím, jak je to dlouho. To když
jsem jezdil s mopedama s Motodebil´s.
V tý době to tam hodně používal Dan
Dragoun, tak jsem na to začal koukat,
pak jsem to už znal skoro všechno na
zpaměť. Letos se to zase trošku chytlo
i s hasičema, tak jsme to zase trošku po
užívali…

Vydržíš u hasičů, nebo bys rád pracoval ještě někde jinde?
Určitě ještě někde jinde. Já bych radši
dělal se zvířatama než s lidma. Na zahra
dě mám králíky a křepelky… U rodičů
přítelkyně jsme měli ovce. Zvířata mě
bavěj. Já bych dělal klidně i v kravíně, to
je jedno, protože zoologická je blbost, to
bych se musel přestěhovat.
Případní zájemci o práci u Sboru dobrovolných hasičů ve Zruči nad Sázavou,
mohou použít tento kontaktní e-mail:
sdhzruc@centrum.cz, anebo přijít osobně
na základnu dobrovolných hasičů každý
pátek mezi 16. až 17. hodinou. Zájemci
o práci u profesionálních hasičů se mohou
dostavit na Hasičskou záchrannou stanici
Zruč n. S., Jiřická 77.

Jan Sixta
Narodil se 30. 10. 1983 v Kutné Hoře.
Na základní školu chodil ve Zruči
nad Sázavou. Na Základní umělecké
škole tamtéž absolvoval hru na trubku.
V letech 1999–2002 vystudoval Střední
odborné učiliště rybářské v Třeboni,
obor rybář, poté v letech 2002–2004
nástavbové studium tamtéž, obor
rybářství – zemědělství. Mezi roky
2004–2009 pracoval jako poříčný
v Sázavě u Povodí Vltavy. Od roku 2009
pracuje na Hasičské záchranné stanici
Středočeského kraje, územní odbor
Kutná Hora, ve Zruči na Sázavou. Desátým rokem je členem místního sboru
dobrovolných hasičů, šestým rokem
jejich velitelem. Je zadaný, má pětiletého syna Tobiáše. Mezi jeho koníčky patří
rybaření, včelařství, myslivost, sport
a motorismus.
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Události řešené městskou policií
v březnu 2017
• 2. 3. 2017 – V dopoledních hodinách byl za asistence hlídky městské
policie (MěP) a zástupce města proveden odtah dlouhodobě odstavených
vozidel v ulici Na Pohoří a na náměstí MUDr. Svobody. Tato vozidla se
během odstávky stala autovraky a jejich majitele se nepodařilo zjistit.
• 7. 3. 2017 – Se žádostí o pomoc se na hlídku MěP obrátila v odpoledních
hodinách čtyřiaosmdesátiletá žena ze Zruče. Strážníky kontaktovala kvůli
obavě z možného přepadení. Ženě zatelefonoval neznámý muž, který po ní
požadoval půjčení většího obnosu peněz. Dále uvedl, že se za hodinu pro
peníze osobně zastaví. Hlídkou MěP byla na místě provedena opakovaně
kontrola, žena byla poučena jak se v dané situaci zachovat s možností při
volání policie. V uvedenou dobu ani poté ženu již nikdo nekontaktoval.
• 11. 3. 2017 – Ve 23.10 hodin byla hlídka MěP požádána hlídkou Policie
ČR (PČR) o výjezd do ulice Průběžná. Zde občané nahlásili rušení nočního
klidu. Po příjezdu strážníci zjistili, že z jednoho bytu se ozývá hlasitá hudba.
Šestatřicetiletá majitelka bytu byla upozorněna na pokročilou noční hodi
nu a vyzvána k utlumení hudby. Případ si dále k dalšímu šetření po svém
příjezdu převzala hlídka PČR.
• 14. 3. 2017 – Se žádostí o pomoc se na hlídku MěP obrátili v odpoled
ních hodinách představitelé společnosti sídlící v areálu Sázavanu. Do podni
ku se dostavil jednatřicetiletý místní občan, který byl oblečen pouze do půl
těla. Tento muž byl zřejmě pod vlivem nějakých návykových látek, protože
tvrdil, že chytil od kolegy štěnice. Na místo se dostavila společná hlídka
MěP a PČR a výtečníčka následně vykázali z areálu.
• 17. 3. 2017 – V nočních hodinách byla hlídka MěP požádána občany
o výjezd do panelového domu v Sadu Míru. Zde se měl nacházet v 6. podlaží
spící muž. Na místě strážníci objevili místního dvaadvacetiletého mladíka,
který uvedl, že nemá kde složit hlavu. Strážníci jej vyzvali k opuštění prostor
domu a k vyhledání vhodnějšího místa k odpočinku.
• 25. 3. 2017 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána ope
račním střediskem PČR o výjezd do ulice Chabeřické. Zde mělo docházet
k fyzickému napadání mezi rodinnými příslušníky. Po příjezdu strážníků
na uvedenou adresu byli na místě zjištěni dva navzájem se fyzicky napadající
muži, kteří za přítomnosti hlídky MěP svého jednání zanechali. Případ si
dále po příjezdu na místo převzala k dalšímu šetření hlídka PČR.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v březnu a dubnu 2017
• 18. 3. 2017 – Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního
vozidla na silnici č. 126 u Soutic. Po příjezdu na místo zásahu hasiči zjis
tili, že auto vylétlo na pole a skončilo na střeše. Zraněné osoby byly mimo
vozidlo a u nich lidé, kteří jim poskytli první pomoc. Na místo přijela
Zdravotní záchranná služba (ZZS), která si zraněné osoby převzala do péče.
Po zdokumentování nehody Policií ČR (PČR) jednotka vozidlo převrátila
opět na kola. K úniku provozních náplní nedošlo.
• 19. 3. 2017 – Krajské operační a informační středisko (KOPIS) vyslalo
jednotku na pomoc muži po pádu na schodech ve Zruči nad Sázavou.
Na místě již byla ZZS, zraněná osoba ležela na schodišti. Pomohli jsme se
stabilizací, přesunem na nosítka a transportem do sanity. Během zásahu
byla však jednotka odvolána k dopravní nehodě na dálnici D1. Dva přísluš
níci zůstali na místě a pomáhali ZZS s pacientem a další dva příslušníci od
jeli s rychlou záchrannou službou k dopravní nehodě. Po skončení pomoci
ZZS se jednotka s CAS 20 přesunula k uvedené dopravní nehodě na D1.

Lední hokej – skvělý sport pro vaše dítě
David Průdek

Z

ruč je město s hokejovým srd
cem. Hokej se ve Zruči hrál, hraje
a doufáme, že i dále hrát bude. Zimy
posledních let však rozvoji hokeje ne
přejí, „přírodní chlazení“ jinak skvěle
připravené ledové plochy u základní
školy se v posledních letech „poroucha
lo.“ Když už funguje, tak jenom něko
lik dní a pak se kluziště opět promění
ve velikou kaluž. I přes tuto nepřízeň
klimatu chodí do škol a školek ve Zru
či skupinka mladých hokejistů, kteří
si počasím svou zálibu kazit nedají. Je
jich zatím šestnáct, kteří se hokeji učí
v nedaleké Ledči nad Sázavou, kam je
ledečský hokejový klub ze Zruče vozí
hromadně mikrobusem přímo na tré
ninky a po nich zase zpět. Další dva
hrají v jiných klubech. Rádi bychom
vám tyto chlapce a dívky představili.
Nejstarší je Vláďa Menšík, který chytá
za starší žáky a je mu čtrnáct let. Nejpr
ve zkoušel tenis, házenou a jiné sporty,
ale hokej mu učaroval tak, že se sám
rozhodl jezdit do Ledče na tréninky
vlakem. Služebně nejstarším hráčem
je asi Matyáš Průdek, který začal brus
lit ve čtyřech letech a na svém prvním
zápase byl také jmenován brankářem.
Dnes už v bráně nestojí, ale chce být
obráncem, protože ví, jak těžký úkol
brankář má. Další, kdo skupinku
rozšířil, byl Jakub
Rýva. V současné
době hraje v Led
či za mladší žáky
a ve své věkové ka
tegorii je stejně jako
Vláďa ze Zručáků
sám. Nesmíme za
pomenout na Mar
ka Maštalíře, který
vyměnil dres ledeč
ských hokejistů
za ten Kobry Praha.
FOTO: AUTOR
V průběhu uplynu
lé sezóny se do týmu v Matyášově vě
kové kategorii přidali: Daniel Toman,
Štěpán Procházka, Tomáš Růžička,
Denis Jírava a Jan Štichauer a do ho
kejové přípravky Dominik Dastych,
Jan Tlach. Podle vzoru Vládi Menšíka
se jak Tomáš, tak Dominik chopili be
tonů, velkých rukavic a široké hokejky
a postavili se do brány. Pozici v bráně
zkoušeli i Denis a Dan a hokejovým
brankářem ze Zruče je i Mirek Božík,

který obléká dres Rytířů Vlašim. Až
to vypadá, jako by Zruč byla líhní ho
kejových brankářů. Na jejich nelehké
řemeslo připravuje v Ledči brankáře
Lukáš Sáblík, který dojíždí za chlapci
z Jihlavy. A že jim má co předávat. Ně
kolik let odchytal v extralize, kterou se
mu dokonce v dresu Energie Karlovy
Vary podařilo vyhrát.
V této sezóně se k nám přidala jako
první dívka ze Zruče Magdalena Průd
ková. Bruslí se svými staršími souro
zenci již od dvou a půl roku. Nejprve
se po vzoru své starší sestry chtěla stát
krasobruslařkou, ale po dvou letech pi
lování figur se prosadil temperament
a krásné šatičky vyměnila za hokejovou
výstroj. Ve svém týmu není sama, hraje
společně s dalšími pěti děvčaty, které
staví trenéři často do zápasů jako samo
statnou formaci, která klukům z týmů
soupeře umí pěkně zatopit. Děvčata
nemají tak velikou individuální po
třebu dát gól, a tak lépe kombinují
a to na soupeře platí. Zajímavé je, že
ve všech dětských kategoriích ledeč
ských hokejových týmů hrají děvčata.
A co je na tom nejlepší, všechna z nich
se postupně dostávají do krajských
výběrů hokejistek a několik z nich
již obléklo reprezentační dres a hrálo
v národních výběrech. Dívčí hokej je
prokazatelně na vzestupu.
Další hokejisté, kteří se přidali v le

tošní sezóně, jsou druháci Štěpán
Andrle a Filip Poisl, kteří přijali po
zvánku na trénink, kterou obdrželi
v již poslední vlně náboru z řad sou
časných druháků. Z prvních tříd si
oblékli hokejovou výstroj Tomáš Brož
a Petr Honzárek. Ze školky se mezi
hokejisty zapojila ke konci sezóny
druhá dívka, a tou je Tereza Tošková.
Kupodivu tedy nejmladší kádr zruč
ských hokejistů tvoří dívky.

Zručští předškoláci, prvňáčci a dru
háci jezdí pravidelně v rámci hodin
tělesné výchovy bruslit na stadion
do Ledče. Tento program výuky je
veden hlavním trenérem mládeže HC
Ledeč, kterým je hokejová legenda
a člen hokejové síně slávy, pan Milan
Chalupa, dvojnásobný mistr světa,
člen týmu Československa, který v roce
1976 získal stříbro na Kanadském po
háru. Dále se pyšní dvěma stříbrnými
medailemi z olympijských her a čtyřmi
tituly mistra republiky. Pan Chalupa
byl do Ledče delegován v rámci pro
jektu „Profesionální trenéři do malých
klubů,“ který pořádá a financuje již
třetím rokem ČSLH. Tento projekt
vznikl na základě studie, z níž Hoke
jový svaz zjistil, že polovina reprezen
tantů a hokejistů, kteří hrají v zámoří,
začala hrát hokej právě v těch malých
klubech ve věku mezi 4 – 6 lety. Tento
projekt vedl v uplynulých třech letech
ke zprofesionálnění a výraznému zlep
šení tréninkových metod v malých klu
bech v celé ČR, HC Ledeč nevyjímaje.
Zdánlivě paradoxně mění zažitý hoke
jový dril a hlasitý křik trenérů za hravý
přístup, vlídnou komunikaci trenéra
s dítětem a častější pochvalu. Posilu
je spolupráci mezi klubem, trenérem,
rodičem a dítětem. Současně ale klade
na hlavní trenéry družstev vysoké ná
roky na jejich kvalifikaci.
Na tento projekt
nyní letos poprvé
navázal program
„Týden hokeje,“ je
hož cílem je dětem
a jejich rodičům
představit součas
nou tvář dětského
ledního hokeje.
Dne 25. 1. 2016
od 16.00 hodin
proběhla za podpo
ry ČSLH tato akce
i na zimním stadio
nu v Ledči nad Sázavou. Na tuto akci
byli zváni všichni, kdo mají o hokej
zájem, ale především děti ve věku 4 až
6 let se svými rodiči. Počet návštěvní
ků této akce z řad zručských dětí dává
předpoklad, že se i v další sezóně počet
hokejistů a hokejistek ve Zruči bude
rozrůstat. Další celorepublikovou akci
tohoto typu plánuje ČSLH na podzim
letošního roku. O jejím přesném ter
mínu Vás budeme informovat.

Mažoretkové klání potřetí ve Zruči

• 29. 3. 2017 – Jednotka byla povolána k odstranění nakloněného stromu
v objektu Mateřské školy ve Vlastějovicích. Pomocí automobilové plošiny
a motorových řetězových pil hasiči postupně strom odřezali.
• 2. 4. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k otevření domu v obci Marti
nice. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum kolem domu, vše bylo
zamčené. Po domluvě s PČR členové jednotky vylomili zamčené vchodové
dveře. Na místo přijela také zdravotní záchranná služba.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Alena Heroutová

V

neděli 9. 4. 2017 se v městské
sportovní hale konala kvalifikace
Mistrovství ČR v mažoretkovém spor
tu a mažoretek. Tato kvalifikační soutěž
probíhala od 25. 3. do 9. 4. v šesti měs
tech naší republiky – Stochov, Bystřice,
Hradec n. M., Hořice, Dolní Benešov
a Zruč n. S. Finále mažoretek „B“ pro

běhne 30. 4. – 1. 5. v Opavě a finále
v mažoretkovém sportu „A“ 13. až
14. 5. v Náchodě.
K nám do Zruče se sjely mažoretky
téměř z 20 měst ČR – např. Bílovec,
Zakřany, Valtice, Moravská Nová Ves,
Rosice, Hradec Králové, Kutná Hora,
Chotěboř.
Po slavnostním zahájení se soutěžilo
ve výkonnostní třídě „A“ s náčiním
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2 BATON, BATON (hůlka), POM
-POM (střapce), FLAG (vlajka) v dis
ciplínách pódio, defilé, MIX a SHOW.
Vystřídaly se věkové kategorie kadetky
(9 až 11 let), juniorky (12 až 14 let),
seniorky (15 až 26let) a grandsenio
ři (nad 27 let). Tančily malé formace
(sólo, duo-trio, mini) i velké skupiny.
Po vyhlášení „A“ začala po 14. hodině
výkonnostní třída „B“, které se zúčast

nila děvčata – sólistky s náčiním POM
a formace a skupiny s hůlkou. Věkovou
kategorii rozšířily nejmladší mažoretky
– littlekadetky (do 8 let).
Naše město reprezentovaly dvě skupi
ny a tři formace s náčiním POM. Slu
níčka (kadetky) obsadily 3. místo, Alen
ky (juniorky) 1. místo, duo Štěpánka
Jelínková a Barbora Bílková (seniorky)
2. místo, Enkhmaa Otgonbayar (senior

ka) 4. místo a Aneta Čarková (seniorka)
skončila na 5. místě. Všechna děvčata
postupují do finále.
Děkuji všem divákům, kteří přišli
podpořit mažoretkový sport, městské
policii a představitelům města za spo
lupráci a rodičům, kteří mi pomohli
při přípravě a organizaci této velké
akce. Děvčatům přeji úspěchy v dalších
soutěžích.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Šárka Kohoutová

V

i dva další zpěváky, kteří předvedli vel
mi kvalitní výkony nejen sólově, ale
i při společném zpívání nádherných
moravských táhlých lidových písní,
jako Když jsem šel z Hradišťa, Bude
večer či třeba při jihočeské lidové
Nezacházej slunce. A když se k nám
s vroucností a srdcem na dlani přidal
celý ženský sbor složený z návštěvnic

akce, běhal nám všem mráz po zádech.
Za organizaci celé akce děkujeme všem
ženám, zvláště pak paní předsedkyni
Marii Benešové. Dostalo se nám oprav
du velmi vřelého a přátelského přijetí
a nepřímo jsme si slíbily, že se sejdeme
u lidových písniček zase, třeba až budou
slavit svůj svátek všechny Marušky či Ja
ničky…

Tovární města Baťova koncernu

Josef Förster
Na sklonku minulého roku vyšla
objemná odborná publikace dvou
českých historiků Martina Jemelky
a Ondřeje Ševečka „Tovární města Baťova koncernu“, která čtenářům předkládá dramatický příběh vzestupu
a pádu jednoho z nejambicióznějších
podnikatelských projektů evropského
kontinentu. V tomto vydání Zručských
novin začínáme na pokračování otiskovat s laskavým svolením autorů
kapitolu o Zruči nad Sázavou, jednoho ze šestnácti továrních měst Baťova
koncernu, nacházejících se v devíti evropských zemích. Z praktických důvodů se omezujeme pouze na hlavní text
knihy, bez doprovodného poznámkového aparátu.

Zruč nad Sázavou – Baťov
Úvodem
Když byla v roce 1930 ve středočeském
městysu Zruč nad Sázavou otevřena pro
1422 místních obyvatel filiální prodejna
obuvi značky Baťa, v městečku s nepří
liš rozvinutou řemeslnou výrobou se
ke slovu místo převažujících zemědělců,
chovatelů dobytka, drobných řemeslní
ků a zemědělských dělníků zručského
velkostatku barona Schebka přihlásili
místní obuvníci, obávající se jako tisíce
jejich evropských kolegů konkurence
zlínského gigantu Baťa. Zřejmě ještě
na přelomu let 1937/1938, kdy nevy
hovující prodejnu z roku 1930 ve starém
domě na historickém zručském náměstí
nahradila novostavba prodejny čp. 199
(do užívání předána 6. 5. 1938), neby
lo v koncernovém hlavním stanu Zlí
ně zřejmé, že právě ve Zruči, a nikoliv
v některém z okolních měst vznikne
nové baťovské výrobní centrum s před
pokládaným rozsahem okresního města
a sídelní kapacitou až 15 000 obyvatel.
Před ostatními lokalitami dostala Zruč

nad Sázavou přednost zřejmě kvůli nej
ideálnějšímu průniku koncernových
požadavků na výstavbu vzorového to
várního města, jimiž byly absence starší
průmyslové tradice, dostatek levných
pracovních sil (nejlépe z agrárního pro
středí), nízké obecní přirážky, výhodná
poloha v rámci železniční sítě a blízkost
silného vodního toku. Neméně význam
ným motivem byla i poloha Zruče nad
Sázavou nedaleko křížení projektované
železniční a silniční magistrály, jež byla
Baťovým koncernem nejen plánována,
ale i detailně vyobrazena v publikaci Budujeme stát pro 40 000 000 lidí (1938).
Poloha Zruče právě v tomto projektu sa
turovala jak absenci klíčového silničního
spojení, tak významného železničního
uzlu (Posázavská dráha z Čerčan do Svět
lé nad Sázavou s odbočkou do Kutné
Hory je napojena na železniční trať Pra
ha – Brno až ve Světlé nad Sázavou).
Definitivní rozhodnutí vybudovat
ve Zruči nad Sázavou další baťovské
koncernové tovární město (tzv. Novou
Zruč či Zruč nad Sázavou – Baťov)
padlo v dramatickém roce 1938 a sou
viselo jak s koncernovým projektem
dekoncentrace výroby za hranicemi ka
pacitně přeplněné zlínské aglomerace,
tak s projektem rozložení kapitálových
rizik v rámci českých zemí. O nákupu
pozemků v geograficky strategicky situ
ované Zruči, která se po Mnichovu ocitla
takřka uprostřed okleštěných českých
zemí, bylo jednáno s majitelem zruč
ského velkostatku J. Schebkem, potom
kem rodiny proslulé výstavbou železnic,
v pohnutých měsících mezi Mnicho
vem a vyhlášením protektorátu Čechy
a Morava. Dohody bylo dosaženo měsíc
před vznikem Protektorátu, když byla
14. 2. 1939 podepsána kupní smlouva
na pozemky, polesí, lihovar, elektrárnu,
mrtvý a živý inventář hospodářských
dvorů Damhoř (Domahoř) a Zruč nad
Sázavou. Zatímco na prahu třicátých
let bylo Baťovo jméno ve Zruči vyslo
vováno místními obuvníky s hrozbami,
na konci desetiletí byl příchod koncer
nu kvitován jak místními obyvateli, tak
samosprávou, která s prodejem 309 ha
pozemků statkáře Schebka v hodno
tě 3 950 000 Kč bez výhrad souhlasila
(7. 3. 1939):
„Jen uskutečněním projektovaných
podniků může se oživiti a hospodářsky
povznést naše Posázaví, a nic jiného nemůže zachrániti vylidňování Posázaví
a Českomoravské vysočiny než úměrné
prolnutí hospodářské produkce s produkcí průmyslovou. Desítky rodin ze Zruče
nad Sázavou, desítky rodin z okolí čeká
již dnes na práci, kterou jim zemědělství
dáti nemůže, a jsou to i příslušníci z rodin zemědělců,“ argumentovala městská
rada v dopise ministerstvu zemědělství.
K prodeji pozemků koncernu Baťa se
nakonec v létě 1939 připojilo i obecní
zastupitelstvo, které souhlasilo s prode
jem přibližně 19 ha pozemků, ačkoliv
se jednalo o postoupení téměř pětiny
obecních pozemků. Souhlasu zastupite
lů jistě napomohla koncernem hrazená
exkurze ve zlínských Baťových závodech,
definitivní rozhodnutí však bylo po 29.

7. 1939 kvůli obavám z vyvlastnění Ba
ťových závodů okupační správou odlo
ženo na pozdější dobu. Tyto obavy ne
sdíleli zlínští baťovci, skupující ve Zruči
v roce 1940 za přemrštěné ceny pozem
ky sousedící s koncernovými parcelami,
a to za účelem jejich výhodného prodeje
poté, co budou administrativně přemě
něny na stavební parcely.
Výstavba baťovského koncernového
závodu a továrního města ve Zruči nad
Sázavou probíhala zpočátku bez ruši
vějších zásahů německé okupační sprá
vy. Na podzim 1940 však byl koncern
konfrontován s novým oponentem,
jímž byl ambiciózní rada Herbert Eu
gen Eckholdt z oberlandrátu v Kolíně
nad Labem, který se rozhodl zákazem
další výstavby ve Zruči přimět koncern
k realizaci alternativního projektu v Ko
líně. Spor se vyostřil v zimě 1941, kdy
oberlandrát 19. 2. 1941 zakázal veškerou
stavební činnost ve Zruči, zřejmě kvůli
podezření, že tam koncern dostatečně
neomezil stavební aktivity. Vavrečkova
a Miesbachova intervence zákaz staveb
ních prací zmírnila a přenesla finální
rozhodnutí na jednání koncernu s ober
landrátem ve Zruči 13. 3. 1941, kde se
setkali pánové Miesbach, Vavrečka, Kar
fík a Voženílek za koncern Baťa, zruč
ský starosta a ledečský okresní hejtman,
vrchní vládní rada Bollacher, stavební
rada Frank z Úřadu říšského protekto
ra a kolínský oberlandrát reprezentující
rada Eckholdt.
Argumentace reprezentantů okupační
správy nově opomíjela původně zdůraz
ňovaný agrární charakter regionu a pře
nesla se na pole urbanismu, přičemž byl
akcentován zejména respekt vůči kraji
ně a původní zástavbě. Případné zrušení
stavebního zákazu tak bylo nově pod
miňováno změnou regulačního plánu,
organicky propojujícího zástavbu tzv.
Staré a Nové Zruče, a plným respekto
váním principů německé Heimatschutz
architektur ze strany baťovských urba
nistů a architektů. Zásahem zástupců
Úřadu říšského protektora byla i tato
podmínka zmírněna, snad pod hrozbou
úplného zastavení výroby, a k povolení
další výstavby mělo Eckholdtovi posta
čit pouhé schválení regulačního plánu.
Spor koncernu Baťa a kolínského ober
landrátu se tak nakonec – po souhlasu
s dokončením rozestavěné tovární bu
dovy, Společenského domu a svobodár
ny – rozplynul jako epizodický konflikt
ambiciózního úředníka okupační správy
a chlebodárce stovek zaměstnanců v ne
příliš industrializovaném regionu. Při
výstavbě se tak stal zručskému koncer
novému závodu Baťa mementem, které
nebylo radno podceňovat.
Oficiální oznámení o vzniku zruč
ského koncernového závodu Baťa bylo
Okresnímu úřadu v Ledči nad Sázavou
doručeno výměrem z 5. 6. 1939, v němž
bylo „protokolovanou“ firmou Baťa
oznamováno, že zřídila při hlavní továr
ně v Otrokovicích-Baťově pobočný ko
žedělný závod určený pro výrobu, sklad
a prodej všech druhů obuvi „po továrensku se stanovištěm ve Zruči nad Sázavou“.
... POKRAČOVÁNÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ
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Oslava Mezinárodního dne žen
ve spolkovém domě

den, který oslavuje na celém světě
všechny ženy, dívky a dámy, jsem
byla oslovena i já, a to k účasti na jeho
oslavě ve spolkovém domě, kde celou
akci zaštiťoval Český svaz žen, který má
ve Zruči mnohaletou tradici.
A protože já jsem známá tím, že po
kud jde o zpívání, nikdy pozvání ne
odmítnu, tak jsem ho přijala i nyní,
obzvlášť když jsem měla po svém boku

DUBEN
2017

Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál
přístupný každý den od 10.00 do 17.00 hod.
Panenky, Baťa a spol., výstavu pořádá Klub panenky ČR, z.s.,
spolkový dům, II. patro − chodba
Od 1. 4. 2017

Řezby a akvarely – prodejní výstava Hany Richterové. Výstava bude
přístupná dle otevírací doby infocentra. Vstupné: plné 30 Kč, snížené
20 Kč, zámecká galerie.

2. 5. – 18. 5.
2017

Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ v galerii ZUŠ „Na mostě“,
od 30. 5. výstava pokračuje ve Vodáckém muzeu.

3. 5. 2017

Městská knihovna, otevřeno od 9.00 do 11.30 hod.

4. 5. 2017

Vnitřní a rodinné konstelace s Terezou Pohlovou, pořádá RC
Setkání, od 18.00 hod., klubovna RC Setkání, spolkový dům, I. patro,
vstupné: 240 Kč. Přihlášky na tel.: 775 282 196.

7. 5. 2017

„Škoda lásky“ – jarní hudební koncert, pořádá Klub Panenky ČR,
od 10.00 do 17.00 hod., nádvoří zámku.

9. 5. 2017

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

9. 5. 2017

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

10. 5. 2017

Ekzémy, alergie, astma (přednáška o zdraví) – přednáší Veronika
Pešková, zasedací místnost spolkového domu, 17.00 hod, vstup zdarma.

12. 5. 2017

Hra Terryho Pratchetta „Soudné sestry“, pořádá město Zruč nad
Sázavou – OKŠS ve spolupráci s ochotnickým spolkem Matouš, od 19.00
hod. v sále ZUŠ, vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek v infocentru
ve Zruči nad Sázavou od 26. 4. 2017.

17. 5. 2017

Kino – film „Zlodějka knih“, pořádá OKŠS – spolkový dům, od 18.30
hod., vstupné: 50 Kč, člen filmového klubu: 30 Kč, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost. Filmová kavárna od 17.30 hod.

17. 5. 2017

TANCUJEME pro maminky – přátelské setkání tanečních souborů,
pořádá FANDA TEAM – Centrin, s. r. o. – OKŠS – spolkový dům – ČSŽ,
od 9.30 hod. v Centrinu.

20. 5. 2017

BT STYL MOTOBAND – taneční zábava se skupinami, pořádá spolek
Za Zruč veselejší, od 20.00 hod., velký sál – Hotel Zruč.

20. 5. 2017

Šaty jako z pohádky s Bárou Štěpánovou a hosty – pohádkové
rodinné putování, pořádá Klub Panenky Zruč nad Sázavou, od 10.00
do 17.00 hod., zámek Rataje nad Sázavou.

23. 5. 2017

Koncert absolventů ZUŠ – od 18.00 hod v sále ZUŠ, výstava absolventů výtvarného oboru ZUŠ.

23. 5. 2017

Akademie třetího věku: „Myšlenky, které měnily svět“, probíhající kurz, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

25. 5. 2017

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

27. 5. 2017

Májová veselice – pořádá Svaz tělesně postižených, Hotel Zruč, malý
sál, od 14.00 hod., vstupné 50 Kč.

28. 5. 2017

Burza knih, pořádá RC Setkání, od 13.00 do 17.00 hod., spolkový dům,
II. patro, zasedací místnost, více informací u paní K. Zemanové
na tel.: 608 938 883.

30. 5. 2017

FENG SHUI – Barvy pro náš život, lektorka Ing. Arch. Milena Moudrá,
pořádá OKŠS – Spolkový dům Zruč nad Sázavou, od 17.00 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost, vstupné 50 Kč.

30. 5. 2017

ZUŠ Open – celostátní happening základních uměleckých škol,
pořádá ZUŠ Zruč nad Sázavou, 9.30 hod. „Děti hrají seniorům a dětem“
v sále Centrin, 14.00 až 17.00 hod. program „Zručský dvůr je otevřen
veřejnosti“ na venkovním pódiu v areálu Zručského dvora a výstava
ve Vodáckém muzeu, 18.00 hod. koncert „Zručský zámek ožívá hudbou“
v Zrcadlovém sále zručského zámku.
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

Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje udělení
CENY MĚSTA v roce 2017

Cena se může udělit za mimořádný čin nebo za dlouhodobou
činnost a aktivity, které významnou měrou přispěly
k všestrannému rozvoji našeho města a k jeho vnitřní i vnější
reprezentaci. Uděluje se tak například za vynikající výsledky
dosažené na poli kulturním, sportovním nebo vědeckém.
Více informací naleznete na elektronické úřední desce nebo
v Kanceláři starosty. Písemné návrhy na udělení CENY MĚSTA
přijímá Kancelář starosty do 30. 5. 2017.

Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje udělení ceny
SPORTOVNÍ VÝKON za rok 2016

Cena se uděluje za mimořádný sportovní výkon v roce 2016.
Písemné návrhy na udělení ceny SPORTOVNÍ VÝKON za rok 2016
přijímá Kancelář starosty do 30. 5. 2017.
Ludmila Vlková, Kancelář starosty

DUBEN
2017
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Hippies, mír a láska
obsadili Zruč

... pokračování článku Tovární města Baťova koncernu ze strany 5
petence spadal i podnik Baťa, Zruč nad
Sázavou, součást společnosti Baťa, n. p.,
Zlín. V roce 1948 bylo k podniku Svit,
n. p., Zlín, závod Zruč nad Sázavou,
přičleněno dalších 13 menších obuv
nických závodů. Vyhláškou ministra
průmyslu č. 1005 z 27. 6. 1949 byl zří
zen národní podnik Sázavan (Svit, n. p.,
Sázavan), jehož výrobním programem
byla produkce obuvi. Základním závo
dem podniku byl závod ve Zruči nad
Sázavou, podřízený Ústřednímu orgánu
pro průmysl kožedělný a gumárenský.
Kmenovým jměním podniku byla čistá
hodnota majetkové podstaty Sázavanu.
V roce 1956 byl Sázavan zařazen pod
Ministerstvo spotřebního průmyslu,
přičemž do jeho organizační struktury
byl převeden i závod Slavona z Ledče nad
Sázavou. Plné samostatnosti se Sázavan
dobral až v roce 1965 v rámci rozsáhlé
reorganizace československého obuv

Zručští kytaristé slavili úspěchy

Jiří Freml

V

e dnech 23. 3. – 24. 3. 2017 se Anežka Pažoutová
a Ondřej Pekárek zúčastnili celoslovenské kytarové
soutěže s mezinárodní účastí „Bojnice 2017.“ Soutěž byla
rozdělena do pěti kategorií s celkovým počtem 64 kytaris
tů. Ondřej získal v I. kategorii ve zlatém pásmu 2. místo
a Anežka vybojovala také ve zlatém pásmu 6. místo. Sou
těžící a hosté této akce navštívili první večerní koncert
posluchačů Akademie múzických umění v Praze Miguela
Antonia Garcii Rangela a Timoteje Zavackého. V druhém
večerním koncertu se představil David Bílek – posluchač
Konzervatoře J. L. Bellu Bánská Bystrica. Náročná cesta
na Slovensko se vyplatila, žáci a pedagog byli s výsledkem

nického průmyslu: K 1. 7. 1965 byly
totiž sloučeny dvě samostatné výrobně
-hospodářské jednotky, Svit Gottwaldov
a ZDA Partizánske, s novým oborovým
ředitelstvím v Gottwaldově. Byla tak
nově vytvořena největší hospodářská
jednotka v rezortu spotřebního průmy
slu (55 000 zaměstnanců). Reorganiza
ce, jejímž cílem mělo být progresivnější
řízení československého obuvnického
průmyslu, postavila národní podnik
Sázavan Zruč poprvé na roveň mateř
skému Svitu Gottwaldov a podnikům
ZDA Partizánske, ZGK Třebíč, Bota
na Skuteč, Koželužny Bošany a ZZKP
Otrokovice, až na skutečský podnik se
jednalo ve všech případech o bývalé spo
lečnosti koncernu Baťa.
(pokračování příště)
Martin Jemelka – Ondřej Ševeček, Tovární města
Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze, Academia: Praha 2016, s. 268–272.

ZUŠ

spokojeni.
Po slovenském výletě se žáci kytarové třídy připravovali
na krajské kolo soutěže základních uměleckých škol České
republiky, vyhlášené MŠMT ČR ve hře na kytaru a ko
morní hře, které se konalo ve dnech 30. – 31. 3. 2017
v Kladně. Všichni zručští kytaristé se pilně připravovali
a doufali v pěkné výsledky. Do krajského kola se probo
jovalo 95 sólistů a 19 komorních seskupení (dua, tria,
kvarteta). Naše kytarové trio ve složení Ondřej Pekárek,
Cecílie Dřevikovská, Dominik Bláha získalo v I. katego
rii 1. místo. Kytarové trio ve složení Anežka Pažoutová,
Štěpán Neděla a Matěj Šimek obsadilo v II. kategorii
1. místo, zároveň se stalo absolutním vítězem soutěže
v komorní hře a postupuje do ústředního kola do Plzně.
Výsledky sólistů:
• Gabriela Sochůrková – kategorie 0B – 1. místo
• Barbora Bělohradská – kategorie 0C – 2. místo
• Ondřej Pekárek – kategorie I. – 2. místo
• Matěj Šimek – kategorie III. – 3. místo
• Tadeáš Chlubna – kategorie III. – 2. místo
• Anežka Pažoutová – kategorie V. – 1. místo
Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru bylo pro naše ky
taristy náročné a také velmi poučné. Poslechli si reper
toár ostatních kytaristů, se nimiž si porovnali své výkony.
Držme palce kytarovému triu, které bude reprezentovat
Středočeský kraj v ústředním kole v Plzni. Závěrem děkuji
všem žákům kytarové třídy za dosažené úspěchy, za pocti
vou domácí přípravu a rodičům za podporu.

FOTO: J. BOUMA

Zodpovědným náměstkem provozu
pobočného závodu Baťa, a. s., Zruč nad
Sázavou (Baťa, a. s., Výrobny ve Zruči
nad Sázavou), byl jmenován H. Baťa,
resp. Václav Rojt (*1885 Zlín). Ledeč
ský okresní úřad souhlasil s podmínkou,
že zručská výroba nebude rozšířením, ale
jen transferem části zlínské produkce a že
bude respektovat případnou budoucí
kontingentaci v rámci zlínské výroby
bez požadavků na navýšení pro zručský
pobočný závod. Dočasné živnostenské
oprávnění bylo koncernu Baťa uděleno
4. 8. 1939 na základě staršího povolení
z 22. 4. 1939, a to nejprve jen do konce
února 1940, kdy měla být výroba z pro
vizorií definitivně přestěhována do to
vární budovy.
Se znárodněním Baťova koncernu
k 28. 10. 1945 bylo ustanoveno Ředitel
ství Československých závodů koželuž
ských a gumárenských, do jehož kom

Pavel Vrzáček

V

íte, jak poznáte, že se přišli lidi
na zábavu bavit? Tancují dřív,
než začne hrát muzika.
Přesně v tomto duchu se nesla zá
bavná sešlost, kterou po roce opět
připravili členové TJ Jiskry. Zřejmě
se někde rozkřiklo, že se loňské RE
TRO vydařilo, a tak si sobotní před
velikonoční předvečer přišlo předužít
více než 400 sportovců a nesportov
ců. Někteří hippies tělem i duší, ně
kteří pouze oblečením, ale všichni
skvěle naladění.
Na osm hodin se tak velký sál hotelu
Baťov proměnil v novodobý Wood
stock, respektive v našem domácím
podání ve Zručstok. O zdařilou při
pomínku na jeden z nejznámějších
festivalů populární hudby se zaslou
žil architekt amatér Martin Kadlec.
U vstupu hippízáky vítala barevná
brána, ze sloupů je zdravily dobové
plakáty zpěváků a skupin dovezené
až z Amsterodamu, na dvou plátnech
se promítaly záběry z Woodstoku,
dřevěné rampy okolo pódia doplnily
autentičnost doby i místa. Martine,
díky! Hudbou, tu dobovou, tu ne
dobovou naplnila sál kapela Explose
pod vedením hlavního hippíka Lu
káše Vilimovského.
Většina členů blažené generace
dorazila na sál pěšky, jeden týpek
na vymazlené koloběžce a jedna
grupa obzvláště bujarých beatníků
zaparkovala svůj hippies volkswagen
transporter v papírové třídimenzio

nální variantě u stolu číslo 66.
Jiný vymalovaný autobus s ote
víratelnými okénky a výměnnými
hlavami z dílny Lenky Říhové byl
k dispozici v prostoru fotokoutku.
Obrázky „z autobusu“ se staly kořis
tí velké části místních i přespolních
mániček. Díky nápaditým převle
kům většiny účastníků Zručstoku se
stala zábavnou součástí akce i neplá
novaná hra: Poznej kdo to je? Jako
nejosvědčenější se ukázaly metody:
podle hlasu, podle manželky a podle
konzumovaného alkoholu. Nejtěžší
případové byli odhaleni až cestou
domů, kdy sundali lenonky, plno
vous, paruku a ostych.
Zajímavým zpestřením byla půl
noční dražba kytary, kterou věnoval
pořadatelům další člen rodiny Ří
hovy, tentokrát Jiří. Konečná cena
dražby 40 tisíc Kč předčila všechna
očekávání pořadatelů. Tímto děku
jeme Jirkovi a vydražiteli za podpo
ru zručského mládežnického sportu.
Fotky a komentáře z akce druhý den
zaplnily zručbook, což doufejme,
svědčí především o tom, že to lidi
bavilo.
Jo a pro pořádek: Hippízačky opět
skvěle zatančily, i když se je cajt Ha
vran snažil rozehnat. S výkřikem:
„Make love, not war!” (Milujte se,
neválčete!) ho proměnily v květinu.
Dalo by se toho napsat ještě hodně,
ale lepší než o tom číst je zažít to.
Mír, hodně lásky, sílu květin a za rok
opět na shledanou.

ZŠ Okružní

Kytatové trio postoupilo do ústředního kola soutěže ZUŠ.
FOTO: Archiv ZUŠ

Jablko jako téma
letošního Dne Země
Krista Fremlová

L

Společné foto učitelů ZUŠ po skončení koncertu
a výstavy učitelů v pondělí 24. dubna 2017

FOTO: J. Říha

etošní 18. ročník Dne Země pro
mateřské školy ve Zruči n. S. pro
běhl dne 20. 4. vzhledem k nepřízni
vému počasí v sále spolkového domu.
Program pro děti připravil Mgr. Petr
Dolenský, koordinátor ekovýchovy
z Prahy. Vesele laděný a zároveň po
učný příběh začal divadelním před
stavením o skřítkovi, který má tako
vou chuť na jablka, že se rozhodne
stát zahradníkem, ale nebude to míz
lehké. Jabloň totiž trápí housenky
(sezobne drozd), chybějící ženich
(květy opyluje včelka) a velká žízeň
(zalije déšť). Děti z mateřských škol
se aktivně do pořadu zapojily. Celý
příběh prožívaly, napovídaly, hlásily
se a byly veselé.

Následovaly vzdělávací aktivity:
- moštování jablek spojené s ochut
návkou nebo krouhání jablek na kří
žaly
- ochutnávka různých druhů jablek,
ukázka jablečných produktů
- výroba papírových květů s pylem
- galerie obrázků s činnostmi pěsti
telů ovocných stromů.
Setkání žáků naší školy a žáků
z mateřských škol se vydařilo, děti se
pobavily, poučily, ochutnaly jablíčka
i mošt a odnesly si vlastnoručně vyro
bený papírový kvítek jabloně.
Děkujeme městu Zruč nad Sáza
vou, které poskytlo dotaci na tuto
akci a paní Marcele Černé za ná
hradní prostor v současném chlad
ném počasí.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Základní škola se těší na nové prvňáčky
Blanka Olišarová

R

áno v sobotu 8. dubna bylo
ospalé. Na základní škole v osm
hodin ale už panoval čilý ruch. Ne
spletli jsme si den, jenom vedení
školy, učitelky z I. stupně a další
pomocníci se připravovali na přiví
tání nových prvňáčků. Na chodbách
už postávaly první děti v doprovo
du svých rodičů, většina se tvářila
nadšeně, sem tam se zračily obavy,
protože pro děti to byla první chvíle,
kdy před někým cizím (paní učitelky
v mateřinkách už přece dávno znají)
mají ukázat, co všechno dovedou.
Cestou se snažím vzpomenout, co
se po mně chtělo před lety u zápi
su – určitě si vzpomínám, že jsem
sdělovala paní učitelce svou adresu,
ptala se mě na jména rodičů, uka
zovala jsem, že se umím podepsat,
potom jsem popisovala obrázek a ur
čitě si pamatuju na kresbu postavy.
Možná i rodiče zavzpomínali na svůj
začátek povinné školní docházky.
Ale – není čas na vzpomínání, rych
le připravit dokumenty pro rodiče,

které od nich potřebujeme vyplnit,
prozkoumat penál, zda v něm najdu
dostatek píšících propisek, připravit
si harmonogram, protože… za chvíli
jdeme na věc. Čtyři rodiče s dětmi
musíme zvládnout vyřídit za půl
hodiny. Všichni jsou zváni na čas,
takže se nám na chodbě zbytečně
nikdo netísní, naše hostesky už se
připravují na odvádění dětí s rodiči
za konkrétní paní učitelkou k zápisu
(u nás probíhá pouze administrativ
ní část), učitelky si už nachystaly svá
stanoviště a tak – na hodinách čas
8.30, první dítě s maminkou hurá
dovnitř! Práce odsýpá, občas se sta
ne, že se někdo na poslední chvíli
omluví nebo prostě a jednoduše
nepřijde, s několika rodiči vyřešíme
praktické záležitosti, děti se mezitím
zabavují s kolegyní, kdy na pracovní
listy dokreslují pile zuby a píší první
kličky (však za pár měsíců je objeví
v písankách při nácviku písmenek),
kreslí obrázky. Některé obrázky
jsou opravdu propracované – např.
krásný obrázek pěkně vyvedeného
moderního auta se všemi detaily.

Věřím, že i pro mnoho dospěláků
by byla kresba auta zapeklitým oříš
kem. Chlapec nezapomněl na výfuk,
okna, dveře, zkrátka auto v celé své
kráse. Práci rodičů – vyplňování
i práci dětí – kreslení podkresluje
me slabounkou relaxační hudbou.
K tomuto nápadu jsme se s kolegy
ní uchýlily poté, co při vyplňování
papírů zavládlo ne zrovna příjemné
hrobové ticho. Od některých dětí
za to získáváme pochvalu, možná
je hudba zbavuje trémy a my jsme
jedině rády.
Vyplňování dokumentů není ná
ročná záležitost, ale spíše zdlouha
vá. Na rodiče čekají hned tři – zá
pisový list, žádost o zařazení dítěte
do systému základního vzdělávání
a také přihláška do družiny. Snažím
se nevynechat žádný krok, hezky za
psat kód budoucího prvňáčka, pod
kterým bude vystupovat v seznamu
přijatých žáků, zkontrolovat veškeré
nacionále v občanském průkazu ro
diče, a v rodném listu dítěte. V pár
případech se stane, že rodiče necha
li rodný list dítěte doma – takže se

ZŠ
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někteří prošli/projeli ještě jednou
tam a zpět, pár maminkám musím
vydat papír, kde požadujeme pode
psanou plnou moc. S hrůzou zjišťuji,
že dvěma rodičům jsem zapomněla
podepsat papír, takže mě čeká rychlé
vyběhnutí do II. patra školy – jak se
říká: co není v hlavě, to je v nohách.
Nakonec všichni spokojeně od
cházejí – děti si odnáší vzpomínko
vý list, dobrotu ve tvaru smějícího

Michael Grúz
i přispět k dnes tolik nezbytné spolu
práci mezi rozdílnými národy a kultu
rami.
Od 2. do 8. dubna 2017 jsem tak
měl příležitost dočasně pobývat v se
verofrancouzském městečku Hirson
na tamější škole Lycée Joliet Curie.
Denně jsem navštěvoval výuku nej
různějších předmětů, přičemž výuka
probíhala vždy v anglickém jazyce.
Výjimkou byl celodenní školní výlet
do Paříže, kde jsem společně s žáky
a učiteli navštívil výstavu soch význam
ného surrealistického umělce Salvado
ra Dalího a světoznámý chrám Sacre
Coeur.
Do Hirsonu se na konci měsíce dub
na podívá i paní učitelka Peroutková
a oba se do Francie vrátíme příští škol
ní rok, abychom tam po dobu jednoho
týdne vyučovali anglický jazyk.
FOTA: ARCHIV ZŠ

prosincovém vydání Zručských
novin bylo možné se dočíst o pro
jektu Erasmus+. Učitelé základní ško
ly se tehdy zúčastnili dvoutýdenního
pobytu v jihoanglickém městě Bour
nemouth, kde navštěvovali kurz za
měřený na výuku anglického jazyka.
Tím však program mobility pro učitele
neskončil. Ba naopak.
Druhá fáze projektu je zaměřena
na tzv. stínování ve zvolené zahraniční
škole. Jde v podstatě o observaci vy
učovacích hodin (nejen) anglického
jazyka, která je spojena s větší, či menší
mírou interakce s vyučujícími a žáky.
Důležitou součástí je rovněž následná
zpětná vazba a reflexe navštívených ho
din. To vše s cílem rozvíjet osobnost
učitele (nejen) po odborné stránce,
zvýšit kvalitu vzdělávání na vysílající
instituci (tj. ZŠ Zruč n. Sázavou), ale

Měsíc pohádek

Jaroslava Daňková

Blanka Olišarová

M

oderní technologie stále více
zasahují do života lidí. Dnes již
běžně kolem sebe slyšíme: „Najdi si to
na webových, stáhni si appku, napiš mi
maila, pošli mi to po fejsu…“ Nutno
podotknout, že jde především o han
týrku mladých teenagerů, nicméně –
technologie jdou kupředu a s tím se
mění i způsob běžného fungování lidí.
A aby se člověk nestal v dnešním di
gitálním světě tak trochu Robinsonem
na ostrově bez virtuálního spojení se
společností, postavilo se celkem jede
náct seniorů ze Zruče nad Sázavou vý
zvě a pod vedením lektora Vladimíra
Nulíčka a Karla Šrachty ve spolupráci
se spolkem Život 90 se rozhodli po
znávat taje informačních technologií.
Na cestě za poznáním měli v kurzu,
jehož první lekce se uskutečnila 2. 3.
2017, zkušené průvodce – odbor
níky na slovo vzaté, pro které je vy
užití informačních technologií ať už

za účelem zábavy, komunikace nebo
vzdělávání denním chlebem – žáky
9. ročníku zručské základní školy.
Však také dnešní žák stráví denně ať
už na notebooku, počítači, chytrém te
lefonu nebo tabletu přeci jen část dne.
Senioři se svými průvodci – žáky se
sešli celkem šestkrát. Po šest týdnů
obětovali tito lidé svůj čas poznává
ní toho, jak vůbec funguje počítač,
naučili se, jak jej na základní úrovni

se obličejíku a drobnosti od SRPŠ,
rodiče odcházejí s úlevou, že je to
za nimi, a my učitelé ještě pouklízí
me učebny a odcházíme s úlevou, že
věci proběhly bez komplikací. Nyní
už se budoucí třídní učitelky prv
ňáčků mohou jen těšit na přibližně
padesát nových prvňáčků, se který
mi se znovu setkají letos v září. Ne
zbývá, než si přát že nadšení malým
budoucím školákům vydrží.

ovládat, jak jej propojit s telefonem,
všichni si založili svou e-mailovou
schránku (protože poslat e-mail je
přeci jen rychlejší než čekat na doru
čení dopisu) a také všichni zvládnou
sepsat dopis v programu Word. Díky
náhledu do zákoutí internetu se jim
otevřela vrátka k neomezenému pří
stupu vyhledávání, např. odjezdů
vlaků a autobusů, zjištění ordinačních
hodin lékařů atd. Není nutno složi
tě telefonovat, hledat telefonní čísla,
internet šetří v mnoha případech čas
a kroky.
6. dubna získali v rámci poslední
lekce všichni senioři ocenění, které
je povýšilo na znalce informačních
technologií, co dokážou držet krok
s moderní dobou. A odteď se budou
srazy svolávat přes e-maily a namísto
složitého telefonování si vše nalezne
me na internetu. Senioři ve Zruči se
rozhodně Robinsony na poli užívání
moderní techniky nestanou!

Zápis do MŠ Na Pohoří

MŠ Malostranská

Jarmila Chalupová

M

Z
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ěsíc březen byl přímo pohádkový. Předškoláci na
vštívili městskou knihovnu, kde jim paní Lhotková
předčítala ze dvou knížek kouzelných příběhů. V drama
tickém kroužku se děti naučily vnímat rozdíl mezi poezií
a prózou, seznámily se s pojmy pohádka, bajka, pověst atd.
Poslední březnový týden chodili do školky v době odpočin
ku číst pohádkové příběhy i někteří rodiče. Učitelé ze ZUŠ
nás pozvali na promítání pásma krátkých animovaných
pohádek.
První jarní den jsme přivítali vhozením Morany do řeky
Sázavy. Hned jsme začali s přípravami na Velikonoce a další
kulturní akce. Jak pestrobarevné je jaro, viděno očima dětí,
se můžete přesvědčit zhlédnutím výstavy výtvarných prací
ve výloze bývalé cukrárny na náměstí.
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Senioři ve Zruči
se informačních technologií nebojí

Zručská základní škola
se i nadále otevírá světu

V

DUBEN
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MŠ Na Pohoří

ápis dětí do mateřské školy se uskuteční ve dnech 3. 5.
a 4. 5. 2017 od 10.00 do 11.30 hodin a od 13.30
do 15.00 hodin. Zákonní zástupci předají řádně vyplněné
dokumenty včetně lékařského potvrzení, potvrzení od od
borných lékařů a odborných poradenských zařízení. Sou
časně předloží průkaz totožnosti, doklad o trvalém pobytu
a rodný list dítěte. Zákonní zástupci obdrží registrační čís
lo, tímto dnem je zahájeno přijímací řízení.
Výsledky přijímacího řízení dle registračního čísla budou
zveřejněny do 30 dnů po ukončení zápisu na webových
stránkách školy a na vstupních dveřích budovy mateřské
školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdě
lávání bude zasíláno zákonným zástupcům písemně.
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání, konaném dne 20. 3. 2017
schvaluje
• 2. úpravu rozpočtu města na rok 2017 zvýšením příjmů a výdajů
o 20 186 610,- Kč;
• prodloužení podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na výstavbu ka
nalizační přípojky do 31. 12. 2017 vlastníkům nemovitostí, kteří je nabyli
až po vybudování kanalizace v ulicích, ve kterých probíhala investiční akce
„Kutnohorsko – Čáslavsko“;
• koupit pozemek p. č. 129/15 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví
města Zruč nad Sázavou od firmy BIO TOP, s. r. o., Nemanická 440/14,
370 10 České Budějovice za cenu 200,- Kč/m2 a zaplacení poplatků spojených
s převodem;
• uzavření kupní smlouvy s panem Vlastimilem Chudobou, trvale bytem
Želivec 27, 285 22, Zruč nad Sázavou na prodej pozemku p. č. 420/47 o vý
měře 756 m2 v k. ú. Želivec za cenu 30,- Kč/m2. Náklady spojené s odprode
jem pozemku platí kupující;
• prodej pozemků p. č. 1620/2, 1620/5 a 1620/6 vše v k. ú. Zruč nad Sáza
vou do vlastnictví: SJM Balcar Milan a Balcarová Alena, Polní 4834, 285 22
Zruč nad Sázavou za cenu 150,- Kč/m2;
• prodej pozemku p. č. 1620/3 a 1620/4 vše v k. ú. Zruč nad Sázavou,
do vlastnictví: Roubová Stanislava, Trojmezní 177/51, 190 00 Praha 9 – Stříž
kov za cenu 150,- Kč/m2;
• prodej pozemku p. č. 1620/7 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví:
SJM Balcar Milan a Balcarová Alena, Polní 4834, 285 22 Zruč nad Sázavou.
(1/2), Roubová Stanislava, Trojmezní 177/51, 190 00 Praha 9 – Střížkov
(1/2) za cenu 150,- Kč/m2;
• podání žádosti u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
o bezúplatný převod vlastnictví pozemků p. č 420/16 a p. č. 420/17 vše v k.
ú. Želivec, které tvoří silniční pozemek ve smyslu § 11 odst. 2;
• bezúplatný převod pozemků p. č 420/16 a p. č. 420/17 vše v k. ú. Želivec,
které tvoří silniční pozemek ve smyslu § 11 odst.2, z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Zruč nad
Sázavou;
• podání žádosti o dotaci na akci „Dýchací přístroje pro JSDH Zruč nad
Sázavou“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných
nákladů akce;
• podání žádosti o dotaci na akci „Počítačové vybavení městské knihovny
ve Zruči nad Sázavou“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpoč
tu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
a závazek spolufinancování akce v minimální výši 20% s DPH z celkových
uznatelných nákladů akce;
• podání žádosti o dotaci na akci „Set pračky se sušičkou – Pečovatelská
služba Zruč nad Sázavou“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z roz
počtu Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu a závazek
spolufinancování akce v minimální výši 10% s DPH z celkových uznatelných
nákladů akce;
• podání žádosti o dotaci na akci „Oprava sportovního zařízení ve spor
tovní hale a sportovním areálu ve Zruči nad Sázavou“ z Programu 2017 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování akce
v minimální výši 20% s DPH z celkových uznatelných nákladů akce;
• podání žádosti o dotaci na akci „Jedinečná expozice Příběh řeky Sázavy
ve Zruči nad Sázavou“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění násled
ků živelních katastrof a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5%
s DPH z celkových uznatelných nákladů akce;
• přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy
a cyklodopravy na akci „Na kole do práce zručskou cyklostezkou – 2. etapa“
ve výši 11 679 870,60,- Kč;
• přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, výzva č. 36 Stanice IZS na akci „Stavební
úpravy a přístavba hasičské zbrojnice pro JSDH Zruč nad Sázavou“ ve výši
6 232 522,50,- Kč;
• přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí z OP Zaměstnanost
na realizaci projektu „Profesní rozvoj zaměstnanců Městského úřadu Zruč
na Sázavou“ ve výši 1 846 279,10,- Kč;
• na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb. v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů, Obecně závaznou vy
hlášku města Zruče nad Sázavou č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody
mateřských škol zřízených městem Zruč nad Sázavou;
• podání žádosti o dotaci na projekt „Příměstský tábor ve Zruči nad Sázavou“
do operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 1 Místní akční skupiny Lípa
pro venkov – Prorodinná opatření;
neschvaluje
• podání žádosti u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
o bezúplatný převod vlastnictví pozemků p. č. 1650/7 a p. č. 1650/46 vše v k.
ú. Nesměřice, které tvoří silniční pozemek ve smyslu § 11 odst. 2 silničního
zákona;
• bezúplatný převod pozemků p. č. 1650/7 a p. č. 1650/46 vše v k. ú.
Nesměřice, které tvoří silniční pozemek ve smyslu § 11 odst. 2 silničního
zákona, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví města Zruč nad Sázavou;

Rekonstrukce krajských silnic ve Zruči
Martin Hujer

D

ne 10. dubna byla zahájena re
konstrukce Dubinské a Jiřické
ulice. Dále se opraví i část ulice 1. máje.
Nejdříve Vodohospodářská společ
nost Vrchlice – Maleč vymění v Du
binské ulici vodovod včetně přípojek.
Po opravě vodovodu se v ulici vybu
duje nová dešťová kanalizace a zhotoví
se nový asfaltový povrch. Zhotovitelem
je firma Dopravní stavby. Pro osobní
automobily je objížďka po našich uli
cích – Nová, Zahradní a Na Úvoze. Pro

nákladní dopravu a autobusy je oficiál
ní objížďka přes Zbraslavice. Tato část
rekonstrukce by měla být ukončena
v první polovině května a Dubinská
ulice bude pro místní dopravu zpro
vozněna.
Pak bude následovat uzavření Jiřické
ulice, kde bude vyměněna část vodo
vodu, odfrézován stávající asfaltový
povrch a položen nový asfaltový kobe
rec. Tato etapa by měla být dokonče
na na začátku června a Jiřická ulice se
zprovozní.
Závěrečná etapa se týká části uli

Zručské firmy sportují

ce 1. máje od mostu přes Ostrovský
potok po křižovatku s Dubinskou
ulicí. Mimo zatáčky pod hřbitovem
zde budou přeloženy žulové kostky.
Překládka začne od mostu, kde bude
vynecháno 20 m, aby šlo zajet na ná
městí MUDr. Svobody, a postupně se
bude pokračovat směrem nahoru. Tato
část by měla trvat od začátku června
do druhé poloviny července. Oficiální
objížďka bude přes Zbraslavice. Od
měnou za způsobené komplikace bude
opravená hlavní komunikace přes naše
město.

Přirozený pohyb
se bude učit
v semináři
Marcela Černá

P

Ludmila Vlková

V
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e sportovním areálu za základní školou pořádá měs
to Zruč nad Sázavou již 3. ročník akce Zručské firmy
sportují. Uskuteční se v pátek 23. června 2017 na dvou no
hejbalových hřištích a třech beachvolejbalových kurtech;
mölkky se odehrají na antuce. Prvního ročníku se zúčastnilo
pět firem, ve druhém se již počet firem rozšířil na devět.
Firemní týmy se utkají v následujících sportech: nohejbal,
beach volejbal a mölkky (vždy trojice). Firma může posta
vit do jednotlivých sportů i více týmů, ale ani nemusí mít
ve všech sportech svého zástupce. Systém turnaje bude sta
noven podle počtů přihlášených družstev. Začátek akce je
plánován na 12 hodin, pro účastníky bude zajištěno občer
stvení po celou dobu akce. Po ukončení soutěže, slavnost
ním vyhodnocení a předání cen bude hrát kapela Lerion.
Vítáni jsou i fanoušci, kteří přijdou podpořit své kolegy
nebo se nechají zlákat nabídkou sportovního vyžití ve zdej
ším sportovním areálu, včetně cvičících strojů nebo růz
ných společenských her. Starosta města Martin Hujer k akci
poznamenal: „Doufám, že se řady v letošním ročníku ještě
rozšíří o další sportovce a z akce se stane každoroční tradice.“
Prosíme zájemce, zručské a okolní firmy nebo drobné pod
nikatele, kteří mají zájem zúčastnit se sportovního klání,
protáhnout tělo, večer posedět a poklábosit mimo pracovní
prostředí, aby se ozvali na e-mail: vlkova@mesto-zruc.cz nebo
na telefon 737 460 428 nejpozději do 14. června 2017.
Přijďte využít nejen sportovní nabídku, ale i možnost vzá
jemného setkání firem mimo pracovní prostředí.

o úspěšné přednášce ve Spolkovém domě ve Zruči nad
Sázavou v listopadu 2016 přijíždí Matyáš opět do Zruče,
tentokrát s praktickým pohybovým seminářem.
„Tento praktický seminář je zaměřený na to, abyste na své
tělo nahlédli z jiného úhlu. Pojmenujeme si příčiny běžných
fyzických potíží a také jejich jednoduchá řešení. Začnete
objevovat, jak tělo přirozeně funguje, co mu v dnešní době
chybí, co potřebuje. Zjistíte, že potíže většinou nepramení
z těla, ale z toho, že jej v průběhu života používáme méně
a méně. Začnete pronikat do tajů přirozeného pohybu. Zá
bavného, radostného, praktického a přirozeného „cvičení“,
na které jsme někdy v minulosti, zapomněli. Cílem je, abyste
odešli s větším pochopením sama sebe, s radostí a s touho
začlenit přirozený pohyb zpět do svého života. Nebude se
cvičit. My se budeme hýbat. Hýbat se přirozeně. Hýbat se
jako lidé. Můžete se těšit především na: rozhýbání kyčlí,
ramen, posílení břicha a celého těla. Budeme dřepět, plazit
se, viset... Čeká Vás zábava, radost a mnoho praktických
tipů. Více o mně a o přirozeném pohybu: prirozenypohyb.cz
facebook.com/prirozenypohyb.“

			
				

Těším se na Vás
Matyáš

Seminář: 3. června 2017 od 10.30 do 13.30 hodin
Sraz: 10.00 hod. před sportovní halou ve Zruči nad Sáza
vou − prezentace a přechod na workoutové hřiště.
S sebou: sportovní oblečení, pití, psací potřeby (pokud máte
v plánu dělat si poznámky)
Cena: 600,- Kč		
Přihlášky: Marcela Černá,
tel.: 730 514 040,
e-mail: cerna@mesto-zruc.cz.

Kanalizační přípojky
– prodloužení
termínu žádostí
Ludmila Vlková

Z

astupitelstvo města na svém jednání dne 20. 3. 2017
usnesením č. 11/2017 rozhodlo o prodloužení ter
mínu pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vý
stavbu kanalizační přípojky do 31. 12. 2017 vlastníkům
nemovitostí, kteří je nabyli až po vybudování kanalizace
v ulicích, ve kterých probíhala investiční akce „Kutno
horsko – Čáslavsko.“
Žadatelé si mohou žádost stáhnout na webových strán
kách města nebo si ji vyzvednout v Kanceláři starosty.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
ŘÁDKOVÁ INZERCE

VZPOMÍNKA

◆ Dlouhodobě pronajmu částečně zařízený byt 3+1 Na Pohoří (čtvrtý panelák). Cena dohodou. Tel.: 602 397 783.

◆ Sháním k pronájmu nebo koupi garáž ve Zruči nad Sázavou, přednostně u tenisu. Tel. 727 911 292.

◆ 20. 3. jsem byl zastaven policií, řídil jsem automobil pod
vlivem alkoholu. Chci se omluvit obyvatelům Zruče nad Sázavou za své nebezpečné chování, Martin Šebek.

Dne 23. 4. uplynulo 10 let, kdy nás
navždy opustil
pan Antonín Jelínek ze Zruče nad
Sázavou. S láskou a úctou vzpomíná manželka s rodinou. Děkujeme
všem, kdo vzpomenou s námi.

◆ Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 v paneláku Poštovní 640.
Byt v původním stavu bez vybavení – nezničen. Dohoda.
Tel.: 725 714 020.

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

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

Tel: 602 222 122

Zprávy z radnice

ruší
• Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Zruč nad
Sázavou pro rok 2017, schválené dne 19. 9. 2016, číslo usnesení 16/2016, a to
se zpětnou účinností ke dni schválení. Při poskytování individuálních žádostí
město Zruč nad Sázavou postupuje podle zákona č. 250/2000 Sb., zákon
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

◆ Prodám byt ve Zruči nad Sázavou, Sad Míru, 3+1. Cena
990 000 Kč. Realitní kanceláře nevolat. Tel. 606 436 084.

◆ Koupím garáž ve Zruči nad Sázavou. Tel. 723 408 956.
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bere na vědomí
• a vyhovuje petici proti výsadbě stromů na sídlišti v Sadu Míru a ukládá
zajistit potřebné kroky v souvislosti se změnou použití dotace „Obnova veřejné
zeleně ve Zruči nad Sázavou – II. etapa“;

◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped s SPZ i bez,
také díly i nekompletní vraky. Děkuji za nabídky.
Tel. 777 589 258.

◆ Pronajmu pozemek s ovocnými stromy, 460 m2, v nové
Zruči. Tel. 602 169 594.

DUBEN
2017

Dne 7. 5. 2017 tomu bude sedm let,
co nás navždy opustil
náš drahý tatínek
pan Josef Halva.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu, Sboru
pro občanské záležitosti a Českému
svazu žen ve Zruči nad Sázavou
a všem mým kamarádkám za přání
k narozeninám.
Marie Benešová

Děkuji Městskému úřadu, Sboru
pro občanské záležitosti a Svazu
tělesně postižených ve Zruči nad
Sázavou za přání
k mým narozeninám.
Marie Kahounová

Děkuji posádce rychlé záchranné
služby a též i paní doktorce, kteří
měli dne 9. 3. 2017 službu, za rychlé
poskytnutí první pomoci při náhlém
onemocnění mojí manželky.
František Dvořák

Děkuji Městskému úřadu a Sboru
pro občanské záležitosti za přání
a dárky k mým 85. narozeninám.
Růžena Brynychová

Děkuji Městskému úřadu a Sboru
pro občanské záležitosti za přání
k mým narozeninám.
Blanka Mořická

Rada města na svém 63. zasedání, konaném 13. 3. 2017
schvaluje
• objednat mobilní badmintonový kurt od firmy VICTOR, spol. s r. o.,
zastoupené panem Bohumilem Dufkem, U Kněžské louky 4, 130 00 Praha 3;
• zadávací dokumentaci na akci „Na kole do práce zručskou cyklostezkou
– 2. etapa“ a zveřejnění výběrového řízení. RMě jmenuje komisi pro otvírání
obálek v tomto složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Martina Gabrielová
Lenka Zálešáková
Kristýna Soukupová
Aneta Hovorková
Bc. Lenka Velíšková
Jaroslav Vítovec
RMě jmenuje hodnotící komisi v tomto složení:
Členové:
Náhradníci:
Mgr. Martin Hujer
JUDr. Alena Hajská
Ing. Milan Růžička
Mgr. Jiří Klatovský
Ing. Miroslav Ondrák
Ing. Ivo Šimek, CSc.
Mgr. Jitka Trojanová
Bc. Kristýna Jirkovská
Ing. Martina Gabrielová
Kristýna Soukupová;
• zadávací dokumentaci na akci „Stavební úpravy a přístavba hasičské zbroj
nice pro JSDH Zruč nad Sázavou“ a zveřejnění výběrového řízení. RMě uklá
dá poptat na tuto akci firmy:
~Archatt Památky, spol. s r. o., V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
~ATOS, spol. s r. o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
~Agos Stavební firma Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhři
mov
~Stavební firma Pazdera, Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim
~Tost CZ, s. r. o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
RMě jmenuje komisi pro otevírání obálek v tomto složení:
Členové:
Náhradník:
Ing. Martina Gabrielová
Bc. Lenka Velíšková
Kristýna Soukupová
Lenka Zálešáková
RMě jmenuje hodnotící komisi v tomto složení:
Členové:
Náhradníci:
Mgr. Jitka Trojanová
Bc. Kristýna Jirkovská
Ing. Marie Kovandová
Mgr. Martin Hujer
Ing. Martina Gabrielová
Kristýna Soukupová;
• zadávací dokumentaci na akci „Traktor s předním náhonem“ a vypsání
výběrového řízení. RMě ukládá poptat následující firmy:
~AGRALL , s. r. o., Bantice 79, Ing. Martin Stecovič, 671 61 Bantice
~AGROZET České Budějovice, a. s., U Sirkárny 501/30, Jiří Procházka,
371 55 České Budějovice
~STROM PRAHA, a. s., Lohnická 607, Ing. Tomáš Marek, 190 17 Praha
9 – Vinoř
~CIME, s. r. o., K Silu 1426, Ing. Miroslav Mikuláš, 393 01 Pelhřimov
~P & L, spol. s r. o. Biskupice, Luhačovice 206, 763 41 Biskupice
RMě jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek v tomto
složení:
Členové:
Náhradníci:
Mgr. Martin Hujer
JUDr. Alena Hajská
Ing. Milan Růžička
Mgr. Jiří Klatovský
Ing. Ludmila Plášilová
Bc. Kristýna Jirkovská;
• zadávací dokumentaci na akci „Rozšíření parkovišť Zruč nad Sázavou
a asfaltování komunikace Želivec“ a vypsání výběrového řízení. RMě ukládá
poptat firmy:
~Silmex, s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
~BES, s. r. o, Sukova 625, 256 01 Benešov
~COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
RMě jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek v tomto
složení:
Členové:
Náhradníci:
Mgr. Martin Hujer
JUDr. Alena Hajská
Ing. Milan Růžička
Mgr. Jiří Klatovský
Ing. Ludmila Plášilová
Bc. Kristýna Jirkovská
• uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb Senior taxi s poskyto
vatelem Martinem Havlíčkem;
• uzavření smlouvy o provedení díla na projekt sídliště Sadu Míru ve Zruči
nad Sázavou s Lucií Pánovou, Převrátilská 330, 390 01 Tábor;
• uzavření smlouvy o dílo na nástřik střech skladů II. a III. v technických
službách s Hanou Jelínkovou, se sídlem Nábřežní 84, 285 22 Zruč nad Sá
zavou;
• uzavření smlouvy odlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních
prostředků na technické plyny č. 361941559 na 3 roky s firmou Linde Gas,
a. s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9;
• uzavření dodatků ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu k od
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Zprávy z radnice
běrným místům Na Úvoze 1040, 1. máje 9, Zručský dvůr 154 s firmou
Innogy Energie, s. r. o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10;
souhlasí
• s nákupem starožitného nábytku do zámku (Velká pracovna) od Libora
Urbánka, Husovická 17, 614 00 Brno. RMě souhlasí s renovací části zakou
peného starožitného nábytku do zámku (Velká pracovna) od firmy Tabernákl,
spol. s r. o., Husovická 17, 614 00 Brno;
ukládá
• předložit do jednání ZMě přijetí dotace na akci „Stavební úpravy a pří
stavba hasičské zbrojnice pro JSDH Zruč nad Sázavou“;
• na akci „Oprava kapliček Zruč nad Sázavou“ a „Pomník Panny Marie Zruč
nad Sázavou“ poptat následující firmy:
~Lanostav,
~
s. r. o., Jugoslávská 479/10, 120 00 Praha
~Jan
~ Jelínek, stavebnictví, K Bažantnici 1002, 285 22 Zruč nad Sázavou
~Votická
~
stavební, s. r. o., Husova 804, 259 01 Votice;
• na akci „Oprava části hřbitovní zdi – Zruč nad Sázavou“ poptat následující
firmy:
~Jan
~ Jelínek, stavebnictví, K Bažantnici 1002, 285 22 Zruč nad Sázavou
~Zručská
~
stavební, s. r. o., Na Úvoze 1053, 285 22 Zruč nad Sázavou
~BES,
~
s. r. o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
• předložit do jednání ZMě návrh na podání žádostí do fondů Středočeského
kraje;
• zveřejnit záměr města na prodej vilky v Poštovní ulici č. p. 602;
• předložit do jednání ZMě návrh OZV č. 1/2017 – požární řád města;
• předložit do jednání ZMě petici občanů proti výsadbě stromů a keřů
v Sadu Míru;
bere na vědomí
• odměnu nové tajemnici Sboru pro občanské záležitosti paní Mgr. Petře
Menšíkové s účinností od 1. 1. 2017;
• zveřejnění výběrového řízení na správce sportovní haly a areálu sportovní
haly.
Rada města na svém 64. zasedání, konaném 27. 3. 2017
schvaluje
• návštěvní řád zámeckého areálu a ceníky vstupného pro turistickou sezónu
2017;
• žádost Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou o převod finančních
prostředků ve výši 68 460,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu;
• na základě doporučení bytové komise přidělit volný byt č. 9 v DPB, Mlá
deže 591 paní Janě Novotné se zkušební dobou 3 měsíce;
• výpověď smlouvy na pojištění aut u České podnikatelské pojišťovny, a. s.,
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8;
• nový provozní řád dětského dopravního hřiště;
• uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu č. 35/2017 – A. Gray
– Bitva u Tišnova roku 1866 mezi městem a Ministerstvem obrany ČR za
stoupeným Vojenským historickým ústavem v Praze, se sídlem U Památníku
2, 130 05 Praha 3 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy;
• uzavření nájemní smlouvy o umístění reklamní tabule, která bude umís
těna na plotu školní jídelny v době od 1. 4. do 31. 8. 2017 s paní Ilonou
Tůmovou, Pardidubská 732, Zruč nad Sázavou;
• nákup plovoucího mobilního mola, které bude umístěno na břehu řeky Sá
zavy, od firmy Noahkayaks, s.r.o., Nad Vodovodem 8, Praha 10, PSČ 100 00;
• uzavření nájemní smlouvy s paní Joannou Houdkovou na pronájem části
pozemku p. č. 1849/5 (F);
ukládá
• zveřejnit záměr města na prodej pozemku p. č. 131/13 v k.ú. Zruč nad
Sázavou a následně prodej předložit do jednání ZMě. RMě doporučuje mi
nimální cenu za prodej tohoto pozemku 150,- Kč/m2 a úhradu nákladů spo
jených s prodejem, aby platil kupující;
souhlasí
• s cenou oběda pro cizí strávníky ve Školní jídelně Základní školy Zruč nad
Sázavou s platností od 1. dubna 2017 za stanovenou částku 57,- Kč;
• se záměrem úpravy travnatého pásu (zámková dlažba nebo kámen) mezi
chodníkem a jižním oplocením prodejny stavebnin (a straně k uhelným skla
dům) a úpravou terénu (částečné zarovnání stávající meze) mezi chodníkem
a novou východní železobetonovou stěnou (na straně ke kolejím) za podmín
ky, že v případě opravy veřejného osvětlení si žadatel upraví zámkovou dlažbu
na svoje náklady. Záměr bude realizován na pozemcích p. č. 763/4 a 763/10
v k. ú. Zruč nad Sázavou, které jsou majetkem města. Toto usnesení je jedním
s podkladů pro řízení, které v dané věci povede stavební úřad;
bere na vědomí
• a schvaluje ukončení nájemní smlouvy s paní Letkovou na pronájem za
hrádky (část pozemku p. č. 1609) u rodinného domu č. p. 478 v Polní ulici.

Upozorňujeme naše čtenáře
na zřejmě první pořad o Zruči na TV kanálu Stream.
V sekci Pořady/Výleťák a Výleťáček/Výleťáček
je první z epizod věnována Vodnímu domu v Hulicích,
expozici Království panenek ve zručském zámku
a kuličkové dráze na dětském hřišti.

Zahajujeme
beach
volejbalovou
sezónu 2017

Roman Starý

V

sobotu 3. června 2017 se od 8.30
hod. koná již čtvrtý ročník turna
je Beachotvírák.
Turnaj je určen pro ryzí amatéry
(smíšené trojice, minimálně jed
na žena), kteří mají tento sport rádi
a chtějí prožít příjemnou a slunečnou
červnovou sobotu na zručských beach
kurtech. Maximální počet družstev je
šestnáct, přihlášky zasílejte do pátku
26. května.
Po celý den je připraveno bohaté
občerstvení a večerní program obstará
DJ Míra Papež. Každý účastník turna
je obdrží originální dárek. Startovné:
300 Kč na družstvo.
Další informace na stránkách https://
www.facebook.com/beachotvirak.zruc,
na tel.: 605 432 862 nebo na e-mailu:
star.roman@seznam.cz.

Zprávy z atletických oválů

Petr Dubják
Lukáš Gabko
Lucie Svobodová

38. ročník Pečecké desítky
Dne 11. 3. se zručští atleti zúčastni
li 38. ročníku Pečecké desítky. V ka
tegorii děvčat ročník 2016 – 2014
v běhu na 60 m vyhrála Sonička Pe
routková v novém traťovém rekordu.
Její sestra Jindřiška pro změnu vyhrála
v kategorii děvčat ročník 2013 – 2012
v běhu na 200 m a vyrovnala traťový
rekord. Terezka Lapáčková si doběhla
pro 4. místo v kategorii děvčat 2009
– 2008 v běhu na 400 m. Na stejné
trati v kategorii chlapců vybojoval
stříbrnou medaili Matěj Svoboda.
V běhu na 1609 m v kategorii star
ších žáků si také pro stříbro doběhl
Ondra Dubják a v dorostenkách zví
tězila Kateřina Dubjáková. V hlavním
závodě na 10 km Petr Dubják skončil
na 35. místě v kategorii muži B v no
vém osobním rekordu.
Velikonoční hala v Jablonci nad
Nisou
Bojovné výkony předvedly mladé
atletické naděje na tradiční meziná
rodní Velikonoční hale v Jablonci
nad Nisou, ale na pódiové umístění
to tentokrát nestačilo. Nejlépe si vedli
Ondra Dubják a Máťa Svoboda, oba
však skončili na nepopulárním čtvrtém
místě. Ondra běžel 800 m a na třetí
místo mu chyběla necelá půl sekunda.
O jeho houževnatém výkonu svědčí
i to, že si v hale vylepšil své dosavad
ní maximum. Terka Lapáčková, Máťa
Svoboda, Máťa Gabko a kluci Maxo
vi absolvovali atletický čtyřboj (skok
do dálky, hod medicimbalem, sprint
na 50 m a 300 m). Výkony Máti Svobo
dy v kategorii chlapci 8 – 10 let stačily
na celkové čtvrté místo, Máťa Gabko
byl sedmnáctý a Tonda Maxa dvacátý
první mezi čtyřiceti sedmi „atleťáky.”
Terka Lapáčková skončila osmnáctá
z padesáti holek. Vojta Maxa dokončil
čtyřboj v kategorii kluci 6 – 7 let na tři
cáté sedmé pozici z celkového počtu
šedesáti čtyř závodníků.
Vylepšení některých osobních rekor
dů na tomto těžkém mítinku je určitě
dobrou zprávou před začínající jarní
venkovní sezónou.

Jiskra postoupila o dvě příčky

Dva přeborníci Středočeského kraje
jsou ze Zruče

V sobotu 22. března uspořádal
čáslavský atletický oddíl 76. ročník
Běhu sady Vodranty, který byl zároveň
Krajským přeborem Středočeského
kraje v přespolním běhu. Takovou
událost nevynechali ani naši atleti
a odvezli si z Čáslavi dvakrát titul
přeborníka kraje! Toto ocenění si
odvážejí Terka Lapáčková a Máťa Svo
boda, kteří nenašli na svých tratích
přemožitele. Na stupních vítězů se
ještě umístili sourozenci Dubjákovi,
přičemž Káťa skončila druhá a Ondra
třetí. Nejenom medailistům, ale i os
tatním patří velká gratulace.
Výsledky:

• Dívky nejmladší – 300 m: Terezka
Lapáčková – 1. místo (58,8 s)
• Hoši nejmladší – 300 m: Máťa
Svoboda – 1. místo (56,0 s), Tonda
Maxa – 8. místo (60,5 s), Máťa Gabko
– 11. místo (61,8 s), Honza Bělina –
15. místo (67,3 s)
• Hoši mladší – 1150 m: Vojta Maxa
– 5. místo (5:02,2 min.),
• Žáci starší – 1550 m: Ondra Dub
ják – 3. místo (5:36,0 min.), Tomáš
Krbaťa – 5. místo (6:00,7 min.),
• Juniorky – 4000 m: Káťa Dub
jáková – 2. místo (17:04,5 min.)
Přípravka v Benešově

Dne 30. 3. se trojice zručských
atletů zúčastnila atletického trojboje
přípravek v Benešově. Tonda Maxa
(kategorie chlapci 2009–2010), Máťa
Svoboda (kategorie chlapci 2007–
2008) a Terka Lapáčková (kategorie
dívky 2007–2008). Na medaile to
tentokrát nestačilo, ale páté místo pro
všechny tři je také super výsledek.

FOTA: ARCHIV ODDÍLU ATLETIKY

Fotbalisté konečně doma vyhráli a prolomili
podzimní tragickou bilanci šesti porážek
Josef Tůma
Fotbal – Áčko
Jiskry odehrálo
v domácím pro
středí 14. kolo
s o u t ě že I . B
třídy, přivítalo
na fotbalovém
stadionu muž
stvo Neveklova.
Jiskra Zruč nad Sázavou A – Sokol Neveklov 1:0 (1:0)
Fotbalisté domácí Jiskry byli v prvním poločase rychlejší,
bojovnější a vypracovali si čtyři šance (Brahimi, Petrů, Ruš,
Zeman), z nichž jednu proměnili v 41. minutě Brahimim,
ostatní příležitosti Jiskře pochytal skvělý brankář Franěk.
K neproměňování šancí po hezkých kombinacích docházelo
z domácí strany i ve druhém poločase (Brahimi, Diego, Ruš,
Kovář). Hosté z Neveklova hráli letos poprvé na přírodní trávě
a nedokázali se jí přizpůsobit. Byli pomalí a vlažní a prakticky
si nevypracovali gólovou šanci. Výjimkou byl závěr utkání,
když po rohu v 89. minutě trefil tyč Stibůrek. Možnost vyrov
nat měli hosté ve třetí minutě nastavení, ale gólman Cudlín
střelu vyrazil na roh. Domácí hráli od 48. minutě o deseti,

když po dvou žlutých a červené šel do sprch Havel. Toho
doprovodil v 74. minutě neveklovský Křemen.
Branka: 41. Brahimi. Rozhodčí: Radek Dragoun – Petr Cho
vanec, Marek Meščan. ŽK: 34. a 48. Havel, 53. Petrů, 66.
Ruš, 78. Koudela – 52. Šmejkal, 55. a 74. Křemen, 78. Stibů
rek. ČK: 48. Havel – 74. Křemen. Diváci: 100. Poločas: 1:0.
Zruč n. Sáz. A: Cudlín – Z. Louda, Hájek, Jouza, Viktora –
Diego (90. + 2 Brabec), Zeman (59. Koudela), Petrů, Havel –
Ruš (80. Jelínek), Brahimi (87. Kovář). Trenér: Michal Váňa.
Tabulka střelců Jiskry (24): K. Petrů 6, J. Zeman 5, J. Kou
dela 2, S. Viktora 2, O. Jouza 2, V. Diego 1, A. Brahimi 1,
N. Tachtadžis 1, M. Havel 1, S. Marcelo 1, M. Váňa 1, L.
Jelínek 1.

FOTA: AUTOR

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
V týmu Žatce nastoupil reprezentant a mistr světa Ondřej Vít

Memoriál Milana Závorky vyhrálo béčko Modřic

FOTO: MILAN ZÁVORKA

Josef Tůma

Nohejbal – Ve vrcholící přípravě na blížící se začátek nohej
balových soutěží se podařilo pořadatelům Memoriálu Mila
na Závorky připravit velice kvalitní a dobře obsazený turnaj
dvojic. Akce měla své deváté pokračování. Celkem 16 týmů
se sešlo ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou. Na vysoké
kvalitě turnaje se velkou měrou podepsala hojná účast zná
mých ligových hráčů. Po odehrání maratonu všech 40 zápasů
se mohli z cenného prvenství a finanční prémie radovat hráči
Modřic B v sestavě Pospíšil, Pelikán. Vítězný tým v celém
průběhu turnaje neprohrál, získal pět vítězství 2:0 a dvakrát
2:1. Druhé místo obsadila dvojice hráčů z Horažďovic A –
Babka, Pivnička, třetí Žatec ve složení O. Vít, O. Pachman.
Turnaj byl pořadateli nastaven do čtyř základních skupin,

jejichž pořadí určilo dvojice pro vyřazovací část osmifinále.
V barvách týmu Pankráce nastoupil chabeřický nohejbalista
Závorka, v družstvech Chabeřic hostovali zručští borci Sátra,
Setnička a Janda.
Osmifinále:
Žatec – Pankrác B 2:0, Lezník – Osnice 2:1, Český Brod B
– Chabařovice A 2:1, Chabeřice B – Modřice A 0:2, Horaž
ďovice A – Vavřinec 2:1, Mnichovo Hradiště – Pankrác A 2:1,
Modřice A – Osečná 0:2, Chabeřice A – Horažďovice B 0:2.
Čtvrtfinále:
Žatec – Lezník 2:0, Český Brod B – Modřice B 0:2, Horaž
ďovice A – Mnichovo Hradiště 2:1, Osečná – Horažďovice
B 1:2.
Semifinále:
Žatec – Modřice B 1:2, Horažďovice A – Horažďovice B 2:0.
O 3. místo:
Žatec – Horažďovice B 2:0.
Finále:
Modřice B – Horažďovice A 2:1 (8:10 10:8 10:8)
Celkové pořadí:
1. Modřice B (Pospíšil, Pelikán)
2. Horažďovice A (Babka, Pivnička)
3. Žatec (O. Vít, O. Pachman)
4. Horažďovice B (Jůzek, Macura)
5. – 8. Lezník (Pospíšil, Kysilka), Mnichovo Hradiště (Zelba,
Ftáčník), Osečná (Suchar, Bartoš), Český Brod B (Vedral,
Líbal)
9. – 16. Pankrác A (Závorka, J. Petrás), Pankrác B (Kolstrom,
O. Petrás), Osnice (Chytra, Krajčí), Chabeřice A (Šťastný,
P. Janda), Chabeřice B (Sátra, Setnička), Vavřinec (O. Bálek,
F. Bálek), Modřice A (Halva, Příhoda), Chabařovice A (J.
Trubák, M. Sehrig).

Ženy Jiskry jako jediné porazily lídra tabulky 3:0

Děvčata skončila ve finále na bronzovém stupínku
Ve čtvrtém dvojutkání závěrečné části zajížděly ženy Jiskry
ke čtvrtému družstvu soutěže do Rakovníka.
VK Rakovník A – Jiskra Zruč nad Sáz. 3:0 (24,20,16)
VK Rakovník A – Jiskra Zruč nad Sáz. 3:1 (-20,21,17,18)
V úvodním zápase prohrálo sexteto zručských žen za 67 minut
3:0, druhé utkání skončilo za 86 minut rovněž porážkou, když
děvčata získala úvodní sadu.
V pátém dvojutkání přijel do Zruče nad Sázavou vedoucí
celek tabulky Baník Příbram.

FOTO: P. PIŠTĚKOVÁ

Josef Tůma

Volejbal ženy – Ve třetím nadstavbovém dvojutkání volej
balového krajského přeboru I. třídy žen o 1. – 6. místo přiví
taly volejbalistky Jiskry Zruč nad Sázavou ve Sportovní hale
Na Pohoří neznámé družstvo Komárova.
Jiskra Zruč n. Sáz. – Sokol Komárov 3:0 (21,14,10)
Jiskra Zruč n. Sáz. – Sokol Komárov 3:1 (-14,17,16,11)
Děvčata předvedla parádní výkon a získala šest bodů. V prv
ním střetnutí přehrála hostující celek rozdílem třídy za 60
minut – 3:0, druhé utkání skončilo rovněž výhrou, ale 3:1
za 79 minut. Jan Rozkošný, trenér: „Podařilo se nám naplno
bodovat se soupeřem, kterého jsme ze druhé skupiny základní
části neznali. Upevnili jsme si tak ve finálové části třetí příčku.“

Jiskra Zruč n. Sáz. – Baník Příbram 0:3 (-21,-18,-25)
Jiskra Zruč n. Sáz. – Baník Příbram 3:0 (21,23,25)
Na svátek Josefa odehrály volejbalistky Jiskry poslední domácí
kolo proti suverénu soutěže – hráčkám z Příbrami. První
zápas byl nejvíce vyrovnaný ve třetím setu, který Zručandy
prohrály 25:27 a tím za 75 minut i celý zápas v poměru 0:3.
Ve druhém střetnutí však domácí zabraly, a co nevycházelo
v prvním zápase, začalo vycházet nyní. Karty se otočily a ten
tokrát soupeř prohrál svůj poslední set 25:27 a celkově 0:3
za 81 minut.
Jan Rozkošný, trenér žen: „Volejbalisty Jiskry se tak rozloučily
s domácím publikem skalpem prvního týmu 3:0. Děkujeme všem
za celoroční podporu.“
Došlo po uzávěrce:
V posledním kole nadstavbové části zavítaly ženy do Komá
rova.
Sokol Komárov – Jiskra Zruč nad Sáz. 3:0 (21,18,18)
Sokol Komárov – Jiskra Zruč nad Sáz. 3:1 (20,16,-15,23)
Po závěrečném kole nadstavbové části skončila zručská děvča
ta v soutěži KP1 ročníku 2016/17 na krásném třetím místě.
V posledních čtyřech kolech nastupovaly ženy ve složení: Piš
těková, Černohlávková, Králová, Loudová, Menšíková, Mo
ravcová, Sedláčková, Tvrdíková, Rezková, Brožová, Pajerová,
Vlková a D. Dubinová.

Sportovní akce
6. 5. 2017

TURISTIKA

Májový pochod, pořádá turistický oddíl TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, start pochodu je od 7.00 hod.
do 9.00 hod. na náměstí Míru ve Zruči nad Sáz., cíl je v Českém Šternberku, startovné 20 Kč.

13. 5. – 14. 5.
2017

MÖLKKA

IV. jarní zlatá zručská mölkka – turnaj – tenisové dvorce TJ Jiskra Zruč nad Sázavou.
Více informací na http://www.molkky.cz/.

14. 5. 2017

ATLETIKA

Zručský májový běh – III. ročník, pořádá oddíl atletiky TJ Jiskra Zruč nad Sázavou,
start v nádvoří zámku. Více informací viz plakát.

20. 5. 2017

VOLEJBAL

Zručská amatérská volejbalová liga – od 8.00 do 17.00 hod., sportovní hala.

20. 5. 2017

MARIÁŠ

Mistrovství světa v mariáši, pořádá spolek Za Zruč veselejší, od 8.00 hod., Hotel Zruč.
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Výsledkový víkendový servis
Pepy Tůmy
SOBOTA, NEDĚLE (18. – 19. BŘEZNA 2017)
HÁZENÁ MUŽI
16. kolo – II. liga mužů JZČ (19. 3.): Jiskra Havlíčkův Brod – Jiskra Zruč nad Sázavou
31:22 (19:12), sestava a branky: Vinc, Vodrážka – Havránek 6, Dolejší 6, D. Korel 3,
Böhm 3, M. Vrzáček 2, Lefner 1, Koubský 1, Felis
VOLEJBAL MUŽI (dvojzápas)
17. kolo – KP 1 (18. 3.): Jiskra Zruč n. Sáz. – VK Rakovník A 0:3
17. kolo – KP 1 (18. 3.): Jiskra Zruč n. Sáz. – VK Rakovník A 2:3
VOLEJBAL ŽENY (dvojzápas)
5. kolo finálová skupina – KP 1 (18. 3.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Baník Příbram 0:3
5. kolo finálová skupina – KP 1 (18. 3.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Baník Příbram 3:0
ŠIPKY
24. kolo – C liga, skupina D – 2. liga (19. 3.): Choťovická šupina Choťovice – Baltazaři
Zruč nad Sázavou 11:7, legy 23:20 – body: Chmel 3, Žižlavský 2, Rada 1, Hejl 1
FLORBAL MUŽI
17. kolo – PH + SČ soutěž mužů, divize E (19. 3.): Jiskra Zruč nad Sáz. – FBC Kutná
Hora C 3:9 (0:1 2:2 1:6), branky a nahrávky: Čech 1 (Němeček), M. Kratochvíl 1 (Edr),
P. Kratochvíl 1 (Čech)
18. kolo – PH + SČ soutěž mužů, divize E (19. 3.): FC Astra Praha – Jiskra Zruč n. Sáz.
5:6 (1:3 0:2 4:1), branky: P. Kratochvíl 2 (Tvrdík 2), Tvrdík 2 (Čech 2), Drbal 1 (P. Kratochvíl), M. Kratochvíl 1 (Červinka)
FLORBAL STARŠÍ ŽÁCI
10. kolo – starší žáci, turnaj v Praze – 11. skupina (19. 3.)
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Říčany modří 2:2 (1:0)
Jiskra Zruč nad Sázavou – FbK Olymp Praha Apollon 7:3 (3:2)
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Slavia Praha 6:2 (2:1)
Jiskra Zruč nad Sázavou – ACEMA Sparta Praha D 2:13 (1:6)
FOTBAL STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Přípravné utkání ve Zruči nad Sázavou (13. 3.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Trhový
Štěpánov 5:8, branky: R. Mach 2, Nácovský 1, Anděl 1, Finstrle 1
FOTBAL A
Přátelské utkání ve Zruči nad Sázavou (18. 3.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Star Tupadly
1:3 (0:2), branka: Zeman 1.
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE (24. – 25. – 26. BŘEZNA 2017)
HÁZENÁ MUŽI
17. kolo – II. liga mužů JZČ (25. 3.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Lokomotiva Plzeň 27:30
(10:13), sestava a branky: Vinc, Vodrážka – Havránek 8, Felis 7, Kovařík 6, Lefner 2,
Koubský 2, M. Vrzáček 2, D. Korel, Böhm
VOLEJBAL MUŽI (dvojzápas)
18. kolo – KP 1 (25. 3.): Sokol Roztoky – Jiskra Zruč n. Sáz. 3:0
18. kolo – KP 1 (25. 3.): Sokol Roztoky – Jiskra Zruč n. Sáz. 1:3
VOLEJBAL ŽENY (dvojzápas)
6. kolo finálová skupina – KP 1 (25. 3.): Sokol Komárov A – Jiskra Zruč nad Sázavou 3:0
6. kolo finálová skupina – KP 1 (25. 3.): Sokol Komárov A – Jiskra Zruč nad Sázavou 3:1
FOTBAL A
14. kolo – I. B třída (25. 3.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Neveklov 1:0 (1:0),
branka: Brahimi 1
FOTBAL B
Přátelské utkání ve Zruči nad Sázavou (26. 3.): Jiskra Zruč nad Sázavou B – Sokol Kouty
3:0 (1:0), branky: P. Jelínek 1, Hirnyk 1, Cudlín 1 (as. Vrzáček)
STOLNÍ TENIS A
21. kolo – 3. liga (25. 3.): SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE – Jiskra Holice 10:8,
sestava a body: Nevřela 3, Fr. Herout 2, Škopek 2, Loudín 1, čtyřhra 1, WO 1
22. kolo – 3. liga (26. 3.): SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE – TTC Kostelec nad Orlicí
10:4, sestava a body: Škopek 3, Fr. Herout 2, Nevřela 2, Loudín 2, čtyřhra 1, Slavík
STOLNÍ TENIS B
21. kolo – KS1 (25. 3.): SKC Zruč nad Sázavou B RABBIT – Sokol Kutná Hora 10:8,
sestava a body: T. Herout 3, P. Jandejsek 3, Slavík 2, Němec 1, čtyřhra 1
22. kolo – KS1 (26. 3.):SKC Zruč nad Sázavou B RABBIT – Sokol Mnichovo Hradiště B
5:10, sestava a body: WO 3, Hameta 2, T. Herout, Slavík, Němec
STOLNÍ TENIS C
14. kolo – RP1 (24. 3.): SKC Zruč nad Sázavou C – SKP Olympia Kutná Hora A 5:13,
sestava a body: P. Jandejsek 2, Zd. Jandejsek 1, WO 2, Procházka, Friš
STOLNÍ TENIS D
18. kolo – RP2 (25. 3.): SKC Zruč nad Sáz. D – Sokol Starkoč 6:12, sestava a body: Friš
1, WO 5, Dolejš, Kop, Förster
FUTSAL
21. kolo – Chance Futsal liga (24. 3.): FC Benago Zruč nad Sázavou – Gardenline
Litoměřice 2:3 (0:1), branky: Saul 1, Belej 1
FLORBAL TURNAJ
11. ročník Rangers (25. 3.) – 1. Černý boty Zruč nad Sázavou, 2. Exodus Světlá nad
Sázavou, 3. Prague Amigos, 4. Uhlířské Janovice, 5. Havíři Kutná Hora, 6. Rangers Zruč
nad Sázavou, 7. Crazy team, 8. Sokol Vlašim
HÁZENÁ TURNAJ
Mezinárodní házená mladších žáků: (26. 3.)
Jiskra Zruč nad Sázavou – HC Linz (Rakousko) 9:13
Jiskra Zruč nad Sázavou – Olomouc 6:12
Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Úvaly 11:10
Jiskra Zruč nad Sázavou – Ledeč nad Sáz. 7:12
Jiskra Zruč nad Sázavou – Náchod 13:14
1. Olomouc, 2. Náchod, 3. Ledeč nad Sáz., 4. Úvaly, 5. Linec, 6. Jiskra Zruč nad Sázavou.
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Do listiny střelců se zapsalo osm kanonýrů

V posázavském derby si soupeř odvezl debakl
Josef Tůma
Fotbal – Mladší žáci Jiskry Zruč nad Sázavou odehráli
na fotbalovém stadionu ve Zruči nad Sázavou mistrovské
utkání třináctého kola Fotbalservis.cz okresního přeboru,
v němž přivítali celek Sázavy.

Jiskra Zruč nad Sázavou – Kavalier Sázava 14:1 (6:0)
Branky Jiskry: Vaňkát 4, Dolejš 2, V. Mach 2, Herud
2, Dubják 1, Váňa 1, Finstrle 1, Nácovský 1. Rozhodčí:
Michal Jíra. Poločas: 6:0.
Sestava Jiskry: J. Jelínek – Dolejš, Herud, Vaňkát, Lebeda,
Váňa, Nácovský, Rozehnal, Anděl, V. Mach, Adrián, Dubják.

FOTO: LIBOR NÁCOVSKÝ
FOTO: L. NÁCOVSKÝ

Místo pro Vaši barevnou plošnou inzerci.
Tato plocha jen 235 Kč bez DPH.
Více informací na tel.: 327 531 329.

Josef Tůma
Florbal – Florbalový club Rangers
uspořádal ve Sportovní hale Na Pohoří
ve Zruči nad Sázavou 11. ročník turna
je neregi strovaných týmů Rangers Cup
2017. Osm týmů hrálo ve dvou skupi
nách po čtyřech každý s každým podle
pravidel florbalu. Vítězové skupin po
stoupili přímo do semifinále, mužstva
na druhých a třetích místech odehrála
čtvrtfinále o dvě zbylá místa v semifinále.
Poslední celky odehrály utkání o 7. – 8.
místo, poražení čtvrtfinalisté o 5. – 6. po
řadí. Poté poražení semifinalisté o 3. – 4.
místo. Do finále postoupili vítězové se
mifinálových střetnutí. Hrací doba všech
utkání byla patnáct minut hrubého času.
Zúčastněná mužstva:
Skupina A: FBC Sokol Vlašim, Rangers
Zruč nad Sázavou, Exodus Světlá nad Sá

zavou, Havíři Kutná Hora
Skupina B: Crazy Team, FBC Černý boty
Zruč nad Sázavou, Uhlířské Janovice,
Prague Amigos
Čtvrtfinále: Rangers – Prague Amigos
0:2, Havíři Kutná Hora – Černý boty 1:2
Semifinále: Exodus SNS – Prague Ami
gos 2:0, Uhlířské Janovice – Černý boty
0:3
O 7. – 8. místo: Sokol Vlašim – Crazy
team 2:3
O 5. – 6. místo: Rangers Zruč nad Sáza
vou – Havíři Kutná Hora 3:4
O 3. – 4. místo: Prague Amigos – Uhlíř
ské Janovice 4:2
Finále: Exodus SNS – Černý boty 1:2
Konečné pořadí: 1. FBC Černý boty
Zruč nad Sázavou, 2. Exodus Světlá nad
Sázavou, 3. Prague Amigos, 4. Uhlířské

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ
SERVISNÍ
TÝM
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bez limitů a FUP

za

Ve dvaceti utkáních turnaje
padlo osmapadesát branek

Rangers Cup se stal kořistí zručského celku Černý boty

INTERNET
100 Mbit/s

PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE (31. 3./1. – 2. DUBNA 2017)
HÁZENÁ MUŽI
18. kolo – II. liga mužů JZČ (1. 4.): Sokol Vršovice – Jiskra Zruč nad Sázavou
33:21 (20:9), sestava a branky: Vinc, Vodrážka – Felis 7, Lefner 4, Štikar 4, M.
Vrzáček 3, D. Korel 2, Kovařík 1, Koubský, Roub
FOTBAL A
15. kolo – I. B třída (2. 4.): AFK Kácov – Jiskra Zruč nad Sázavou 4:1 (1:0),
branka: Zeman 1
FOTBAL MLADŠÍ ŽÁCI
13. kolo – mladší žáci (2. 4.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Kavalier Sázava 14:1
(6:0), branky: Vaňkát 4, V. Mach 2, Dolejš 2, M. Herud 2, Dubják 1, Váňa 1,
Nácovský 1, Finstrle 1
STOLNÍ TENIS B
1. zápas play out – KS1 (1. 4.): TJ Sadská C – SKC Zruč nad Sázavou B RABBIT
7:10, sestava a body: Hameta 3, Slavík 3, T. Herout 2, P. Jandejsek 1, čtyřhra 1
2. zápas play out – KS1 (2. 4.): SKC Zruč nad Sázavou B RABBIT – TJ Sadská C
9:8, sestava a body: Hameta 4, Slavík 3, P. Jandejsek 1, T. Herout, čtyřhra 1
STOLNÍ TENIS C
1. zápas play off – RP1 (31. 3.): Olympia Kutná Hora A – SKC Zruč nad Sázavou
C 8:10, sestava a body: P. Jandejsek 4, Němec 2, V. Herout 2, Zd. Jandejsek 1,
čtyřhra 1
MLÁDEŽ FLORBAL
11. kolo – starší žáci, turnaj v Praze – 11. skupina (2. 4.)
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Slavia Praha 6:1 (4:1)
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – FbK Olymp Praha Apollon 3:3 (0:1)
FbK Olymp Praha Poseidon – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 3:4 (2:1)
FBC Unhošť – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 2:2 (2:0)
ŠIPKY
26. kolo – C liga, skupina D – 2. liga (2. 4.): Střelky Veltruby B – Baltazaři Zruč
nad Sázavou 4:14, legy 13:29 – body: Chmel 4, Žižlavský 3, Rada 3, Hejl 2,
double 1, cricket 1
FUTSAL
22. kolo – Chance Futsal liga (31. 3.): Sparta Praha – FC Benago Zruč nad
Sázavou 4:4 (1:2), branky: Luiz 1, Diego 1, Brahimi 1, Belej 1.

 Červené karty na hippies zábavě,
kterou 15. 4. pořádala TJ Jiskra,
nesloužily k udělení trestu,
ale k vytvoření velkého srdce
přímo na tanečním parketu...
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až

Výsledkový víkendový servis
Pepy Tůmy

Janovice, 5. Havíři Kutná Hora, 6. Ran
gers Zruč nad Sázavou, 7. Crazy team, 8.
FBK Sokol Vlašim
Individuální ceny:
Nejlepší hráč: Ondřej Zmrhal – Exodus
SNS
Nejlepší střelec: Jan Mikeš – FBC Černý
boty – 4 branky
Nejlepší brankář: Martin Mulenko –
Uhlířské Janovice
Vítěz soutěže slušnosti: Havíři Kutná
Hora
Vítězná sestava FBC Černý boty: Trojan
– Němeček, Vacek, Mikeš, Drbal, Závor
ka, Lopour, Vlk, Tvrdík, Čech
Sestava pořadatelů turnaje Rangers: Va
něček – Kvasnička, Chaloupka, Vavřička,
Zubec, Šimonic, Žamboch, P. Kratochvíl,
Edr, Červinka, Kupsa, Menda.

