Tradiční otevírání
turistické sezóny
ve Zruči doplní
netradiční
Food festival.
Již 20. dubna!
Další info str. 2 a 3.

TJ Jiskraapořádá
TJ JISKRA
tradičně
zábavu
ve
fantastická
zábava?
stylu Fantasy...?
SAMOZŘEJMĚ!
Fantastické!
A za co13.
půjdete
V sobotu
dubna ve
v sobotusálu
13. 4.Hotelu
Vy?
velkém
13.4. / HOTEL ZRUČ / 20.00 Podrobnosti na str. 3 Zruč!

Na výletě… na farmě rodiny Cihlářových v Milošovicích
o pozemky v restitucích. „Vrátili nám
první pozemky, nějaká zvířata a osm let
jsme hospodařili dole ve vesnici, kde
jsme žili, a pak jsme začali s manželkou
stavět „na zelené louce“ o kousek výš,“
vysvětluje počátky své práce v soukromém zemědělském sektoru. Začínal
s velkým entuziasmem, a jak sám říká,
bez řemeslníků a velkého vybavení:
„Postavila se stáj, za což musím poděkovat zručským profesionálním hasičům,
že nám sem chodili pomáhat. Hospodářství se postupně rozšiřovalo a dům
dole se to prodal“, pokračuje dále. Po-

text Josef Förster
fota Jarda Bouma
Už jste tam byli? Poznejte lépe kraj
kolem řeky Sázavy a hory Blaníku. Skýtá
bezpočet turistických cílů, míst známých
i těch méně známých, neméně zajímavých, vhodných k výletu nejen pro rodiny s dětmi. Tak tedy... nastartujte auto,
sedněte na kolo, sbalte si batůžky – vyrážíme…

B

ezprostřední okolí malé vísky
Milošovice, nedaleko od Čejtic,
o níž jsem donedávna neměl
nejmenší tušení, představuje, alespoň
pro mě, takový malý kousek „Rakouska či Švýcarska“ přenesený do zvlněné
krajiny středního Posázaví. Za touto
iluzí stojí farma rodiny Cihlářových,
nacházející se hned nad vsí, od níž je
fantastický výhled na malebnou kopcovitou krajinu a zelené louky a pastviny
prostírající se do široka kolem.
Není úplně jednoduché farmu nalézt.
Nejdřív si to namíříme přímo do vsi,
kde se silnička promění v nezpevněnou
kamenitou cestu evokující tak trochu
jiný časoprostor. Chvilku nám trvá, než
nás nenápadná cedule po cestě zpět navede na správný směr.
Podobně jako u našich jižních sou-

cca 10 km.
Ideální pro výlet na kole.
Vzdálenost 6 km, cesta vede
v podstatě podél Sázavy.
Pěší výlet cca 1 hodina.
Vstupné:
zdarma.
Otevírací doba:
Celoročně,
po dohodě s majitelem.
sedů tu na vlastní oči uvidíte, jak je
o krávy, ovce a ostatní zvířata výborně
postaráno, jak vznikají běžné potraviny,
a poznáte, jak srozumitelná a zdánlivě
jednoduchá je jejich filosofie, kterou
jako jedni z mála v okolí s nadšením již
téměř třicet let vyznávají.
Zavítáte-li sem pěšky, nebo na kole,

určitě se na farmě stavte, Ing. Radek
Cihlář s rodinou Vás ochotně po areálu provede a nabídne Vám ke koupi
kvalitní výrobky z čerstvého kravského mléka.
„My to chcem dělat jinak!“
Majitel farmy nás vítá v pracovním

se svými dvěma staršími dětmi, synem
Radkem a dcerou Kateřinou, které
studují zemědělsky zaměřené školy
a po rodičích zdědily lásku ke zvířatům
a k práci na farmě. Ing. Cihlář z Milošovic pochází, hospodařit začal s rodiči ještě v době svých středoškolských
studií poté, co v roce 1992 požádali

Kontakty:
Farma Cihlář Milošovice
285 22 Milošovice 16
Zruč nad Sázavou
e-mail:
cihlarholstein@seznam.cz
tel.: 721 823 243
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Koupání ve Zruči
1. díl
Pavel Vrzáček

V

^

FOTO: FK ZRUČ

ážení spoluobčané, každé léto, kdy vysoké teploty rozpálí zručský vzduch, se
nám vkrade do myslí otázka: Kdy už tady,
přímo ve Zruči, bude nějaké dostupné koupání? V historii města byla nejčastěji k tomuto účelu využívána řeka, občasně pak různé náhražky, jako například ocelový bazén
v Rákosí či pro zaměstnance telekomunikací
a spojů bazén v areálu dnešního Centrinu.
Dnes využíváme především přírodní a umě-

kreslo
pro hosta:
~ sportovní komentátor a novinář

Jaromír Bosák

lé nádrže v přilehlých obcích,
jako je rybník na Dubině, požární nádrž v Nesměřicích či
bývalá pískovna na Horce. Část
spoluobčanů nic nedá na temně
zabarvenou vodu v řece a využije její stojaté části, ať již nad jezy
u Chabeřického mlýna či na Horce, někteří
i živější proudy v úseku protékajícím Zručí.
Ti nejodvážnější pak testují dozorce čisté
vody ve vodní nádrži Švihov, u nás známé
pod názvem Želivka.
Poté, kdy se ve Zruči vybudovala klíčová
infrastruktura, máme pěkné školy i školky,
zámek je naší chloubou, zázemí pro sportovce nám závidí široko daleko, si myslíme, že
nastal ten správný čas, abychom se věnovali
další důležité věci pro spokojenost občanů
i případných návštěvníků Zruče.

Tímto článkem chceme otevřít veřejnou
diskusi, která nám pomůže vybrat to nejlepší
možné a dlouhodobě udržitelné řešení. Nyní
máme rozpracováno devět variant a některé
další se ještě rýsují.
Na stránkách Zručských novin stejně tak
i na webu města budeme přinášet naše představy, k tomu názory odborníků nebo rozhovory se zástupci měst, kde již koupání pro své
občany mají vyřešené.
Na podzim pak plánujeme setkání spoluobčanů na toto téma. To vše tak, aby naše
společné rozhodnutí bylo zodpovědné.
Podívejme se ve stručnosti, co vše budeme
muset vzít při rozhodování v úvahu.
1. Zdroj vody
Musíme rozhodnout, zda ke koupání využijeme přírodní zdroj vody (řeka, potok, vrt)
nebo pitnou vodu z vodovodního řadu.
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10. dubna 2019 v 18 hodin
tentokrát v malém sále Hotelu Zruč
Autor více než deseti knih se sportovní
tematikou, milovník golfu a „majitel“ známého hlasu,
který propůjčil i české verzi počítačové hry FIFA…

2019
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Společenská kronika
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci březnu oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Františku Keharovi, Růženě Brynychové, Františce Chaloupkové,
Jiřímu Divíškovi, Josefu Brandovi, Václavu Ortovi, Jiřině Rejtharové, Lumíru Burdovi, Jánu
Klčovi, Boženě Duspivové, Josefu
Pavlišovi, Marii Vrbenské, Jarmile
Žďárské, Daniele Tvrdíkové, Marii Cudlínové, Anežce Pěnkavové,
Marii Bambasové, Vlastě Zachariášové, Miladě Harnové, Emilii
Michalicové, Zdeňce Vašíčkové,
Marii Kahounové, Věře Halaštové, Josefu Táborovi, Jiřímu Urbanovi, Jaroslavě Koppové, Květuši
Keharové, Jiřině Šmídové, Anně
Pěkné, Jiřímu Duškovi, Miroslavu Valouchovi, Jaroslavu Sýsovi,
Aleně Macků, Anně Kadlecové
a Marii Dejdové.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

Vítání občánků
Vážení rodiče,
stalo se tradicí, že vítáme
nové zručské občánky
na slavnostním setkání.
Vítání občánků se uskuteční
dne 30. 3. 2019, hodina bude
upřesněna na pozvánce.
Pokud máte zájem zúčastnit se této
slavnostní akce, navštivte Městský
úřad ve Zruči nad Sázavou –
– oddělení matriky, nebo se
můžete hlásit na e-mailové adrese:
mensikova@mesto-zruc.cz a také
telefonicky na čísle:
327 531 200 nebo 327 532 815.
Je třeba nahlásit
jméno, příjmení dítěte,
datum narození a adresu,
kam chcete poslat pozvánku.
Těšíme se na setkání s novými
občánky Zruče nad Sázavou.
Za SPOZ Petra Menšíková
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BŘEZEN 2019

MĚSÍČNÍK, NEPRODEJNÉ – ZDARMA

Vydává město Zruč nad Sázavou, IČ 0023 6667
Reg. číslo MK ČR E-10481.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Příjem materiálů:
noviny@mesto-zruc.cz, inzerce@mesto-zruc.cz
Inzerce:
řádková − Bc. Lucie Vadinská (tel.: 327 531 329),
plošná − Dagmar Jará (tel.: 327 531 329).
Redakce: Městský Úřad Zruč nad Sázavou,
Zámek 1, tel.: 327 531 329.
Šéfredaktor: Mgr. Blanka Olišarová
Redakční rada: Ludmila Vlková, PhDr. Josef
Förster, Ph.D.
Samostatný sportovní redaktor: Josef Tůma.
Foto postprodukce: Jarda Bouma
Typo, grafika, sazba: Lenka a Jiří Říhovi
Tisk: Tiskárna Pragma Press, s. r. o., Kutná Hora
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky
neotisknout, redakčně upravit či zkrátit.
http://www.mesto-zruc.cz
Vyšlo: 29. 3. 2019
Uzávěrka příštího čísla: 7. 4. 2019

Baťa přišel z Moravy
Šárka Kohoutová

T

ak zněl název dlouho připravovaného pořadu,
do kterého se, i na počest nedávného svátku
MDŽ, zapojily zpěvu chtivé zručské ženy a všichni
přátelé moravské lidové písničky. Dalším, o něco
větším a podstatnějším důvodem k setkání, bylo
osmdesáté výročí založení Baťova, části našeho
městečka, který právě v letošním roce slaví toto
významné jubileum svého vzniku.
A jak už to tak v našem městečku bývá, sešli
jsme se opravdu s velkou radostí, a, jak jinak, díky
hlavnímu iniciátorovi celé akce, panu Mgr. Františku Hromadníkovi, právě s tou
moravskou „táhlicí“ na rtech.
K těmto účelům sezval dvacet
zručských dam,
dívek a žen, které
poctivě, týden co
týden, docházely do zkušebny
Zručské desítky,
aby tam všichni
společně nacvičili, v čele s panem
Hromadníkem,
hned na tři desítky

„moravských tesklivých“ a teď, po týdnech nácviku, přišel konečně jejich čas.
Zasedací místnost Spolkového domu doslova
„praskala ve švech,“ a to nejen díky účinkujícím
„děvčicám“, ale byli tu i zpívající šenkýři a přihlížející a pobrukující široká zručská veřejnost.
Popíjelo se lahodné vínečko bílé aj rudé, jak jinak, především na zdraví a úspěšný zdar celé akce,
kteréžto poselství se podařilo naplnit beze zbytku.
A že se mnohým z nás leskly oči, a nejen díky
chutnému vínu, netřeba dodávat a věříme, že se
co nevidět s tou radostnou náladou a chutí společně si zazpívat a pobavit se sejdeme zase!

Zruč není Žďár
Až pojedu kolem, musím se za tebou někdy
v té Ledči nad Sázavou stavit. Slibovával kolega
z Brna. Ledeč ale není tím městem, se kterým je
díky zvukové podobnosti Zruč nejčastěji zaměňována. Našinec ten rozdíl slyší jasně a čistě, ne tak
vzdálenější přespolní. I vás se možná někdo ptal,
jak se máme u nás, ve Žďáru.
Jel jsem lokálkou z Hory a mimoděk poslouchal,
jak přes uličku velmi poutavě a zasvěceně vypráví
mladý muž o práci architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela sličné spolucestující. Jak fascinující
stavbou je Poutní kostel na Zelené hoře, s jeho
půdorysem, vší tou mystikou a symbolikou nejen
kolem světce Jana Nepomuckého. Nedalo mi nevstoupit do vášnivého monologu zmíněním pořadu s Táborským právě o téhle unikátní památce,
který běžel den předtím v telce. Rázem jsem byl
z ignoranta odborníkem na baroko. Jak se říká
„z vojína generálem za pět minut“.
Mladý muž nadšeně přitakal a blahořečil dál
originální architektonické detaily a dodal: „A ty
jsou hodně patrné právě ve Zruči... Co to? Nechtěje se ztrapnit uznale přikyvuji a dumám, co
od Santiniho mi ve Zruči uniklo. Až když za chvilku vypravěč přemístil k nám i Dolní hřbitov podle
Santiniho návrhu, plácl jsem se do čela: „Aháá, vy
myslíte ve Žďáře!“
„Jistě, jistě,“ odpověděl (ryby, raci, dyk je to jedno...)
Tuhle volal mámě klient a prý: „Tak už stojím
ve Žďáře na náměstí, tak kudy k vám, pani Fajmanová?“ (Oj, 90km na Prahu a jste tam coby dup.)
Kamarád zas chytil stopa a: „Kam to bude?“
„Do Zruče.“ Řidič suverénně prosvištěl kolem
soutického exitu a na stopařův podiv dobrácky
odvětil: „Já tě hodím, kámo, až k vám do Žďáru!“
Inu, tady sice nemáme památky Unesco jako Zelená hora, ale pokud by poutník omylem dorazil
naopak místo do Žďáru do Zruče neostrouhal by.
Páč ten náš zámek a park vypadají na Instagramu
taky zatraceně fotogenicky!

foto: S. tomášek
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Otevírání turistické sezóny s Míšou
Martina Fialová

O

tevírání turistické sezóny se letos uskuteční
20. dubna. V tento den budou opět otevřeny
všechny expozice zámeckého okruhu. Uměli byste je vyjmenovat? Ano, ano máte pravdu... Je to
malý a velký zámecký okruhu, Kolowratská věž,
Příběh řeky Sázavy, Vodácké muzeum, Království panenek a muzeum Od verpánku k Baťovi.
Ve 13 hodin proběhne slavnostní zahájení proslovem starosty města. Poté vystoupí se svým progra-

mem děti z mateřských školek a žáci ZŠ a ZUŠ.
Od 13.30 se pobaví děti při vystoupení Míši Růžičkové na zámecké Minidiskotéce a během dne
se mohou také povozit a vyfotit na poníkovi nebo
vytvořit krásné velikonoční dekorace v pracovních
dílničkách. Pro dospělé je pak připravena ochutnávka netradičních jídel na Food festivalu, prodejní stánky se suvenýry a od 15 hodin v zámeckém
parku Vodácký festival. Zazpívat si můžete například s Poutníky nebo Epidemií. Tak přijďte novou
turistickou sezonu otevřít s námi.

Setkání s pamětnicí
Hedvika Smítková

V

letošním roce si připomínáme osmdesáté
výročí příchodu firmy Baťa do našeho městečka. I my jsme se rozhodly připomenout si tuto
dobu a na členskou schůzi ČSŽ 19. 3. jsme si
pozvaly pamětnici paní Bohumilu Maršounovou. Přišla sem jako patnáctiletá v roce 1943,
takže nezažila úplné pionýrské začátky, ale i tak
to bylo zajímavé vzpomínání. Záhy se do hovoru
přidávaly i mladší pamětnice, takže ty ostatní se
dověděly, jak probíhala výstavba Nové Zruče, jaká
byla organizace práce v továrně i propracovaný
systém zvyšování kvalifikace učňů a pracovníků,
čím tenkrát naplňovali mladí muži a mladé ženy
volný čas, jak se měnil sortiment výroby, kteří
zahraniční pracovníci se tu postupně uplatnili…
Zavzpomínalo se i na tehdejší výhody – zkrácenou pracovní dobu pro ženy s dětmi, i jak
možnost směnování usnadňovala rodinnou péči
o děti. Došlo i na úsměvné historky.
Obdivovaly jsme nejen dobrou paměť a pevný

Robert
Výsledková tabulka:

foto: f. smítka
hlas, ale i celkovou neobyčejnou vitalitu našeho
hosta – ženy, která i přes pokročilý věk plně žije
i současností.
Pokud se někoho při vzpomínání přece jen
zmocnila nostalgie, pomohl ji v druhé části našeho setkání rozptýlit pan Hromadník se svými
zpěvačkami a moravskými písničkami. Tvořivé
ženy zas ocenily výstavku ručních prací, kterou
pro nás tentokrát připravila paní Šašinková. Děkujeme všem zúčastněným za hezké odpoledne.

Turnaj v Zatre proběhl...
Eliška Leopoldová
… a my jsme se tak již po čtvrté sešli u zatrovnic. Letos nás překvapila vyšší účast dětí, a tak
jsme hráli nejen v zasedací místnosti spolkového
domu, ale i v klubovně „rodáků“. A protože se
dvě starší děti rozhodly poměřit síly už s dospělými hráči, utkalo se v kategorii dospělých dvanáct
hráčů a v kategorii dětí hráčů patnáct. Na začátku turnaje jsem popřála všem štěstí ve hře
a zároveň požádala ženy, zda by napnuly všechny
své síly a hrály tak, aby se na putovním poháru
konečně objevilo i ženské jméno. Musím říci, že
snaha byla velká, ale ani letos se to nepodařilo.
Nejlépe si s jednou prohrou vedl Michal Böhm,

na druhém místě pak skončila Vlasta Petrasová
a na třetím Alena Vávrová. V kategorii dětí se
nejlépe umístili Tereza Kurková, Radek Šťastný
a Kateřina Burešová.
Ráda bych tímto poděkovala spolku „rodáků“
za velkou podporu při organizaci tohoto turnaje, což se projevilo i v pořízení velmi pěkných
cen. Paní Černé děkuji za podporu s propagací
turnaje a propůjčení prostor zasedací místnosti
spolkového domu. Zaměstnancům Infocentra
děkuji za dárkové a propagační materiály, které
jsme věnovali dětem.
Všichni se již těšíme na turnaj ve Zruči příští
rok a budu se těšit, pokud se přidá více hráčů i ze
Zruče.

DOSPĚLÍ

DĚTI

1. Michal Böhm (Praha)

1. Tereza Kurková (Praha)

2. Vlasta Petrasová (Praha)

2. Radek Šťastný (Praha)

3. Alena Vávrová (Praha)

3. Kateřina Burešová (Skuteč)

4. Eliška Leopoldová (Zruč)

4. Matěj Bureš (Skuteč)

5. Filip Jeřábek (Čáslav)

5. David Nwamutalu (Praha)

6. Milan Petras (Praha)

6. Beáta Leopoldová (Praha/Zruč)

7. Andrea Kuhová (Praha)

7. Andrea Pavlištová (Skuteč)

8. Kateřina Suchá (Praha)

8. Julie Jouklová (Praha)

9. František Leopold (Zruč)

9. Bin Vuong (Praha)

10. Ondřej Malý (Praha)

10. Miroslav Šťastný (Praha)

11. Jan Adrián (Zruč)

11. Hana Stejskalová (Praha)

12. Hana Vuong (Praha)

12. Sandra Zemanová (Praha)

−

13. Rozálie Ruisová (Praha)

−

14. Lukáš Maršík (Praha)

−

15. Marie Page (Praha)

foto: archiv autorky
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Kalendář kulturních a dalších akcí

pokračování článku „Na výletě…“ ze str. 1
stupně přibyla dojírna, stáj pro jalovice,
kotce pro telata, jímka a před pěti lety
také minimlékárna.
Když Ing. Cihlář hovoří, v jistých
momentech jako by evokoval dávnou
slávu českých sedláků, svět českého
venkova z časů před násilnou kolektivizací. Půdy a zvířat a práce si tu nesmírně váží, v jejich nejvyšším zájmu
je správně ji obhospodařovat, udržet ji
zdravou a čistou, chránit ji co možná
nejvíce od chemických látek. Pečují tu
denně co nejlépe o zvířata, která se volně, pokud je to po zimě za suchých dnů
možné, pohybují po pastvinách. Tím
vším, co dělají, jak se chovají ke zvířatům i tím, jak nakládají s půdou,

pozitivně přispívají k ochraně krajiny
a vody v ní.
„Já nejsem žádnej ekologickej aktivista, kterej leze na komíny a přivazuje
se ke stromům, ale na druhou stranu
se mi nelíbí intenzivní zemědělství. My
jsme strašně moc let měli jen zatravněnou půdu, louky a pastviny, kde se
dvacet sedm let nepoužívala žádná chemie, naše půda je dobře konzervovaná
a odpočívá. Dneska každej poslouchá
o problémech s klimatickými změnami,
to asi dojde k mnoha uším, jaké jsou
problémy se suchem, a všechno je to
odvozené od toho, že půda není v dobrém stavu… My to chcem dělat jinak.“
Ing. Cihlář ví, o čem mluví, vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně,

obor Krajinné inženýrství a agroekologii. To ho naučilo rozumět dnes tolik
diskutovaným klimatickým procesům
a jejich dopadu na krajinu.
Pozemky, čítající kolem osmdesáti hektarů, Cihlářovi zčásti vlastní
a zčásti je mají pronajaté. Podařilo se
jim je i směnit za jiné s Agrem Pertoltice, a tak nemusí nikam daleko jezdit.
Na farmě drží takzvané holštýnské
plemeno krav, což je poslední dobou
v Čechách nejčastěji chované plemeno
určené pro dojení.
Krávy – šampiónky
O blízkém vztahu Cihlářových a jejich zvířat vypovídá i jedna zajímavá
skutečnost: všech padesát krav má svá
jména a některá prý na něj dokonce
i slyší, když je volají k dojení. A abychom nezapomněli, Cihlářovy krávy
se úspěšně ucházely a ucházejí o ceny
na domácích výstavách a soutěžích,
regionálních i těch prestižních, celonárodních.
Když se zajímáme o to, jak taková
soutěž probíhá, pan Cihlář jen prohodí k dceři: „Dojdi pro ohlávku!“ Syn

vyvede krávu před nás. „Dáte ji ohlávku
a vodíte ji kolem, ona se naučí, jak má
chodit. Se psem je to nepřirozené, ale
s krávou mi to přijde úplně normální…“ Zvíře se prý musí připravovat třeba dva měsíce, aby se naučilo „chodit“,
aby se nebálo, stříhá se, myje se, jak
upřesňuje Ing. Cihlář. Přípravu zvířat
na soutěže mají v popisu práce Cihlářovy děti. Na výstavách se hodnotí jediná
věc, a to „exteriér“, jak kráva „vypadá“.
Kráva Sára z Milošovic dokonce
v roce 2014 vyhrála mistrovský titul
národní šampiónky v konkurenci mezi
osmdesáti zvířaty z celé republiky, což
je v tomto oboru pomyslný vrchol.
„V Kanadě se při takové příležitosti

naplní Madison Square Garden, kde se
hraje NHL, tam to má prestiž, přestane
se hrát hokej a jdou tam krávy,“ říká
o významu této události v zahraničí pan
Cihlář. „Taková kráva má pak cenu milion dolarů…“
Farma má příjmy z valné části z mléka, které se prodává velkoodběratelům
i příchozím lidem. Poté, co tu před pěti
lety zprovoznili mlékarnu, se kolem deseti procent z celkového objemu mléka
zpracovává, což je zase doménou paní
Cihlářové. Jejich jogurty, čerstvé i naložené sýry s různými příchutěmi, korbáčiky, tvaroh, kefír, jogurtové mléko,
zapsané mezi regionální produkty Kutnohorska, koupíte pouze u nich na farmě. Nevozí je do obchodů, nemají ani
žádnou reklamu, snad kromě skromné-
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Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál
přístupný již v dubnu o víkendech od 9.00 do 17.00 hod. (polední
pauza v zámecké pokladně 11.30–12.30 hod.).

ho facebookového profilu, a nenabízejí
je na farmářských trzích, jimž prý nelze
úplně věřit. Chtějí, aby si lidé pro ně
na farmu dojeli sami, seznámili se s tím,
jak své hospodářství vedou, jak jejich
krávy vypadají a jaký mají jejich produkty původ a kvalitu. Věří, že jejich
práci lidé ocení na místě. Je to svým
způsobem užitečná osvěta o ceně kvalitních potravin na rozdíl od produktů ze
supermarketů, podpořených masivními reklamami typu „Z lásky k Česku“,
absurdním kolotočem, v němž se točí
velké peníze.
Návštěva farmy v Milošovicích před-

stavuje ideální cíl pro rodinný výlet,
na kole i pěšky. Bude zajímavým využitím volného času, které přinese radost
a poučení. Na jedné straně jistě přijde
řeč na to, proč strádá český venkov,
krajina trpí intenzivním hospodařením
a mění se na tzv. kulturní poušť bez sebemenších známek života. Dozvíte se
mnohé o příčinách těchto negativních
jevů, o lobby peněz, dotacích, které přirozené lidské jednání křiví…
Na druhé straně jistě oceníte přemýšlivé a nesmírně pracovité lidi s jejich
každodenním zápalem pro věc, předávaným z generace na generaci, lidi, pro
něž život na venkově znamená nikoliv
touhu mít bazén a posekanout trávu, ale
dlouholetou snahu o rozvíjení a uchovávání tradičních hodnot venkova.

Co dalšího můžete ještě navštívit:
Naplánujte si sem celodenní výlet na kole, anebo pěšky. Pro pěší výlet doporučujeme
dojet nejprve vlakem do zastávky Chřenovice, kousek po proudu řeky přejdete most přes
Sázavu a půjdete podél lesa nahoru na Kounice a Čejtice, odkud je jen krátká odbočka
po asfaltce na Milošovice. Do Zruče se vrátíte po modré značce vedoucí z Čejtic přes Horku.
Tip redakce ZN – Den otevřených dveří:
Cihlářovi plánuji na letošek Den otevřených dveří na farmě. Sledujte zručské plakátovací
plochy a náš facebookový profil.

Duben

Velikonoční výstava – výstava ve spolkovém domě – pořádá Klub
panenky ČR.

2. 4. 2019

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci).

2.–5. 4. 2019

Bazárek, pořádá RC Setkání, spolkový dům, I. patro, klubovna RC
Setkání. Více informací viz plakát.

4. 4. 2019

Výkup zlata a stříbra – od 9.00 do 12.00 hod., spolkový dům, II.
patro, zasedací místnost.

6. 4. 2019

Městská knihovna – sobotní provoz – otevřeno 9.00–11.30 hod.

9. 4. 2019

Tvoření pro radost – květinová girlanda, pořádá Český svaz žen,
od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro, klubovna svazu.
Potřeby: nůžky, provázek nebo úzká stuha, případně tavná pistole.
Více informací viz plakát.

10. 4. 2019

Zájezd do Polska – pořádá Český svaz žen, další informace na tel.:
733 226 348.

10. 4. 2019

Křeslo pro hosta – hostem pořadu sportovní komentátor a novinář
Jaromír Bosák, pořádá OKŠS – spolkový dům, moderuje PhDr. Josef
Förster, Ph.D. Začátek od 18.00 hod. v Hotelu Zruč – malý sál. Vstupné:
50 Kč.

13. 4. 2019

Jarní nákupní zájezd do Polska, pořádá Svaz tělesně postižných
ve Zruči nad Sázavou. Přihlášení u pana Šonky, tel.: 728 342 025, pana
Leopolda, tel.: 605 945 226 nebo u paní Kahounové, tel.: 723 735 684.
Cena zájezdu pro členy: 200 Kč, pro ostatní: 250 Kč. Odjezd v 6.00 hod.
od Hotelu Zruč se zastávkou ve Staré Zruči.

13. 4. 2019

Fantasy zábava, pořádá TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. K tanci i poslechu zahraje kapela IMPULS. Začátek od 20.00 hod. v Hotelu Zruč –
velký sál. Těšit se můžete na zábavný program, videoprojekci i výherní
soutěže o ceny. Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek v kanceláři TJ
Jiskra, nebo na tel.: 730 150 717. Oblečení ve fantasy stylu vítáno.

15. 4. 2019

Akademie třetího věku – probíhající kurz – 7 trpaslíků – nejmenší
státy Evropy, 9.00–12.15 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací
místnost. Více informací viz plakát.

16. 4. 2019

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci).

16. 4. 2019

Mega–velikonoční tvoření, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Jarmilou Havlíčkovou, RC Setkání a Českým svazem žen.
Od 15.00 hod. velikonoční dekorace – tvoření dětí – klubovna RC
Setkání, od 15 hod. děrovaná vajíčka a vajíčka s čepičkou – zasedací místnost a od 17 hod. velikonoční věnec a aranžmá – zasedací
místnost.

17. 4. 2019

Kino – film Bohemian Rhapsody – dvě projekce, pořádá OKŠS –
spolkový dům. První promítání od 17.00 hod. a druhé od 20.00 hod.
ve spolkovém domě, II. patro, zasedací místnost. Vstupné: 50 Kč, člen
filmového klubu: 30 Kč.

18. 4. 2019

Černá kára – hudební trio FA.LE.Š. a jeho zpěvačka JEŘABINKA
nabídnou milovníkům jazzu bluesové evergreeny. Pořádá OKŠS –
spolkový dům, Centrin s.r.o. CZ A Fanda Team. Začátek od 18.00 hod.
ve spolkovém domě – II. patro, zasedací místnost.

19. 4. 2019

Poradní dny pro zdravotně postižené, pořádá Svaz tělesně
postižených ve Zruči nad Sázavou, 10.00–12.00 hod., spolkový dům, I.
patro, klubovna svazu (každý třetí pátek v měsíci).

20. 4. 2019

Otevírání turistické sezóny s Míšou a IV. vodácký festival,
pořádá OKŠS – otevření zámeckých expozic za zvýhodněné vstupné,
slavnostní zahájení, vystoupení zručských MŠ, ZUŠ a tanečního kroužku školní družiny, zábavný program s Míšou, hudební vodácký festival,
jízda na poníkovi, tvůrčí dílny a také mini food festival.

23. 4. 2019

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci).

23. 4. 2019

Zájezd do divadla La Fabrika Praha – divadelní představení Duet
pro jeden hlas, pořádá OKŠS. Hrají: Zuzana Stivínová a Jan Novotný.
Začátek představení od 19.30 hod. Předprodej vstupenek na OKŠS
ve Zruči nebo na tel.: 327 531 194. Vstupné: 350 Kč + autobus 120 Kč.
Odjezd od Hotelu Zruč v 17.00 hod.

25. 4. 2019

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

26. – 27. 4.
2019

Český videosalon 2019, pořádá Filmové studio Sázavan Zruč nad
Sázavou ve spolupráci s OKŠS ve spolkovém domě – II. patro, zasedací
místnost. Více informací viz plakát.
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

Nezapomeňte!

Do 30.4. 2019 můžete v kanceláři starosty nebo na e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz
odevzdat písemný návrh na ocenění

CENA MĚSTA a CENA ZA SPORTOVNÍ VÝKON za rok 2018
Více informací ohledně podmínek pro udílení cen
naleznete na úřední desce Městského úřadu Zruč nad Sázavou.
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Co o mateřském mléce možná nevíte
Viktorie Tománková

O

dedávna, když se dítě narodilo,
matka ho začala krmit mateřským mlékem. Když to nešlo, pořídila
se kojná.
Když se ani to nepovedlo, muselo se
dítě dokrmovat mlékem kozím nebo
kravským, ovšem naředěným a doplněným odvarem třeba z ovesných vloček nebo rýže a i tak všichni věděli, že
dítě s docela velkou pravděpodobností
zemře. Tak to chodí v některých odlehlých krajinách světa dodnes.
Když jsem byla před třemi lety v Mongolsku, na čínsko-mongolské hranici
široko daleko nenajdete obchod, kde
by prodávali Sunar, zato v každé jurtě,
kde mají malé dítě, jej matka kojí. Jiná
možnost prostě není.
Bohužel, u nás je běžné, že zajdete
do obchodu a koupíte náhražku – umělou kojeneckou výživu. Na pultech
supermarketů jsou jich plné regály.
Na mateřské mléko jsme se začali dívat
jako na „potravu“ pro dítě a podléháme
dojmu, že každou potravinu lze už dnes
nahradit její instantní verzí, že?
Mateřské mléko ale není jen „potrava“.
Mateřské mléko má za úkol mnohem
více. Má za úkol dítě připravit na život
mimo matčino tělo a dítě chránit. A to
nejen po dobu kojení, ale po celý jeho
život nejen tím, jak „nastaví“ mikroflóru dítěte.
O utváření trávícího systému dítěte,
nastavení střevní mikroflóry a imunitního systému totiž rozhodují právě
první dny života a také to, jestli je dítě
kojeno.
Mohla bych zde vypisovat složité
názvy jednotlivých složek mateřského
mléka a jejich obsah, ale to by nebylo
tak zajímavé, jako když zde vypíšu pár
opravdu zajímavých věcí, které mateřské
mléko umí…
Když se dítě narodí, prvnímu mléku,
které matka pro novorozeně tvoří, se
říká kolostrum. A zde začíná ten zázrak,
že se mateřské mléko od první kapky
přizpůsobuje svým složením potřebám
vyvíjejícího se dítěte.
Kolostrum, které pije novorozeně

po porodu, obsahuje hlavně vysoký podíl bílkovin, z toho asi 50% je sekreční
imunoglobulin A (IgA). To jsou látky,
které mají za úkol „odchytit“ škodliviny
a transportovat je pryč z organismu dítěte. Kolostrum poskytuje čerstvě narozenému dítěti specifickou ochranu před
novými viry a bakteriemi a připravuje
jeho organismus na nové mimoděložní
prostředí.
Kolostrum má zároveň o něco nižší obsah sacharidů a tuků (než mléko
určené pro staršího kojence) a spoustu
dalších důležitých látek, které dítě pro
svůj start do života potřebuje.
Mateřské mléko, které se začne tvořit
o několik dnů později, má výrazně vyšší
obsah sacharidů i tuků a obsah bílkovin
se postupně snižuje. Složení mateřského mléka se přizpůsobuje potřebám
dítěte, a to jak vzhledem k věku, tak
k zdravotnímu stavu. Složení mléka se
může měnit během dne, ale i od kojení
ke kojení, podle potřeb dítěte. Ač to zní
neuvěřitelně, je to tak.
Mateřské mléko každé matky je unikátní. Záleží i na tom, kde se matka
s dítětem pohybují, jakým virům či
bakteriím jsou vystaveni a podle toho
tělo matky tvoří protilátky, které předává dítěti pomocí mateřského mléka.
Zajímavá otázka ale je, jak je možné,
že pokud je dítě vystaveno viru či bakteriím, kterým matka vystavena nebyla
(v její krvi se antigenní složky nenachází), mateřské mléko přesto antigeny proti dané bakterii obsahuje?
Vědci prokázali protilátkovou odpověď, která je vyvolána přímým kontaktem úst dítěte a prsu matky (protilátková odpověď je vyvolána pronikáním
antigenu z úst dítěte do makrofágů
a poté lymfocytů mléčné žlázy).
Bylo potvrzeno, že existuje významné
spojení mezi buňkami cestujícími ze
střeva až do mléčné žlázy. Tedy spojení
mezi lymfatickou tkání střevního či dýchacího traktu a ostatních částí slizničního systému. Jednoduše řečeno – imunitní reakce a odpověď probíhá mezi
zažívacím traktem a mléčnou žlázou.
Matk a tedy nemusí sa ma přijít
do kontaktu s virem či bakteriemi.

Anna: Po podpatky v odpadky
Ahoj Zručáci!
Vdaná Anna opět mezi váma. Děkuji Vláďovi Královi za krásnou odpověď na můj první, lednový článek
do Zručských novin o topení. Sice se,
jemnostpane, se všemi Vašimi názory
úplně neztotožňuji, ale líbí se mi, že
jste mi poslal takové upřímné veřejné
psaníčko.
Poté, co jsem psa la o zamoření
ovzduší spalinami z našich komínů,
následně jsem nabídla k otištění do novin úvahu, zda je správné solit silnice,
místo toho, abychom si raději posolili
vajíčko, nyní přicházím s dalším tématem, které bezprostředně naráží na život ve Zruči. Snad už se téma i v minulém čísle novin částečně objevilo:
po krásné zimě sešel sníh a jaro odkrylo všelijaké poklady, které byly pod
sněhem skryté. Ano, mluvím o všem,
co jsme my, lidé, po sobě neuklidili,
o odpadcích a všemožných dalších věcech, které odhazujeme na zem, a tím
pro nás problém s přebytečnou věcí
končí. A tak se stalo, že jsem jednoho
krásného dopoledne cestou k Tescu
vytáhla z kabelky pytlík a do něj začala sbírat odpadky. Jé, hele, krabička
od cigaret. Obal od chipsů, PET lahev,
tady dokonce psí lejno zabalené do igelitového pytlíku, ale ponechané na louce. Další krabička od cigaret a karton
od mražené pizzy. Než jsem k Tescu

došla, měla jsem sáček s odpadky plný.
Podobně to nevypadá pouze ve Zruči. Jednou jsem šla s dětmi pěší túru
na Benešovsku a rozhodla se, že budeme
počítat v příkopech odhozené krabičky
od cigaret. Po dvou kilometrech a cca
1500 krabičkách jsme to vzdali. Jdeme
se projít lesem a potkáváme vyhozené papírky od svačin, staré televizory,
skleněné zavařovačky, v příkopech jsou
černé skládky. A já pak zase čelím dotazům typu: „Mamííí, proč lidé vyhazují
odpadky v přírodě?“ a „Mamííí, můžu
si vzít tenhle hrnec domů?“. Řekněte
mi sami, nemáme snad dostatek košů,
nefunguje nám systém svážení odpadů?
Nemáme každý svoji popelnici a poblíž kontejnery na tříděný odpad? Proč
má někdo potřebu vyhodit odpadek
na zem? Proč vždycky, když děti dostanou v jídelně pitíčko nebo jogurt, musí
se o tom dozvědět zbytek Zručanů,
protože se pak vyhýbají rozšlapaným
svačinkám po cestě? Proč jsou veřejná
prostranství zamořená nedopalky od cigaret a staletými fleky od žvýkaček? Jak
může někdo jistě naprosto záměrně rozbalit jídlo a obal odhodit na zem?
Schválně jsem si otevřela internetový
prohlížeč a hledám data. Zajímavá mi
přišla tabulka na webu eprehledy.cz, která uvádí informace, jak dlouho se rozkládají odpadky, pokud by se vyskytovaly v lese. Ohryzek od jablka mizí cca

Pouhým přisátím dítěte k prsu matky
dochází k výměně informace o tom,
co dítě potřebuje. Tato informace přes
sliznici dítěte (ústa) a mléčnou žlázu
putuje tělem matky, které začne tvořit
protilátky a ty zase posílat v mateřském
mléce svému dítěti.
V mateřském mléce byly nalezeny
například protilátky (imunoglobuliny)
schopné dítě ochránit i před nemocemi, jako je salmonela, cholera, chřipka,
dokáže dítě chránit před pneumokoky,
před kvasinkami a mnoha dalšími nemocemi.
Ale nejen to. U kojených dětí ve srovnání s dětmi krmenými umělou kojeneckou výživou byl také prokázán nižší
výskyt atopického ekzému a astmatické
bronchitidy. Předpokládá se, že mateřské mléko obsahuje protilátky chránící
proti alergii, které zabrání možnosti
pronikání alergenu přes střevní stěnu
dítěte, a tak k alergii v pozdějším věku
nedochází.
A co víc: v roce 1995 zkoumali vědci
účinky mateřského mléka na přilnavost
bakterií k povrchu zhoubných buněk
jedné z forem plicní rakoviny. Autoři
zjistili, že mateřské mléko v krátké době
zničí nejen bakterie, ale také nádorové
buňky a že některá z látek v mateřském
mléku spouští molekulární mechanizmus, který vede k sebezničení rakovinových buněk.
Později pa k publikova li studii,
ve které popsali bílkovinný komplex
mateřského mléka, který zabíjí rakovinové buňky, ale šetří buňky zdravé.
Dokonce již byly provedeny první
klinické studie, ovšem molekulárněbiologické zkoumání mechanismu
účinku je velmi složité.
Mateřské mléko obsahuje také mastné kyseliny, které jsou podstatné pro
vývoj centrálního nervového systému
(mozek, mícha) a také oční sítnice.
Bylo prokázáno, že krmení předčasně
narozených dětí mateřským mlékem
má ochrannou úlohu před retinopatií. Retinopatie je onemocnění sítnice,
které v nejhorších případech může vést
až k jejímu odchlípnutí a vážnému poškození zraku dítěte.

Mateřské mléko obsahuje spoustu
unikátních látek, z nichž každá má
svůj význam.
Neocenitelnou a nenahraditelnou
roli v osídlení střev a vůbec zažívacího
traktu dítěte mají také tzv. „oligosacharidy mateřského mléka“.
Jsou to látky, které, jednoduše řečeno, dítě neumí strávit. Jsou odolné
vůči gastrointestinálnímu trávení,
přecházejí do tlustého střeva a zde se
stávají „potravou“ pro ty „dobré“ bakterie, které potřebujeme pro své trávení
a dobrou funkci našich střev. Pro dítě
jsou to první tzv. prebiotika – tj. potrava pro střevní bakterie. Navíc mají
i antimikrobiální efekt.
Dokáží dítě chránit před patogenními organismy tím, že na sebe vážou patogeny a tím zabraňují jejich uchycení
na sliznici. Je to dokonalá ochrana před
E. Coli, campylobakterem, listériemi,
salmonelou atd.
Když se oligosacharidy mateřského
mléka začnou rozkládat, začne se uvolňovat kyselina sialová, která je nezbytná pro vývoj mozku, ovlivňuje tvorbu
paměti a vznik nervových spojení.
Vědci se snaží tyto komplexy oligosacharidů mateřského mléka napodobit,
aby byly i složkou umělé kojenecké
výživy, ale není to zcela možné. Bylo
totiž zjištěno, že některé oligosacharidy mateřského mléka mají tak složitou chemickou strukturu, že je téměř
nemožné je syntetizovat v laboratoři.
Navíc bylo identifikováno více, než
200 různých struktur oligosacharidů,
u některých z nich stále není známa
jejich funkce….
Další zvláštností je, že složení oligosacharidů mateřského mléka je genetickou záležitostí. To znamená, že každá
žena má složení mateřského mléka jiné
i v závislosti na své genetické výbavě.
Je prokázáno mnoho dalších podivuhodných spojení mezi střevní mikroflórou, na jejíž osídlení se v prvopočátku podílí právě mateřské mléko,
a ostatními funkcemi lidského organismu. A to od vývoje centrálního nervového systému až po psychické poruchy.
Další věc, která se prokázala a mě
osobně přijde naprosto úžasná, je, že
u kojených dětí je menší výskyt zubního kazu než u dětí krmených umělou

kojeneckou výživou. Ukázalo se, že
hlavní roli hraje opět mateřské mléko, tentokrát v kombinaci se slinami
dítěte.
Bylo prokázáno, že při kontaktu
slin dítěte a mateřského mléka vzniká
sloučenina, jejíž součástí je v určitém
množství peroxid vodíku. Vznik této
sloučeniny dále aktivuje enzymatický
systém (laktoperoxidáza), který se podílí na vzniku další sloučeniny, která
má antibakteriální účinky.
Tyto látky vznikající při kontaktu
slin a mateřského mléka mají antibakteriální účinky a regulují množství
mikroorganismů a patogenů v dutině
ústní dítěte.
Jak je vidět, mateřské mléko každé
matky je jedinečné a opravdu nenahraditelné. Jeden krátký článek je
bohužel velmi málo místa na popis
něčeho tak unikátního, jako je mateřské mléko.
A tak již jen pár zajímavostí a informací.
Víte, že u nás v ČR je zakázáno kojit cizí dítě, a to z důvodu možnosti
přenosu například HIV viru, syfilis
a dalších nemocí? Nebo to, že mateřské mléko obecně je považováno
za skvělý ukazatel znečištění životního
prostředí dioxiny či polychlorovanými
bifenyly? To, a mnohem více informací o kojení jako takovém, o právních
dopadech, o etickém kodexu a mnohem více se dozvíte na webu http://
www.kojeni.cz/. Ohledně praktických
informací a problémů s kojením se
obraťte na laktační poradkyni, jejichž
seznam najdete na stránkách http://
www.kojeni.cz/maminkam/poradci/.
V případě jakýchkoli otázek k tématu se můžete obracet na mě a napsat
mi přes fb nebo na adresu viki-info@
pidizrouti.cz, velmi ráda vám zodpovím vaše dotazy.
Co ale dělat, když se kojení nedaří
nebo není z nějakého důvodu možné,
nebo kdy se kojení vyloženě nedoporučuje? Jaké jsou možnosti? Jak vybrat
z široké nabídky umělé kojenecké výživy, na co si dát pozor a proč? Na to
vše se můžete těšit příště…
Poznámka: Článek i citace, ze kterých autorka čerpala, najdete na webu
www.pidizrouti.cz.

16 dní, papír 4 měsíce, vlněná ponožka
1,5 roku, plechovka a nedopalek cigarety s filtrem 15 let, igelitový sáček 25
let, žvýkačka 50 let, plastový kelímek
70 let, PET láhev 100 let, jednorázové
pleny 250 let, sklo tisíce let (ale možná nikdy), polystyren desetitisíce let
(ale možná nikdy) a zajímavost: struny
do sekačky se nerozloží pravděpodobně
nikdy. Při rozkládání ale hodně záleží
na vlhkosti, slunečním záření, přítomnosti rozkradačů, organismů, které
se odpadem živí. Na webu plastjepast.
cz píší, že některé plasty se biologicky
neodbourávají vůbec, nebo například,
že plasty na mořském dni, které nepřicházejí do styku se slunečním zářením
a kyslíkem, se rozkládají ještě mnohem
pomaleji. Na celém světě se vytřídí pouze 14% plastových obalů, v Evropě je to
30%. Každý rok se do oceánů dostane
více než 8 miliónů tun plastů, což je prý
stejně, jako kdybyste do moře každou
minutu vyklopili nákladní vůz plný
plastového odpadu. Plastový odpad
v moři se vlivem mořského proudění
rozpadá na menší kousky, přičemž částice, které mají méně než 5 mm nazýváme mikroplasty. 92% všech odpadů
v moři jsou právě tyto mikročástice,
které nejsou mnohdy ani vidět. Plast
zabíjí každý rok až 1 milión mořských
ptáků, 100 tisíc mořských savců, želv
a jiných zvířat. V Tichém oceánu se pohybuje ostrov složený především z plastových odpadů, který má nyní rozlohu

větší než Německo, Francie a Španělsko
dohromady. Dokážu si představit, jaký
to může mít dopad, pro celý ekosystém.
Mikročástice plastu se vlivem potravního řetězce dostanou do všech míst,
budou v půdě po celém světě a my už se
jich nikdy nezbavíme. A přestože tohle
všechno víme, stejně někdo jde a vyhodí obal od svačiny na louce Na Pohoří.
Nepište mi, prosím, že paní dokonalá se
přistěhovala do Zruče a káže vodu. Ani
já nejsem dokonalá. Jednorázové pleny
jsem sice vyměnila za látkové a snažím
se omezit tvorbu odpadu, ale někdy je
to opravdu fuška. Plast je prostě všude.
Některé organizace varují, že do roku
2050 může nastat naprostý kolaps ekosystému vlivem globálního oteplování,
že planeta bude zamořená odpadem,
že 80% zvířat uhyne a uvádějí i další,
hrozivé prognózy. Já si ale myslím, že
se to nestane, že se do té doby všichni
změníme. Zachování přírody pro nás
bude problém číslo jedna, který je (už
teď) nutné řešit. V nedávné době se (dle
webu forbes.cz) na dvě stovky globálních gigantů, jako je Coca-cola, H&M
či Nestlé, zavázalo, že do roku 2025
budou všechny obaly jejich výrobků
recyklované/kompostovatelné/recyklovatelné. Velké společnosti vytáhly
do boje proti užívání plastů. Adidas se
zavázal, že do roku 2024 přejde na používání recyklovaných plastů. Dokonce
navrhl kolekci bot, která bude vytvořená z plastů vylovených z oceánu. Star-

bucks se chce zbavit plastových brček,
s podobným plánem začíná i McDonald’s. Jednorázové plasty touží z obchodů a restaurací vymýtit i IKEA.
V celé zemi vznikají bezobalové obchody, ve kterých si můžeme nakoupit
do vlastních pytlíků a sklenic. Uvítali
byste takový i ve Zruči? Pro někoho je
to možná moc velká změna. A co třeba
zkusit pro začátek alespoň malý krůček?
Chce to naprosto jednoduchou věc:
když půjdete ven, myslete na to, abyste
si vzali vodu do své lahve, nemusíte pak
kupovat vodu v jednorázovém plastu.
Nebo až půjdete na nákup, vezměte si
vlastní nákupní tašku a pytlíky, do kterých dáte ovoce, zeleninu a pečivo.
A ti, kteří pro naše životní prostředí
chtějí udělat ještě o něco více – koukněte na stránky uklidmecesko.cz a připojte se například k úklidu Zruče, který pořádá Volejbalový oddíl TJ Jiskra
(20. 4.) nebo třeba akci Čistá řeka Sázava (12.–14. 4.). Protože jak starý slogan
na třídění odpadu praví: Má to cenu!
Anna
annazrucska@gmail.com
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pokračování článku „Koupání va Zruči“ ze str. 1
2. Způsob čištění vody
U přírodního koupaliště se nabízí
pro zachování co nejekologičtějšího
provozu využít k čištění vody například kořenové čističky. K lasickou
variantou známou z většiny umělých
bazénů je technické čištění, ať již s využitím chemie, či například ozónu.
Možným řešením je i to, že se voda
nebude vůbec čistit a budeme se snažit, aby se „neušpinila“. Každé takové
řešení má jiné nároky na vstupní investici a na následné provozní náklady.
Každé má jiný dopad na životní prostředí a jiné možnosti z hlediska umístění ve městě. S vybranou variantou
pak koresponduje i to, zda se chceme
spíše koupat v azurově modré vodě,

nebo nám nevadí sice chemicky čistá,
ale přírodou obarvená voda.
3. Provoz
Musíme se rozhodnout, zda budeme budovat koupání s celoročním, či
sezónním provozem. V našich zeměpisných podmínkách je asi na první
pohled zřejmé, co která varianta bude
z hlediska ekonomiky obnášet. Provoz
v zimních měsících sice nabízí delší časový úsek pro vyžití koupaliště, nicméně případné příjmy ze vstupného jsou
provázeny vysokými náklady na ohřev
vody a vzduchu.
4. Lokalita
Výše již jsme zmínili, že především
pro přírodní koupaliště jsme významně
limitováni jeho umístěním tak, aby byl

dostupný přírodní zdroj vody. Dále je
při výběru lokality potřeba zvážit otázku
vlastnictví pozemků a případné omezení
jejich používání např. z pohledu ochrany přírody. Relativně jednoduše umíme
pracovat s pozemky vlastněnými městem, které nemají žádná omezení. Ideální je, aby byly v územním plánu určeny
pro rekreaci. Vše ostatní je pak otázkou
jednání a dohody se stávajícím vlastníky, což kromě vyšší časové náročnosti
může přinést i vyšší vstupní náklady.
Další důležitou otázkou je dostupnost
lokality. S vybudováním cyklostezky
coby osy města snadno dostupné pro
cyklisty a chodce se určitě nabízí hledání
míst právě v jejím okolí. Nevyhneme se
však nutnosti vyřešit i otázku příjezdu

a parkování pro automobily. Určitě jsou
ve Zruči lokality, které jsou z tohoto pohledu více či méně vhodné.
5. Kapitálové a provozní náklady
Ve všech předešlých bodech jsme se
vždy dotkli otázky financování. Jednotlivé varianty budou přinášet různé
požadavky na vstupní investici, náklady na provoz a údržbu. Stejně tak bude
i jiný pohled na případný příjem ze
vstupného. U některých variant může
být i nulový. Při předběžných úvahách
a rozborech jednotlivých variant je již
nyní velice pravděpodobné, že bez úvěru nebo dotace nebudeme schopni tento náš záměr realizovat. Otázkou tedy
i bude to, zda najdeme vhodný dotační
titul nebo rozhodnutí o tom, na jak

dlouho máme další generace zavázat
k odkládání části rozpočtu na splátky
úvěru. Půjčovat si můžeme na vstupní
investici. To, co by však nemělo nějakým zásadním způsobem zatěžovat
rozpočet města, jsou náklady na provoz. V tomto směru prostě musíme
počítat pouze s penězi, které rozpočet
každoročně utáhne bez dalšího zadlužování obce. Přitom musíme zohlednit
všechny další běžné výdaje na provoz
města (chod městského úřadu, likvidace odpadů, údržba silnic, zeleně,
městských budov, podpora vzdělání,
kultury, sportu, …).
V dalších číslech Zručských novin
Vás seznámíme s jednotlivými zvažovanými variantami.

medových perníčků během Perníčkového víkendu. Nebude chybět ani tradiční
šálek čaje s medem.
Všechny akce jsou doplněné o drobné dílničky pro děti – i v průběhu celé
sezóny si každý může vlastnoručně
vyrobit svíčku ze včelího vosku nebo
namíchat koupelovou sůl z bylinek
z naší zahrádky.
A když se už budete cítit unaveni, můžete si udělat piknik v trávě. Rádi Vám
půjčíme deku a košík naplníme medovou svačinkou podle Vašeho přání.

vštěvníků jsou včelařské kroužky a dětské tábory v letních měsících.
Jistě každý bude souhlasit, že člověk
se učí celý život. Ve Včelím světě nás
o tom přesvědčují návštěvy skupin
seniorů a účastníků akademií třetího
věku. Pro ně připravujeme komentované prohlídky šité na míru.

Včelí svět otevře novou sezónu
Jarmila Pavlicová
Jana Šimková

V

čelí svět Hulice letos vstoupí počátkem dubna již do své sedmé turistické sezóny a za dobu své existence
si získal velké množství příznivců, kteří
se do jeho expozice pravidelně vracejí.
A co vy? Že jste ve Včelím světě ještě
nebyli? Nebo jste o něm dokonce ještě
neslyšeli a nevíte kde ho hledat?
Pokud je tomu tak, neváhejte a vypravte se na výlet do malé vesnice
Hulice ležící na břehu vodárenské nádrže Švihov jen 7 kilometrů vzdálené
od Zruče nad Sázavou.
Co můžete ve Včelím světě vnímat,
vidět, cítit, slyšet, ochutnat a čeho se
dotýkat?
První, co každého příchozího přivítá

hned po vstupu, je vzduch prosycený
vůní včelího vosku a medu. A pak už je
jen na samotném návštěvníkovi, aby si
zvolil způsob, jakým pronikne do světa včel a začne objevovat jeho kouzlo.
Možná poprvé v životě uvidí přes síťovinu včelařského klobouku svět kolem
sebe a hned v přízemí expozice zjistí,
kdo tvoří včelí rodinu. Nebo objeví,
jak se včelí dům – úl v průběhu celého
roku mění? Třeba si vyzkouší u dotykových obrazovek znalosti o anatomii
včely a naučí se napodobit včelí taneček, který svým „sestřičkám“ předvádí
včely pátračky? Možná se přidá k těm,
kdo sestaví včelí skládačku nebo bude
při čichohře hledat cestu do svého úlu
jako včela létavka.
Poznání střídá hru a zážitek. Každý
návštěvník je překvapen, když vystoupá
do prvního patra expozice, kde se ocitne v úle s obřími plástvemi, kde se sám
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bude cítit jako včela. Plný nabytých informací o včelích produktech pak může
zhlédnout videoprojekci krátkých filmů
ze života a práce včel. Zažije tak události, které jsou skryté očím běžného
pozorovatele úžasného světa včel.
Tímto není ani zdaleka vyčerpán výčet
zážitků. Expozice totiž zahrnuje i venkovní část s prosklenými úly, kde může
návštěvník sledovat práci živých včel
či rozpoznávat nektaronosné rostliny
v záhonech a bylinkové zahrádce. Ta
je od loňského roku obohacena o hadcovou skalku s místní vzácnou rostlinkou – endemitem, kuřičkou hadcovou.
V zahradě nechybí ani domeček pro
včelky samotářky a v květnu bude exteriér obohacen o nový čmelín.
A co připravujeme pro letošní rok?
Včelí svět má co nabídnout nejen rodinám s dětmi, ale i začínajícím či již
praktikujícím včelařům. Pro všechny
připravuje doprovodné akce – v dubnu jsou to tradičně Velikonoce s malováním velikonočních vajíček včelím
voskem, v květnu při Muzejní noci
zvou osvětlené obří plástve návštěvníky
na medovou party s možností umíchat
si vlastní medový koktejl, ochutnat
medovinu nebo vyzkoušet kosmetiku
s včelími produkty. V červnu zaplaví
Včelí svět kytice medonosných bylinek
a návštěvníci si mohou vytvořit vlastní
bylinkové aranžmá a popíjet při něm
osvěžující medový nápoj. Určitě nebudou chybět ani komentované prohlídky
spojené s poradním dnem pro začínající
včelaře. V září si může každý vyzkoušet
svou kreativitu při Hrátkách s voskem
a odnést si domů obrázek zhotovený starou technikou horkého vosku. Tečkou
za sezónou bude jako každý rok zdobení

I školní výlety k nám jezdí za zážitky
Nikoho asi nepřekvapí, že je Včelí svět
vyhledávaným cílem školních exkurzí
a výletů. Zážitkovými výchovně-vzdělávacími programy doplňujícími školní
výuku projdou každý rok stovky žáků
mateřských, základních i středních škol
či gymnázií. Ve výukových programech
se snažíme vést k lásce ke včelám jako
nezbytné součásti přírodního koloběhu
a zároveň ohroženému přírodnímu druhu se stále se snižujícími počty.
Další početnou skupinou dětských ná-

Medový obchůdek
A jaký by to byl výlet bez dárku
na památku? V medovém obchůdku
nabízíme kromě medů, medových
cukrovinek, perníků také kvalitní
medoviny. Máme bohatý výběr přírodní kosmetiky a léčivých přípravků
z včelích produktů. Nechybí ani knihy
o včelách a včelaření. V posledním období se stává oblíbeným dárkem i poukaz k návštěvě Včelího světa, který si
od nás hosté odvážejí pro své blízké.
Ve Včelím světě se o včelách dozvíte
něco nového v každém věku. Přijeďte,
těšíme se na Vás. Určitě i vy se k nám
pak budete rádi vracet.
Více na: www.vcelisvet.cz.

MUDr. Lenka Novotná

R

ůzné psychotropní látky provázejí lidstvo asi odedávna. Byliny
a houby, které vyvolávaly halucinace či
jiné extatické prožitky, byly používány
šamany při řízených náboženských obřadech. I v našich lesích rostly a rostou
houby a byliny, které mají halucinogenní účinky a lidé je přirozeně znali,
ale spíše se jim vyhýbali. V minulosti
se dosud nestalo, že by celá generace
mladých lidí toužila po opakované
intoxikaci psychotropními látkami,
to se stalo až nám. První potíže se zneužíváním drog se objevily začátkem
minulého století u zlaté mládeže, tedy
mladých dospělých zámožnějších rodičů z městských aglomerací.
Tenkrát byl populární kokain a opium, mládež se nudila, potřebovala
ventil ze zlaté klece. Další vlna přišla
v šedesátých letech s hnutím hippies.
Pro hippies byly drogy bránou do svo-

body, protestem proti pravidlům.
I moji pacienti mi občas říkají, že když
si vezmou drogu, tak se cítí svobodní.
Že je to jen přelud a ve skutečnosti je
droga zbavuje posledních kousků svobody, se těžko vysvětluje.
Zhruba posledních 15 let se zcela změnil profil mladých lidí, kteří přicházejí
do nemocnice pro první příznaky duševní nemoci. Devadesát procent těchto
mladých lidí má zkušenosti s užíváním
nelegálních drog. U nás především marihuanu a pervitin, většinou se jedná
o kombinaci pravidelného užívání marihuany a experimentování s dalšími volně dostupnými drogami. A drogy jsou
opravdu volně dostupné. Dávka vyjde
finančně zhruba na částku týdenního
kapesného běžného teenagera, kdo chce,
ví, kam má zajít. Drogy páchají v mozku mladých lidí nenapravitelné škody.
Je dokázáno na mnoha studiích, že
poruchy paměti, soustředění a volních
schopností u pravidelných kuřáků ma-

rihuany zůstávají i po odplynutí intoxikace. Lidově se tomu říká „vyhulenost“.
Takoví lidé ztrácejí motivaci v životě
něco dokázat, dosahují na nižší pracovní
pozice, pokud vůbec pracují. Část uživatelů marihuany a pervitinu však přichází pro závažnější nemoc, a to pro rozvoj
schizofrenního onemocnění. Mají
pocity sledování, slyší hlasy, chovají se
agresivně, nelogicky, chaoticky. Nárůst
schizofrenních onemocnění v souvislosti s užíváním marihuany a pervitinu je
tak obrovský, že se kvůli tomu začínají
přepisovat učebnice psychiatrie.
Zastánci legalizace marihuany tvrdí,
že se jedná o přírodní látku, „měkkou
drogu“, která je neškodná, a „za našich
mladých let jsme na zábavě taky hulili
jointy a nic se nestalo“. Dnešní marihuana je ale úplně jiná rostlina než ta před
30 lety. Marihuana obsahuje množství
látek, ale nejvýznamnější z nich jsou
tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol. THC je zodpovědný za její

psychoaktivní účinky, tedy zklidnění,
vysmátost, halucinace a také provokaci
psychotických stavů, které mohou být
přechodné i trvalé. Kanabidiol je naproti tomu látka, která mozek chrání, má
protizánětlivé, antipsychotické a anti
epileptické účinky. V původní droze byl
poměr těchto látek vyrovnaný. V nynějších kultivarech je obsah THC až 30%,
obsah kanabidiolu 1,5%. A tohle kouří
naše děti tak často, že jsme se umístili
na prvním místě na světě v užívání marihuany u náctiletých.
Současný stav je nemocí celé společnosti. Já osobně si myslím, že mladí
lidé se stali spíš obětí této nemoci, ale
plně rozkrýt její příčiny není v mých
silách. Každopádně se zdá, že prevencí je pravidelný zájem rodiče o svoje
dítě, podporování mladého člověka
ve věcech, které ho baví (samozřejmě,
pokud se nejedná o nelegální činnosti),
vyžadovat plnění dohodnutých pravidel, ale zároveň nebránit v dospívání

fota: volné zdroje

Neber drogy, nebo se z toho zblázníš

(tedy podporovat samostatnost). Nefunguje bohužel to, do čeho jde nejvíc
peněz, tedy osvěta na školách.
Začala jsem parafrází hlášky ze známého filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Podobnou hláškou skončím: „Kaž
dému, kdo tu byl, jsem to říkal, ale je
to marný, je to marný, je to marný.“
A stejně jako doktor Chocholoušek
z filmu bych mohla říct: „Vy nás ale zásobujete...“ Radost z toho ale nemám.
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Oslava sv. Patrika
Jiřina Janatová
Klub panenky ČR Zruč nad Sázavou
se připojil k oslavě sv. Patrika, patrona
Irů, všech kadeřníků, kovářů, horníků,
bednářů a ochránce dobytka. Symbolem tohoto svátku je trojlístek. Proč
právě ten? Protože na jednom stonku
jsou tři lístečky, které jsou přirovnávány k Nejsvětější Trojici.
O životě sv. Patrika, historii i současnosti oslav jeho svátku a o tom, jak
se svátek začíná slavit po celém světě
a proč je charakteristická právě zelená
barva, o tom všem pohovořil nám všem
známý pan MgA. Jaroslav Konečný.
A nejen to, on zavzpomínal, jak před
dvaceti lety přišel do zručského kostela
a že je tomu už deset let, kdy z něho zase

během programu přidávala naše skupina WILD ROSE. Dech se tajil při
akrobatickém vystoupení Kláry, u které člověk nabývá dojmu, že snad nemá
ani kosti, jak je pružná.
Představila se i hudební skupina SALLY GARDENS, která také zahrála
a zapívala několik irských lyrických
i lidových písní a balad. Nebylo pochyb
o tom, že tato hudba je jim velmi blízká
a potěšila i nás.
No, a na co jsme se těšili všichni, byl
příchod Richarda Pachmana. Těžko
jeho vystoupení popisovat, bylo úžasné, ostatně jako vždycky. Dovolila bych
si, za sebe a jistě i za ostatní, dodat jen
to, že už se zase těšíme na adventní koncert, na který jistě přizve i Ditu Hořínkovou, na kterou nezapomněl ani teď.

odešel. Ale kdo se zajímá o zdejší kulturu, ví, že zde zanechal nesmazatelnou
stopu, založil pěvecký sbor, uspořádal
mnoho nádherných koncertů a dalších
akcí. Proto rád přijal pozvání i v předvečer svátku sv. Patrika (17. března)
a vrátil se i s kamarádem, aby zahráli
na staré irské nástroje něco z irské klasické i lidové hudby. O tom, že jsou
oba vynikající hudebníci, nemá smysl
se šířit. Prostě bylo to fantastické, veselé
tak, jak se na svátek sv. Patrika patří,
a všichni jsme si to moc užili!
Další třešničkou na dortu (v našem
případě v programu) byly irské tance
v podání členek pražské taneční školy
SIMPLY DANCE, k níž se postupně

RC SETKÁNÍ
PÍSNIČKA
PRO NEJMENŠÍ

Závěrečnou píseň zazpíval právě s ní,
a vůbec nevadilo, že její hlas zněl pouze
z nahrávky.
Jak jistě uznáte, program byl bohatý.
Ale to nebylo ještě zdaleka všechno.
Svátek sv. Patrika se má slavit vesele a je
dovoleno i popít trochu alkoholu. A tak
byla připravena bohatá tombola, v níž
nechyběly whisky, Baileys, Guinness
a další hodnotné ceny.
Po krátké přestávce na večeři se začalo hodně zvesela, spustila totiž skupina
TRAMPOTY. Tu asi není třeba nijak
představovat. Hrála tak, že zvedla ze
židle i nejstaršího účastníka akce pana
Josefa Sůvu, který si zatančil ve svých
více než 94 letech!
Jedním slovem, byla to vydařená akce
a poděkování si za ní zaslouží všichni,
kteří jí připravovali i ti, kteří vystoupili. Poděkování patří i Hotelu Zruč
za vstřícnost a ochotu.
Lže ten, kdo by tvrdil, že vytvořil
dokonalou akci. Vždycky se najde
nějaký ten chloupek. A tak pro tu
dokonalost tentokrát chybělo zelené
pivo, které k tomuto svátku patří.
Akci sice přálo počasí, na vycházky
do přírody to moc nebylo, pestrost
programu byla nabídnuta, vstupné
bylo příznivé, přesto mohla být účast
větší, zvláště večer.
Nicméně, kdo přišel, jistě nelitoval
a bude-li nějaké příště, přijde zas.
Mám pravdu, nebo ne?

FOTA: S. TOMáŠEK

hudební kroužek pro děti
v Rodinném centru Setkání ve Zruči nad Sázavou
každou středu v 15.00
vede Kateřina Kmínková

určeno pro děti školkového věku a jejich rodiče
cena 30 Kč za lekci – první lekce zdarma
přihlášky: 721 971 323 katkakminkova@gmail.com

www.rc-setkani.cz

NZDM Kotelna
prošlo rozvojovým auditem

FOTO: ARCHIV AUTORKy

Alena Horká

Na konci ledna 2019 byl v Kotelně realizován externí rozvojový audit.
Po dvoudenním maratonu, v rámci kterého se auditoři České asociace streetwork zaměřovali na různé oblasti od práv klientů po kvalitu a zacílení poskytovaných služeb, byl vyřčen oslavný verdikt.
Kotelna v auditu obstála s výsledkem 97 % a získala tak na následujících pět
let certifikát prokazující kvalitu sociální služby pro děti a mládež. „Certifikát je
pro nás oceněním za velký kus dobře odvedené práce a zároveň novým impulsem
pro další rozvoj.“

Ještě jednou
a opakovaně k topení
Michal Hrubín
„Topili“ jsme teplovodem v paneláku, uhlím v Dakonu Dor 25 v Jizerkách na pronajaté horské chatě, dřevem
v krbových kamnech s teplovodním
okruhem, topili jsme plynem na jižní
Moravě i tady ve Zruči.
Náklady na jakékoliv topení byly
a jsou ročně od 30 – 40 tisíc (kromě dřeva) – nový stacionární zdroj
– plyn, dřevo, automat na uhlí s připojením na původní okruh topení je
do 100 000 Kč.
Do Zruče jsem začal jezdit v éře
přímotopů, pamatuji si ji rozkopanou z doby plynofi kace. Plyn zdražil
a spousta lidí bylo rádo za ponechané
Dakony. „Ještě, že jsme ho tenkrát,
mamčo, nevyhodili, já ti to řikal, že je
to blbost!“ Zruč byla tenkrát ušmudlané začouzené městečko u D1.
Zruč se od doby přímotopů nádherně
proměnila, opravený zámek, park, dětská hřiště, cyklostezka.
Zruč staví novou sportovní halu, jedno krásné sportoviště u ZŠ stojí, máme
tenisové kurty, zvažuje se koupaliště,
máme tu dva supermarkety, dvě benzínky, dvě mateřinky.
Akorát to topení je jak za doby krále
Klacka. V zimě nemůžu vyvětrat dům,
protože je všude okamžitě smrad z uhlí,
letáků, PET lahví. Jo, těm na kopci
v paneláku je hej.
Je tady spousta viditelně velkých čoudilů, kteří na úkor toho, že se celé město
dusí, prostě zatopí a kašlou na to. Bydlíme na kopci mezi rodinnými domy
na Kutnohorské, můžu fotit a dávat
na sociální sítě – co teprve ti chudáci dole u řeky. Okolí si potichu mezi
sebou stěžuje, ale jinak nic neudělá.
Nemá smysl učit lidi topit, ani zjišťovat, jestli jsem náplava po 1 roce nebo
20 letech. Je potřeba generální řešení.
1. Městský úřad si může vyžádat
od roku 2017 povinné tříleté (dříve
dvouleté) revize kotlů – pokud revizi provozovatel nemá, pak pokuta
20 000 Kč.
2. Od roku 2022 bude muset každý
provozovatel zdroje od 10 do 300 kW
provozovat kotel od 3. třídy výše – viz
štítek na kotli – jinak hrozí pokuta
50 000 Kč. Kotle první a druhé třídy
jdou do šrotu – povinně.

3. Dle zákona bude moci obec stanovit zákaz provozování nevyhovujících
kotlů na celém nebo části svého území.
4. Obec může na podnět občanů
kontrolovat barvu kouře vycházející
z komína.
Bude to obec kontrolovat?
Bydlení v rodinném domě znamená, že musím na jeho opravy, údržbu
a provoz mít finance. Pokud je nemám
nebo nechci dávat, nejlepší je dům
prodat, vyměnit za menší, koupit byt.
Prodám dům za 3 miliony (zajímavostí
je, že většina čoudících domů ve Zruči jsou velké patrové rodinné domy),
za 1,5 mil. koupím byt, nemusím
do kotelny a ještě můžu dalších 15 let
trávit zimu v Thajsku. Ale nemůžu
ničit lidem zdraví jen proto, že jsem
zvyklý žít celý život ve svém a ten kotel
už měnit nebudu, ať to udělaj mladý.
Plot, okna natřu, stěny vybílím a jednou za několik desítek let vyměním
kotel.
Ale aby to nebylo jen o restrikcích
a planém pindání. Pokud je to tak
špatné, jak psal starousedlík v minulém čísle, a peníze nejsou, založím
transparentní účet a Nadaci pro lidi
neschopné provozovat ekologický
a čistější zdroj topení. Nadace už
má pracovní název Filtr. Základní
vklad vložím 100 000 Kč (to už je jeden nový plynový kotel vč. montáže
a 10 m přípojky do domu) a budeme
se skládat na tyto sociálně potřebné.
Zruč má dle Wikipedie 4 758 obyvatel. Poprosím ty slušné, aby přispěli
částkou 5 000 Kč na hlavu. Tj. kuřák
oželí cca pět kartónů cigaret, piják
166 piv, mimina dvanáct balíků jednorázových plen (stejně špatně hoří
– pleny, ne mimina), někdo dá víc,
někdo míň. Pokud bychom se dostali
sbírkou – a myslím, že i lufťáci rádi
přispějí – na tuto částku, pak máme
cca 23–25 milionů. A to už můžeme
plyn natáhnout do 230–250 domů. To
se to bude dýchat.
Moc se mi líbí v Rakousku, kam jezdíme lyžovat. Se zalíbením koukám
ve vesnicích a městečkách na komíny.
Není to úchylka nebo perverznost. Ty
komíny tam totiž nečoudí. Milá, krásná Zruči, je 21. století!
S pomocí dotací lze vyřešit spoustu
palčivých problémů. Bohužel.
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Zručská základní škola představila zahraničním kolegům výuku angličtiny
Blanka Olišarová

V

týdnu od 11. 3. do 15. 3. 2019 zažila Základní škola ve Zruči nad
Sázavou vzácnou návštěvu. Na způsoby
výuky angličtiny na naší škole se přijeli podívat kolegové Hubert Makaruk
a Malwina Gnat ze Szkoly Podstawowy
v polské Varšavě. Tato návštěva probíhala v rámci mobilit učitelů cizích jazyků pod záštitou Evropské unie v rámci
projektu Erasmus +.
Během uvedeného týdne polští kolegové navštívili hodiny angličtiny
především na II. stupni, měli možnost
poznávat prostředky a pomůcky, které naši angličtináři ve svých hodinách
používají, seznámili se s vybavením
nejen školy, ale i jednotlivých, zejména

jazykových) učeben a důraz byl kladen
také na použití metod výuky, jejichž
cílem je co nejkomplexnější osvojení anglického jazyka (nejen v rámci
osvojení gramatických pravidel, ale
i použití jazyka v mluveném a psaném
projevu a jeho praktické využití). Naši
žáci měli jedinečnou možnost využít
angličtinu jako komunikační prostředek při kontaktu s cizinci, jejichž mateřský jazyk neovládají. Hlavní průvodkyní, která je zasvětila do průběhu
výuky, byla Ilona Toumi a také další
učitelé anglického jazyka.
Za dobu svého pobytu navštívili Hubert a Malwina také zručský zámek
v rámci poznávání kulturního bohatství hostujícího města, přičemž s historií zámku je seznámil ve svém pou-

Zápis do 1. ročníku

v sobotu 6. dubna 2019

Na osobní pozvánce bude upřesněn konkrétní čas a místnost konání zápisu pro Vaše dítě.
Pokud se nebudete moci v uvedeném termínu dostavit, kontaktujte nás na telefonním čísle 327 531 189.

Jana Marečková

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými mezi 1. 9. 2012 a 31. 8. 2013
a rodiče s dětmi po odkladu školní docházky pro školní rok 2018 - 2019.
Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
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Rozhovor s Mgr. Ivanou Starou
o dopravní situaci před školami

Kateřina Kmínková

M

gr. Ivana Stará je ředitelkou ZŠ
Na Pohoří již několik let a o situaci před školou má vytvořený svůj
vlastní obrázek. Proto jsem se byla
u ní v kanceláři zeptat, co si o všem
myslí a jaké k tématu může podat informace.
Můžete nám ve zkratce problém popsat? Jak dlouho již tento problém
vyvstává?
O dopravní situaci před školou se
mluví ve vlnách více než osm nebo
deset let. Momentálně debatu otevřelo Sdružení rodičů a přátel školy,
konkrétně místopředseda sdružení
pan Jiří Kubíček. Víte, ono je to dopravně prostě špatně řešitelné. Každý,
kdo do ulice vjede, se musí otočit a to
dělají rodiče různě. Někteří zajedou
na parkovací místa, jiní vyjedou ulicí až na konec ulice a otáčí se tam.
Osobně považují za nejnebezpečnější
otáčení vozidel přímo ve vjezdu školy,
tam prochází opravdu velké množství dětí a hrozí nebezpečí, že se řidič
s dítětem střetne. Celé roky se to řeší
výzvou na rodiče, nicméně situace se
pořád vrací, tak by bylo dobré to vyřešit jednou pro vždy.
Jaké kroky ke zlepšení situace podnikla přímo škola?
„Vyzvali jsme rodiče, aby pokud
možno vodili děti do školy pěšky,
někteří ale tuto možnost jednoduše
nemají, protože bydlí příliš daleko.
V tomto případě doporučujeme, aby
k vysazování dětí využili parkovišť
u autobusové zastávky, u Tesca nebo
u školní jídelny. Pokud děti nechtějí
pustit z těchto míst bez dozoru pěšky,
mohou je ke škole doprovodit. Roz-

hodnutí je ale na rodičích, já osobně
je nechci omezovat. Navíc podobné
dopravní situace nastávají před většinou škol v ČR, mnohdy bych řekla
ještě mnohem horší. Například v Praze jsem viděla před školami takovou
dopravu, ze které jsem byla sama překvapená. Nicméně určitě zastávám
názor, že situaci potřeba řešit je, aby
nedošlo k nehodě.
Co myslíte, že je tedy konkrétním
a největším problémem?
Problémem je rizikové otáčení vozidel mezi přicházejícími školáky,
ale také rychlost vozidel. Pokud dítě
vchází do ulice z místa za ohradami
s popelnicemi, projíždějící řidič jej nemůže včas vidět. Před školou je umístěn retardér nad přechodem, který má
zpomalit vozidla jedoucí shora. Možná
by bylo dobré umístit ještě jeden retardér navíc i pod přechod u školy, aby
zpomalil vozidla jedoucí zdola. Jinak
technicky nevím, jak to řešit. Napadá
mne jedině, že by mohli být zaměstnaní například důchodci nebo důchodkyně, kteří by každé ráno cca hodinu
na dopravu v ulici dohlíželi, řidiče by
usměrňovali, měli by také přehled, kteří rodiče ke škole zajíždějí a mohli by
s nimi o problému mluvit, v případě
potřeby jim i domluvit. Podobně to
funguje například v Anglii – zde jsou
tzv. „lollipop persons“, osoby, které dohlížejí před školami na přecházení dětí.
Mohu-li to za sebe shrnout: myslím si,
že situace ve Zruči není zdaleka nejhorší, to ale neznamená, že by se nemělo
hledat zlepšení. Rozhodně nechceme,
aby docházelo k ohrožování dětí či
jejich zranění. Rodiče a jiní řidiči by
měli dbát v ulici zvýšené opatrnosti,
a pokud to není nutné, tak by do ulice
vůbec neměli nezajíždět.

VÁŽENÍ RODIČE, ZŠ ZRUČ N.S. ZVE VÁS A VAŠE DĚTI
NA POHÁDKOVOU CESTU PŘEDŠKOLÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD

„S POHÁDKOU DO ŠKOLY“

CYKLUS PĚTI SETKÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ SE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍM
VŽDY JEDNU STŘEDU V MĚSÍCI V ZŠ ZRUČ OD 15.00 DO CCA 15.45

13. únor / 13. březen / 17. duben / 15. květen / 19. červen
více informací: www.zszruc.cz/predskolaci1/
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Důležité informace
z MŠ Na Pohoří

ZŠ Okružní

Zápis dětí
do 1. ročníku

Základní školy Zruč nad Sázavou pro školní rok 2019 - 2020
se bude konat v budově základní školy

Mgr. Bc. Ivana Stará, ředitelka školy

tavém vyprávění Ivo Mirošovský. Ten
absolvoval s polskými kolegy koncem
týdne také cestu do okresního města
Kutné Hory, ukázal jim nejzajímavější
místa a stavby, jako je chrám sv. Barbory, jezuitská kolej, kostel sv. Jakuba,
Vlašský dvůr a unikátní kutnohorskou
Kostnici. Během putování je Ivo Mirošovský seznámil také s historií města, která je úzce spjata s těžbou stříbra
a ražením mincí.
Celý týden byl pro kolegy bohatý
na zážitky a jistě i obohacující zkušeností. Díky této mobilitě mohli porovnat metody vzdělávání u nás a v Polsku
a těšíme se, že stejně obohacující zkušenost brzy zažijí i naši kolegové.

Ř

editelka Základní školy, Zruč nad
Sázavou, Okružní 643, vyhlašuje na den 15. dubna 2019 zápis žáků
do prvního ročníku základní školy pro
školní rok 2019/2020.
Zápis se týká dětí, které vyžadují
ke svému vzdělávání pomalý, individuální přístup a malý třídní kolektiv
v běžné základní škole, dále dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami,
kombinovanými vadami nebo zdravotním postižením.
Při zájmu z řad rodičů (dle počtu přihlášených) nabízíme zařazení do logopedické třídy (děti s vadou řeči) nebo
do přípravné třídy (pro děti s odkladem
školní docházky).
K zápisu je nutný rodný list dítěte,
průkaz totožnosti zákonného zástupce,
případně vyšetření z odborného školského pracoviště (PPP, SPC, …).
Bližší informace podá ředitelka školy
Mgr. et Bc. Jana Marečková, ředitelka
školy, na telefonu: 327 531 225.

Jolana Keharová
Zápis do MŠ
Mateřská škola Na Pohoří zve rodiče s budoucími „školáčky“ k zápisu
na školní rok 2019–2020.
Zápis se koná ve dnech 2. 5. 2019
od 9.00 do 11.30 hodin a od 12.30
do 14.0 0 hod in a 3. 5. od 9.0 0
do 11.00 hodin.
S sebou si přineste rodný list dítěte,
občanský průkaz, žádost o přijetí dítěte a vyplněný evidenční list. Bližší
informace najdete na našich stránkách
www.ms-napohori.cz.
Školka „Nanečisto“

V dubnu zveme nové děti vždy každou středu od 14.30 do 15.30 hodin
k návštěvě mateřské školy za doprovodu rodičů. Můžete se tak seznámit
s prostředím, poznat paní učitelky
a pohrát si s kamarády. Máte možnost
využít všechny třídy v budově Na Pohoří i třídu na odloučeném pracovišti
(budova ŠJ v ulici 5. května).
Velikonoční výstava
Ani tento rok jsme nezapomněli připravit pravidelnou Velikonoční výstavu na poště. Od 28. 3. máte možnost
prohlédnout si výrobky našich dětí. Srdečně všechny zveme a doufáme, že Vás
výstava inspiruje a navodí jarní náladu.

třídění odpadu
Jan Tůma
třiď odpad důkladně,
jde to i zábavně.
třiď plasty, papír a sklo,
nehledej v tom žádné zlo.
Papír házej do modré,
hlavně ne do žluté.
Do žluté se hází plast,
nenechám se přeci zmást.
Do zelené zase sklo,
aby se to nepletlo.
taky existuje hnědá,
házíme tam jablka shnilá.
třídit odpad, to mě baví,
kamarád se pro mě staví,
pak běžíme k odpadu,
vyhodím tam hromadu.
Každý má svou popelnici,
někdo doma, jiný na ulici.
Popelář nás pochválí,
za výborné třídění.
Jan je žákem třídy 7. B základní školy.

FOTO: ARCHIV AUTORKy

Poradna v Kutné Hoře
pomáhá obětem trestných činů
Věra Čápová

P

oradna pro oběti trestných činů
v Kutné Hoře, která působí v rámci střediska Probační a mediační služby
(PMS), pomáhá každému, kdo se cítí
být obětí trestného činu (dle zákona č.
45/2013 Sb.), nehledě na druh trestného činu, nebo fázi trestního řízení.
Poradna poskytuje zejména právní
informace (objasnění práv oběti nebo
poškozeného, informace k náhradě
škody, peněžité pomoci), doprovázení (jakožto důvěrník), psychosociální
podporu (lze zprostředkovat bezplatné služby psychoterapeuta), nebo dle
situace zprostředkování dalších služeb. Cílem poradny je pomoci oběti
při zvládání následků trestného činu
a podpora při návratu zpět do běžného života. Ze zkušeností víme, že
nejčastěji chodí do poradny lidé, kteří
si často nejsou jisti svými právy a nemají jasnou a konkrétní představu, co
trestní řízení všechno obnáší. O pomoc může požádat kdokoli, kdo se cítí

jako oběť, nehledě na to, zda se trestný
čin stal, či zda byl dopaden pachatel.
Pro pomoc obětem je také důležitá
úzká spolupráce s dalšími institucemi. Díky kvalitní spolupráci napříč
institucemi jako jsou orgány činné
v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soud) a městský úřad, či jiné
organizace, je možné oběti poskytnout mnohem kvalitnější a včasnější
pomoc ušitou na míru.
Kutnohorská poradna sídlí v ulici
Náměstí Národního odboje č. 58/6,
v budově Okresního soudu, 2. patro,
dveře č. 286. Je otevřená každé pondělí od 10.00 do 13.00 hodin. Lze
se objednat, není to však podmínkou. Poradkyni Mgr. Věru Čápovou
je možné kontaktovat i telefonicky
na čísle: 727 873 139. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Poradna pro oběti funguje
v rámci projektu „Proč zrovna já? II“,
který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
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Vegetace Chabeřických skal
František Fišer

P

ři procházkách po cestě podél Sázavy k Chabeřickému mlýnu můžeme pozorovat, jak se mění rostlinný
pokryv skal v závislosti na jejich orientaci ke světovým stranám a době i úhlu
dopadu slunečních paprsků. Teplota
na těchto výslunných, strmých skalnatých svazích je mnohdy téměř o 20°C
vyšší než v blízkém okolí. Srážky rychle
stékají nebo se brzy vypaří. Hlavně teplota, sucho a půdní podmínky – mělké,
kyselé, minerálně chudé a málo úživné
půdy eliminují (vylučují) růst rostlin
s vyššími nároky na tyto faktory. Klima je zde podobné jako ve stepi.
Takové prostředí označujeme jako
skalní step. Dokázaly se mu přizpůsobit rostliny stepní, lesostepní a některé
další druhy rostlin většinou teplomilných a suchomilných. Rostlinné společenstvo skal můžeme rozdělit na jednotlivá patra.
Patro stromové je zastoupeno přirozenými porosty borovice lesní (jednoho
z našich nejskromnějších a nejotužilejších stromů), borovice černé (teplobytný druh, nenáročný na půdní živiny
i vlhkost, původně rostla převážně
v jižní Evropě), ojediněle borovice vej
mutovky – invazní rostliny původně ze
Severní Ameriky, lípy srdčité, modřínu
opadavého, břízy bělokoré, buku lesního a olše šedé (jen v místech, kde se
puklinami ve skále tlačí spodní voda),
dubu zimního. Ve formě stromu i keře
zde roste dub letní, jilm habrolistý
a habr obecný.
Nežádoucí invazní dřevinou je zde trnovník akát – původně v Severní Americe. Kromě květu je celá rostlina jedo-

vatá. V Evropě se pěstuje od r. 1603.
Používal se k zalesňování neplodných
půd, vátých písků i při výstavbě železničních tratí koncem 19. století v Posázaví i jinde.
Patro keřové tvoří na horní skalní terásce brslen evropský (strom i keř) s lískou obecnou, trnkou obecnou, jilmem
habrolistým, habrem obecným, krušinou olšovou a břečťanem popínavým
(plody – bobule jsou jedovaté).
Toto stanoviště je vlhčí, humózní
i bohatší na živiny. Z listové opadanky
se vytváří humus, který spolupůsobí
při vzniku půdy. Zde rostoucí keře
a stromy rovněž zastiňují podrost a celkově mění místní mikroklima. Stepní
druhy jsou světlomilné a při změně
prostředí dochází k jejich ústupu.
Výslunná místa skal hostí tyto xerotermní (teplomilné a suchomilné)
rostliny keřového patra: bez červený,
čilimník černající, dřišťál obecný (léčivka, kůra je jedovatá), hloh křivokališný, hrušeň polničku, janovec metlatý
(jedovatý, ve Zruči dosti hojný), jeřáb
ptačí pravý (velmi přizpůsobivý a světlomilný), kručinku barvířskou a kručinku německou (polokeře – se stonky
dřevnatějícími, na konci bylinnými),
mateřídoušku vejčitou (polokeř), ostružiník, růži šípkovou (upřednostňuje slunečnou polohu, snáší vyprahlou
půdu, roste i v nižších polohách horských oblastí), řešetlák počistivý, srstku angrešt, svídu krvavou, třešeň ptačí.
Méně náročná na teplo je nedoceněná
léčivka vřes obecný. Růst na chudých
půdách mu umožňuje bohatá mykorrhyza (soužití s houbou). Vzácný
a chráněný jalovec obecný pravý není
teplomilnou dřevinou. Je to subboreální geoelement (původem ze severu, je

lhostejný k vlhkosti půdy), stejně tak
borovice lesní, olše šedá, kapraď samec
a papratka samice.
Patro bylinné je zastoupeno významnými stepními travinami: bojínkem
tuhým, kostřavou sivou a válečkou
prapořitou.
Z kvetoucích stepních a lesostepních
bylin tu roste bělozářka větevnatá
(chráněná rostlina), divizna knotovkovitá, hlaváč žlutavý, hvozdík kartouzek
pravý, chrpa čekánek (nevápencové
skály), chrpa latnatá, kokořík vonný
(léčivý a jedovatý – černomodré bobule
již zavinily otravy dětí), mochna jarní,
mochna stříbrná, netřesk výběžkatý,
pavinec horský (nevápencové skály),
pelyněk ladní, pomněnka drobnokvětá, pryšec chvojka (léčivý i jedovatý,
mezihostitel rzi hrachové), rozrazil
Dilleniův, tolita lékařská (léčivá i jedovatá, průkopnická rostlina, která snese
i extrémní sucho).
Další byliny, které preferují většinou suché a teplé stanoviště (některé
se vyskytují i na výslunných stráních
a mezích ve Zruči a okolí): bika bělavá,
bika ladní, divizna černá, dobromysl
obecná (léčivka, koření až do hloubky
60 cm, je důležitou průkopnickou rostlinou), huseníček rolní, chmel otáčivý,
jetel rolní, konopice širolistá, kruštík
širolistý (chráněná vstavačovitá rostlina), lipnice hajní, lnice květel, osívka
jarní, ostřice jarní, pupava bezlodyžná
pravá, rozchodník nachový, rozchodník ostrý, rožec rolní pravý, řebříček
obecný pravý, řeřišničník písečný pravý, silenka nadmutá (kořeny prorůstají do hloubky jednoho metru, průkopnická rostlina), silenka nicí (kvete
v noci, voní po hyacintech, opylení
zprostředkují noční motýli), smolnička obecná (ve skalách, s květy červenými i bílými), starček lepkavý, svízel
syřišťový, šedivka šedá, šťovík menší,
trávnička obecná, třezalka tečkovaná,
violka Rivinova, violka rolní, vrbovka
úzkolistá (nesnáší zastínění), zvonek
okrouhlolistý.
Pro úplnost uvádím i druhy bylin, které rostou na skalách i jinde
na Zručsku: kakost smrdutý, kerblík
lesní, kokoška pastuší tobolka (kosmo-
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8 březen

politní rostlina rostoucí i v jiných světadílech), netýkavka malokvětá (invazní host zavlečený ze střední Asie
– Mongolsko), rozrazil břečťanolistý,
svízel přítula.
Kapradiny – kapraď samec, papratka
samičí (vlhčí stinná místa skal), sleziník severní (tvoří trsy ve skalních štěrbinách chráněných před slunečním
úpalem, nesnáší vápnitý podklad,
hojný), sleziník červený (ve skalních
štěrbinách i na skále), sleziník routička
(otevřená světlá stanoviště, ve zvětralých betonových spárách železničního
náspu – vápnité substráty).
Mechy – prutník stříbřitý (na zdi železničního náspu a výslunná místa skal,
nejméně náročný), děravka poduškovitá (polokulovité, chlupaté podušky
na skále), štěrbovka skalní (nízké hnědočerné suché trsy spálené sluncem,
na skále), zkrutek vláhojevný (na suché půdě na skále, změnou vlhkosti
se zkrucuje), ploník chluponosný (zeď
železničního náspu a výslunné skály).
Lišejníky – první obyvatelé skal, důležitý půdotvorný činitel, lišejník zeměpisný (na holém skalním podkladu, ukazatel čistoty ovzduší), terčník
zední (na holé skále pevně přichycený k podkladu), terčovka bublinatá
(na větvích stromů a keřů), dutohlávka
červcová a dutohlávka lesní (na slabé
vrstvě půdy, výslunná místa).
Jak probíhá ve stručnosti osídlení
skal vegetací? Jako první najdeme průkopníky života lišejníky, které pronikají do skály příchytnými vlákny (rhizoidy) až do hloubky 2 cm a chemicky

narušují horninu – lišejník zeměpisný
a terčník zední. Některé lišejníky se
uchytí i na skle. Umožňují růst některým mechům – prutník stříbřitý,
děravka poduškovitá, ploník chluponosný. Po nich následují ve skalních
štěrbinách kapradiny – sleziník severní. Později se zde uchytí některé
byliny – kostřava sivá, tolita lékařská
a v puklinách i keře – kručinka německá, vřes obecný, nebo stromy – bříza,
borovice, jalovec, dub.
Vysvětlivky:
Step je označení pro travnaté oblasti
s pestrou složkou kvetoucích bylin
v mírném pásu s malým množstvím
srážek, které nestačí pro růst stromů.
Charakteristické je suché podnebí
s horkým létem. Pro stepní oblasti jsou
typické černozemě a kaštanové půdy.
Lesostep – na okraji stepních krajin,
kde přibývá srážek, step přechází v oblast lesostepí. V nich se střídají travinobylinné porosty s převážně listnatými
stromy a křovinami. Podnebí je vlhčí
a chladnější než ve stepích.
Názvy cévnatých rostlin jsou aktualizovány podle Klíče ke květeně České republiky, Karel Kubát a kol., Academia,
Praha 2002.
„Každá forma života je jedinečná
a zasluhuje si úcty bez ohledu na to,
jak si ji cení lidé.“
Z rezoluce přijaté Valným shromážděním OSN na 37. zasedání 9. listopadu 1982.

ZUŠ pro město Zruč

Jan Kopřiva

Č

ást výtvarného oboru se vrhla do navrhování maleb na nové prostorové pexeso pro naše město. Bude
situované na dětském hřišti na dřevěný domek. Dvě podobné tabule jsou již v provozu ‒ na jedné je svět chemie
a druhá tvoří piškvorky. Naše pexeso bude hned vedle
a tvoří ho malby různých zručských zákoutí. Čekáme
na poslední malby a vybereme patnáct nejlepších, které
se budou realizovat.
FotA: archiv autora
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Školní tělocvičnu obsadily masky!

Karneval v MŠ Malostranská

ZŠ

Blanka Olišarová

Jana Augustovová

P

K

lné ruce práce měly jistě maminky v úterý, den před 20. únorem.
Vybrat vhodný kostým, vyžehlit jej,
případně vymyslet se svým dítkem,
jak učesat vlasy nebo i namalovat obličej, aby efekt byl co nejlepší. Právě
20. února se v tělocvičně základní
školy sešly děti v té nejpestřejší škále kostýmů

a převleků v rámci oblíbené akce školní družiny – masopustního karnevalu. Paní vychovatelky
z družiny vše pečlivě přichystaly – nejen hudební
produkci, ale i lavičky pro diváky z řad návštěvníků akce, vymyslely soutěže, nachystaly potřebné
rekvizity, samy si našly masky a mohlo se začít.
Masky byly skutečně velmi nápadité – vedle
policistů, fotbalistů a dalších povolání, která můžeme i v běžném životě vidět, se tělocvičně hemžila pohádkovými postavami (Červená Karkulka,
princezny, princové, čarodějnice a černokněžníci
…), zvířátky (kočičky, myšky a další), ale i postavami ze strašidelných filmů, které by si člověk
nepřál potkat v reálném světě. Akce byla volně

přístupná veřejnosti. Všechny masky ožily v divokém reji za doprovodu hudby. Na řadu poté
přišly nejrůznější hry – např. tanec ve dvojici
s papírovou ruličkou mezi čely, obdobou potom byl tanec s balónkem nebo tanec s koštětem
(mezi čarodějnicemi jistě oblíbená disciplína)
a také kroužkovaná.
Děti si celé odpoledne dostatečně užily, vydováděly se, porovnávaly své masky s ostatními, každý z nich dostal odměnu v podobě
sladkosti a také nafukovacího balónku, se kterými si všichni nadšeně na závěr „zapinkali“.
Už nyní se děti těší na karneval v příštím roce.
Vždyť kdy se jim poštěstí mít možnost proměnit se alespoň na chvíli ve svou oblíbenou
pohádkovou postavu nebo oblíbené zvířátko?

masopustu neodmyslitelně patří veselí, které zavítalo i do naší školky. Tradiční
karneval byl letos naplánován
na 20. února.
Rodiče i prarodiče pilně tvořili báječné karnevalové kostýmy.
Děti si navzájem vzrušeně sdělovaly, za jakou postavičku nebo
zvířátko se převléknou.
Konečně nadešel netrpělivě
očekávaný den. Ve slavnostně
vyzdobené školce se konal karneval. Děti si užívaly slavnostní
den už od rána. Panovala sváteční atmosféra.
Po školce se linula příjemná vůně koblížků, které
paní kuchařka nasmažila k svačině. Po svačince
se děti převlékly do kostýmů a karneval mohl
začít. Nejprve proběhl rej masek. Ve třídách bylo

FotA: archiv zš

Marcela Černá

T

ýden jarních prázdnin prožilo několik dětí na Příměstském táboře
ve Zruči nad Sázavou. Tábor byl tematicky zaměřen na BOTY a byl tak počát-

FotA: archiv autorky

možné potkat víly, princezny, akční hrdiny i zvířátka. Děti nadšeně soutěžily v různých disciplínách. Hodně se tančilo a zpívalo. Jako vzpomínku na příjemné dopoledne si každý odnesl domů
krásný balónek. Všem se karneval moc líbil!

FotA: archiv autorky

„Bota-nické hrátky“ neboli Příměstský tábor ve Zruči
kem oslav 80. výročí příchodu firmy Baťa
do Zruče nad Sázavou.
A jak jsme si čas na táboře užili? Hráli
jsme si spoustu her ve spolkovém domě,
venku v přírodě, zajímavá byla exkurze
ve firmě Sázavan Product s.r.o. (vyrábí
boty), hudební hrátky s Kačkou Kmínkovou přinesly své plody ve formě společně složené písně, malovali jsme trička,
v místním muzeu jsme navštívili expozici Od verpánku k Baťovi, vytvořili jsme
bota-nickou zahrádku z vlastních starých
bot a petrklíčů... a také jsme boty vyráběli, a to papírové – s babičkou Haničkou.
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Aktivity nám doprovázela četba knihy
„BAŤOvídky – příběh medvěda Toma“.
Autorkou knihy je Michaela Pribilincová, která zde velmi jednoduše a výstižně
ztvárnila životní příběh pana Tomáše Bati
tak, aby dětský čtenář a posluchač příběhu dobře porozuměl.
Děkuji všem za společné setkání a budu
se těšit opět za rok… zase na jiné téma!
Příměstský tábor o letních prázdninách připravujeme ve třech turnusech,
a to 1. až 5. července, 8. až 12. července
a 26. až 30. srpna 2019. Své děti můžete
přihlásit už teď.
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Kateřina Kmínková

Události řešené městskou policií
v únoru 2019
• 7. 2. 2019 – V dopoledních hodinách se na hlídku MěP obrátila
s žádostí o pomoc pracovnice pečovatelské služby města. Ta se nemohla
dozvonit na seniorku, které dovezla oběd. Vzhledem k důvodné obavě
z ohrožení života a zdraví byla na místo přivolána k otevření bytu místní
jednotka HZS, dále jednotka ZZS a na skutečnost byla též upozorněna
hlídka Policie ČR. Po otevření bytu byla však žena nalezena již bez známek života. Událost si dále převzaly k učinění dalších opatření jednotky
ZZS a PČR.
• 12. 2. 2019 – V 10.12 hodin byla hlídka MěP kontaktována občany
sousední obce. Ti jí oznámili, že se nemohou dobouchat na jednoho ze
sousedů, který žije sám. Oknem byla vidět nějaká osoba ležící na zemi
v kuchyni. Hlídka MěP vyrozuměla hlídku PČR, dále na místo sjednala
výjezd HZS a ZZS. Po příjezdu hasičů byly otevřeny vstupní dveře domu
a poskytnuta zdravotní službou první pomoc majiteli domu, který byl
nalezen uvnitř. Majitel bytu byl pak transportován do nemocnice.
• 12. 2. 2019 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
občanů o muži ležícím na chodníku na náměstí Míru. Na místě byl zjištěn
ve stavu značné opilosti místní devětatřicetiletý občan, kterého téhož dne
již strážníci jednou z uvedených prostor vykázali. Vzhledem k tomu, že
si uvedený tentokrát stěžoval na poranění nohy, byl na místo sjednán výjezd ZZS. Zdravotníci následně uvedeného výtečníka převezli k dalšímu
vyšetření do nemocnice.
• 18. 2. 2019 – V 16.08 hodin byla hlídka MěP požádána operačním důstojníkem PČR o výjezd na náměstí MUDr. Svobody, kde měl stát linkový
autobus s černým pasažérem. Po příjezdu na uvedené místo hlídku MěP
kontaktovala revizorka dopravního podniku s tím, že se v autobuse nachází
žena, která odmítla předložit platnou jízdenku. Na místě byla zjištěna sedmdesátiletá žena z Prahy, která poté za přítomnosti strážníků revizorům
platnou jízdenku předložila.
• 21. 2. 2019 – V ranních hodinách byla hlídka MěP požádána o pomoc
místním občanem. Ten kontaktoval strážníky z důvodu zdravotních problémů své sestry. Na místo byla přivolána ZZS, která následně ženu převezla
k dalšímu vyšetření do nemocnice.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v únoru a březnu 2019
• 19. 2. 2019 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla mezi obcemi Zruč nad Sázavou a Čejtice. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že došlo k čelnímu nárazu osobního vozidla
do stromu. Řidič se při nárazu zranil, ale již byl mimo vozidlo. Jednotka
provedla ošetření řidiče, po příjezdu ZZS byl řidič předán do její péče. Poté
bylo provedeno odpojení akumulátoru. K úniku provozních náplní nedošlo.
Jednotka předala místo nehody Policii ČR a vrátila se na základnu.
• 25. 2. 2019 – Jednotka byla vyslána k požáru hrabanky na skalách ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k zahoření při
pálení zbytků po těžbě. Požár se rozšířil po vyschlém porostu na skále, byl
zlikvidován pomocí jednoho útočného proudu C a jednoho vysokotlakého
proudu. S likvidací požáru pomohli příslušníci drážní jednotky, kteří prováděli práce kolem železniční tratě.
• 5. – 10. 3. 2019 – Začátkem března postupoval přes území naší republiky
silný vítr, který na mnoha místech způsobil vyvracení stromů, praskání větví
a poškození střech. Naše jednotka zasahovala v mnoha případech v hasebním
obvodu. Společně s jednotkami HZS zasahovaly jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí a podílely se na likvidaci těchto událostí.
• 8. 3. 2019 – Krajské operační a informační středisko vyslalo jednotku
k odstranění plechů, které vlivem větru ohrožovaly obyvatele v obci Soutice. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o uvolněný
plech na kraji střechy. Pomocí automobilového žebříku AŽ-30 byl uvolněný
plech odstraněn, provedena kontrola celé střechy a očištění římsy budovy
od uvolněných cihel.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

1. Sdružení rodičů a přátel základní
školy si stěžuje na každodenní nebezpečnou situaci v ulici Na Pohoří.
Ve zkratce se jedná o to, že mnozí rodiče vozí žáky do školy auty a v jednosměrné ulici se pak otáčí příliš
mnoho vozidel ohrožujících děti.
Toto téma se probírá již několik let,
rodiče se však prozatím nedočkali
výrazného zlepšení situace. Plánujete
problém opravdu trvale řešit, případně jak?
Martin Hujer: Řešením dopravní situace po ránu u školy je především zmenšení intenzity provozu u vchodu do areálu školy. Je nutné pravidelně vozit děti
do školy autem či je vysazovat u vchodu?
Rodiče, kteří vozí děti do školy, mohou
své ratolesti vyložit na parkovišti u autobusové zastávky Na Pohoří či u Tesca.
Ke zlepšení bezpečnosti dopravního provozu v lokalitě Na Pohoří by mohl přispět
přesun míst na odpad z parkoviště za přiléhající chodník. Jedno z nich je přímo
naproti vchodu do areálu školy. Přemístěním se zlepší rozhled pro vyjíždějící auta
z parkoviště i pro přecházející chodce.
Projektová dokumentace je hotová.
Pavel Novotný: Touto otázkou se již
zastupitelstvo zabývalo na své pracovní
schůzce ke školství a následně se jí intenzivně věnuje i rada města na svých
zasedáních. Prozatím byla podniknuta informační kampaň ve spolupráci
se základní školou, která je směřována
především přímo na rodiče. Tato kampaň vyzývá rodiče i ostatní, aby omezili
ranní jízdy ke škole a děti nechali chodit
pěšky. A aby v případě nutnosti odvozu dětí do školy pak nejezdili do ulice
Na Pohoří, ale děti nechali vystupovat
na parkovišti u Tesca, případě v ulici
Okružní u dětského hřiště. Dále v tomto směru proběhlo jednání s městskou
policií, aby zintenzivnila dohled nad
dopravní situací u školy a navrhla další
možná opatření. V případě, že nedojde
k výraznějšímu zlepšení této situace,
máme připravena další opatření včetně
intenzivní přímé kampaně se zapojením
dětí a rodičů. Všeobecně však spoléháme na osvětu formou veřejné diskuse
a hlavně na zdravý rozum rodičů.
Pavel Ziecina: Každý z rodičů, který
vozí své dítě do školy, má k tomu jistě
důvod. Nelze nikoho omezovat, to není
řešení. Doba je jednoduše jiná, hektičtější. Je určitě potřeba zajistit bezpečnost, ale jinou formou. Zastávám názor,
že řešení má nalézt odborník, např. projektant ve spojení s dopravním expertem. Zastupitelé poté musí najít peníze
v rozpočtu města a realizovat navržené
úpravy okolí školy.
František Herout: Moc nevěřím ve význam pouhé kampaně. Představuji si
proto věcné a pro dané řidiče co možná nejhorší řešení. Jako nutnost vidím
umístění policisty městské policie, který
bude situaci korigovat, případně přestupky ihned na místě postihovat, příp.
když už kampaň, tak ji dělat cíleně a dostatečně důrazně. Dokážu si v doprovodu toho představit i mobilní „zámky“
ve vjezdu do školy, školky, k panelákům,
které by byly vztyčeny od 7. do 8. hodin
přes zámek vlastnící městskou policií.
Mobilními zámky myslím železné bloky, které jsou typické například u soukromých parkovacích míst. Policista by
tak před 7. hodinou vztyčil a uzamkl
tyto blokády, čímž by bylo otáčení v nejproblematičtějších místech znemožněno. V souvislosti s tím vidím prioritu
i v rozvržení pracovních směn městské
policie tak, aby mezi 7. a 8. hodinou byli
stále k dispozici dva strážníci. Jestliže by
vedení města nebylo schopno zajistit dva
strážníky, prioritu vidím umístění dozoru v problematické lokalitě před školou
a ne u semaforu. Ochranu přechodů
v okolí bychom pak mohli urgovat přes
Úřady práce pro umístění dlouhodobě
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nezaměstnaných „asistentů“ u nejbližších přechodů.
Pavel Vrzáček: Paradoxem této situace
je to, že rodiče, kteří chtějí udělat maximum pro bezpečnost svých dětí a vozí
je až k vratům školy, tím sami vytvářejí
nebezpečnou situaci. Dle mého soudu
tedy mohou nejlépe vyřešit tuto situaci
sami rodiče, a to velice jednoduchým
způsobem. Ti, kteří nemusí vozit děti
ke škole, ať je tam nevozí. Ti, kteří s ohledem na vzdálenost a nedostupnost jiného způsobu dopravy, musí auto použít,
nechť zaparkují u Studničků, Tesca nebo
Penny. Pokud mají obavu z toho, že děti
neumí přecházet silnici, pak je mohou
ke škole doprovodit. To co můžeme dělat, je apelovat na všechny rodiče, aby se
takto chovali. Myslím, že sdružení rodičů a přátel školy by například mohlo těm
rodičům, kteří vozí děti až ke škole, rozdávat uhlí nebo brambory na znamení
toho, že s takovým chováním nesouhlasí.
Rád se takové akce zúčastním.
Zdeněk Richter: Asi mě hodně lidí
ukamenuje za můj názor, ale možná je
to tím, že vidím skutečné nebezpečné
situace v úplně jiných regionech případně zemích ve výkonu mojí práce.
Vždy slovní spojení „bezpečnost dětí“
vyvolá velkou reakci veřejnosti a spustí proces maximální péče o své ratolesti. Vždyť i já mám děti, které chodí
do místní ZŠ a určitě bych moc rád, aby
se pohybovaly v maximálně bezpečném
prostředí. Na druhou stranu po mnoha
letech vození či doprovázení mých dětí
jak do školky, či ZŠ, jsem se nikdy ani
jednou nesetkal s tzv. „nebezpečnou“
situací, kdy by někdo třeba jen zkusil
najíždět do skupiny dětí, či třeba že by
došlo k nějaké drobné nehodě v daném
prostoru mezi řidiči. Ano, objevují se netolerantní rodiče, kteří rádi zastaví provoz jen kvůli vlastnímu pohodlí a omezí
všechny ostatní (a to si myslím, že by
se mělo trestat), ale opakuji: nikdy jsem
neviděl vysloveně ohrožení bezpečnosti
dětí. Dle mě je třeba si zvykat na větší
zalidnění planety a s tím spojený větší
provoz. Je třeba si uvědomit, že během
několika desítek minut se musí do školy dostat cca 450 dětí a to vždy bude
spojeno s větším provozem. Pokud toto
budeme nazývat zhoršenou bezpečností, museli bychom ve stejném principu
dělat opatření na silnicích, dálnicích,
ve všech ostatních městech apod. Já
osobně nepovažuji mé děti za více ohrožené zvýšeným provozem u školy. Pouze bych podpořil dohled strážníků před
sobeckým chováním některých řidičů.
2. Část předvolební kampaně Nezávislých se věnuje problematice základního školství ve Zruči. Cituji:
„Zásadním úkolem pracovní skupiny bude snížení velké fluktuace pedagogů a stabilizace pedagogického
sboru.“ Existuje pracovní skupina,
která se zabývá tímto tématem? Jak
chcete konkrétně problematiku řešit?
Jaký postoj k tématu zastává opoziční
hnutí Za Zruč veselejší?
Martin Hujer: Častější výměna pedagogů na naší základní škole je z větší
části způsobena v současné době odchody na mateřskou dovolenou. Paní
ředitelka pak musí sehnat záskok, ale
nemůže nabídnout trvalý pracovní poměr. Zvláštní pracovní skupina k této
problematice není. Konkrétním řešením ze strany města je nabídka bydlení
pro nové učitele.
Pavel Novotný: Rada města iniciovala
pracovní jednání zastupitelstva k tomuto
tématu, které se odehrálo přímo na školní půdě. Cílem tohoto jednání bylo
nejen seznámení se představitelů města
s nastavením systému základního vzdělávání ve Zruči a jeho aktuální situací,
ale i náměty na řešení jeho budoucího
vývoje. Výsledkem tohoto jednání je zá-

měr vytvoření pracovní skupiny za účasti
představitelů města, zástupců škol, rodičů a odborné veřejnosti, která by měla
přispět k řešení aktuálních otázek a celkové koncepce dalšího rozvoje systému
vzdělávání v našem městě. Na otázku zapojení jednotlivých politických iniciativ
ve Zruči můžeme jednoznačně prohlásit,
že se snažíme o to, aby tato iniciativa byla
apolitická, tzn. otevřená všem, kteří mají
snahu pro zlepšování úrovně vzdělávání
ve Zruči něco udělat bez ohledu na své
osobní či politické cíle.
Pavel Ziecina: Souhlasím s myšlenkou
podporovat vzdělání. Dle mého zastupitelstvo správně vyčleňuje peníze z rozpočtu města a pomáhá financovat různé
projekty. Ne vždy se vše povede, příkladem je letos končící Škola s *. Projekt,
který byl dobře myšlen, ale špatně realizován. V současnosti probíhají diskuze
vedení školy se zástupci SRPŠ, zastupiteli
a zástupci Školské rady s cílem vytvořit
návrh koncepce do příštích let. Doufám,
že nový projekt pomůže vytvořit ve Zruči
výjimečné podmínky pro pedagogy tak,
aby byli spokojeni, aby je jejich práce
těšila. Spokojenost je cesta ke stabilizaci
pedagogického sboru a vrátí se ve zkvalitnění vzdělání našich dětí.
František Herout: Nemyslím si, že
fluktuaci pedagogů ve škole by měla řešit nějaká pracovní skupina. Jde o koncepci vedení základní školy a s danou
problematikou by si tak mělo poradit.
Navíc právě vedení má na starosti nábor,
hodnocení, motivování, odměňování,
školení svých zaměstnanců. Myslím si,
že nová skupina by byla duplicitou. Prioritu vidím v zacílení na učitele v regionu
a maximum energie a prostředků do jejich motivace na další školení a zlepšování se, případně nabídku podmínek,
které učitelé v regionu udrží (bydlení
apod.), která mi však přijde daleko dražší a rizikovější.
Pavel Vrzáček: Já osobně nejsem odborník na školství, ale obecně platí, že
pro motivaci zůstat v zaměstnání delší
dobu potřebujete slušné peníze, dobrý
kolektiv, zajímavou práci a možnost
osobního rozvoje. Město finančně přispívá na rozvojové aktivity učitelů, výběrem ředitele školy pak do značné míry
ovlivňuje atmosféru kolektivu. Město
může nabídnout učitelům zvýhodněné
bydlení, což je v podstatě nepřímá forma
finanční podpory. Kromě toho stát v posledních letech zapracoval i na platech
pedagogů, což by mohlo být i dobrým
předpokladem k tomu, že je učitelování bude více bavit. Tak snad se blýská
na lepší časy. To co mě osobně nejvíce
mrzí je, že se učitelé jen sporadicky zapojují do veřejného dění ve Zruči. Kde
jsou ty časy, kdy učitelský sbor byl tahounem většiny sportovních či kulturních událostí každé obce. Možná právě
větší soužití učitelů s veřejností mimo
školní lavice by pomohlo k tomu, aby
u nás zůstali déle.
Zdeněk Richter: Na naší návštěvě zastupitelstva v ZŠ jsme zhlédli poměrně
rozsáhlou prezentaci a statistiky ohledně
fungování školy, včetně fluktuace učitelského sboru. Musím říci, že v této době,
kdy je fluktuace zaměstnanců opravdu
velká napříč všemi obory mě překvapilo,
že při týmu více než 30 učitelů + další
personál není fluktuace tak výrazná jako
jinde. Ano, určitě všude se dá hodně věcí
zlepšit (na ZŠ nevyjímaje), ale zdá se mi,
že je ve Zruči malá skupina osob, která
se snaží z tohoto tématu udělat „ velkou
věc“ a využít ji ve svůj prospěch. Bohužel
touto hlasitou kritikou poškozuje hlavně naše děti, o které by nám především
mělo jít. Já jsem pro jakýkoliv konstruktivní návrh a pro cokoliv dobrého co
přinese zlepšení, ale rozhodně nejsem
jen pro populistické výkřiky, že je něco
špatně, aniž by se k tomu řekla strategie,
jak to špatné napravit.
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3. Je Zruč bezpečná? Již jsem se několikrát setkala s tím, že si Zručané
stěžují na snížení pocitu bezpečnosti
ve městě. Město plánuje umístění bezpečnostních kamer v kritických místech. Myslíte, že umístěním kamer
dojde ke zlepšení situace? Plánujete
další, jiné kroky k zajištění bezpečnosti občanů?
Martin Hujer: Osobně se cítím v našem
městě bezpečně. Z policejních a hasičských statistik vyplývá, že bezpečnostní
situace je velmi dobrá. Policie a hasiči
mají zázemí a vybavení na vynikající
úrovni. K vylepšení situace se podnikají
následující kroky:
1. Finanční podpora „prevence“ z rozpočtu města aneb podpora školství,
sportu, kultury a spolků;
2. Ve spolupráci s městskou a státní policií se zvažuje umístění bezpečnostních
kamer na některá veřejná místa;
3. Město připravuje zavedení mobilního
rozhlasu – včasné informování o krizových situacích;
4. Zvažuje se modernizace stávajícího
venkovního rozhlasu.
Pavel Novotný: Přestože s ohledem
na porovnání s ostatními lokalitami
a klesající počet přestupků, trestních
činů a stížností zručských občanů považuje rada města bezpečnostní situaci
ve Zruči za dobrou, intenzivně se této
problematice věnuje. Mezi opatření,
která chce vedení města v rámci dalšího zlepšování podniknout, patří optimalizace činnosti městské policie,
rozšiřováním spolupráce s policií státní,
ve spolupráci s občany pak vyhledávání
bezpečnostních rizik a rizikových lokalit s cílem jejich eliminace, instalace nových bezpečnostních prvků včetně kamerového systému a také větší zapojení
občanů do diskuse na téma bezpečnost
ve Zruči a možnosti jejich angažovaného
přístupu. Co se týče zavedení kamerového systému, rada města zahájila tento
projekt identifikací rizikových lokalit,
kde se osazení kamer bylo přínosné.
Na základě tohoto průzkumu pak bude
rozhodnuto o počtu osazených kamer
a o systému jejich provozování včetně
on-line mobilního přístupu městské
policie a dalších bezpečnostních složek.
Pavel Ziecina: Zruč je bezpečné místo, ale jak dlouho to bude ještě trvat?
Ve Zruči působí společnosti, které
potřebují velké množství pracovníků
za podprůměrné mzdy. Volná pracovní
síla tu není, a tak je nahrazována agenturními pracovníky. Lidmi, kteří nemají
k našemu městu vztah, kteří můžou být
příčinou problémů. Umístěním bezpečnostních kamer nedojde k výraznému
zlepšení situace. Stejně jako instalované
měřiče rychlosti nezabránily řidičům
porušovat předpisy. Myslím si, že je
vhodnější investovat peníze do zvýšení
počtu městských strážníků, kteří můžou
zintenzivnit kontroly těch pár kritických
míst. Zároveň začněme od strážníků
požadovat pouze to, co mají vykonávat.
Raději budu vidět strážníky, jak kontrolují dodržování povolené rychlosti, než
aby rozváželi obědy.
František Herout: Neznám důvod, proč
si myslet, že by Zruč vyloženě nebyla bezpečná. Je ale pravda, že musíme reagovat
na měnící se situaci. Příliv agenturních
zaměstnanců a jejich „kempování“
v parcích nad láhví alkoholu se jistě dá
řešit vyhláškou a hlídáním jejích plnění, případně sankciováním. Potulování
mladistvých se shodnou náplní by šlo
řešit podobně s větším důrazem a řešením přes školské subjekty, rodiče, příp.
sociální správu. Umístění kamerového
systému vidím jako přínosné, nicméně
bude vyžadovat pravidelný monitoring
městskou policií s rychlými zásahy a pravomocemi k účinnému řešení. Na Policii
ČR se bohužel při neustálých redukcích
její činnosti moc spoléhat nemůžeme.
Pavel Vrzáček: Já osobně se cítím

ve Zruči bezpečně a se mnou i spousta
lidí, kteří se právě kvůli tomuto pocitu
do Zruče stěhují. Chápu ale, že někdo
může mít i jiný pocit. Stýkám se s celkem
dost lidmi a v poslední době mi pouze
jeden člověk spontánně prezentoval, že
se necítí bezpečně v prostoru náměstí
Míru. Ještě konkrétněji svůj pocit spojoval s pohybem spoluobčanů, kteří jsou
pod vlivem omamných látek. Já osobně
si myslím, že spíš než o reálné ohrožení
jde v tomto případě o nepříjemný pocit.
Celý život se v rámci své rodiny, ale i jiných aktivit snažím o to, aby mé děti, mí
svěřenci dosahovali pocitu uspokojení
především v rámci sportovních aktivit.
Takže za mě, kamery a policisté v ulicích
hasí požár, který vznikl většinou před desítkami let v v rodinách nebo školních
kolektivech. Hasiči jsou sice důležití,
ale v tomto případě pouze přesunou
ohniště na jiné místo. Trvale uhasit to
mohou bohužel povětšinou už jen lékaři.
Udržovat pak v přijatelném rozsahu takovými zařízeními, jakým je například
klub Kotelna. Udělejme tedy my všichni maximum pro to, aby požár vůbec
nevznikl. Pokud rodiče budou své děti
milovat a ne je mlátit, pokud je budou
podporovat v aktivitách a ne je nechávat
na pospas zabíjení času, pak je tu šance,
že Zruč bude ještě bezpečnější, než je
nyní. Přes pocity některých spoluobčanů policejní statistiky hovoří o tom, že
se bezpečnostní situace ve Zruči dlouhá
léta nezhoršuje, ba právě naopak.
Zdeněk Richter: Ano, za mě je Zruč bezpečná a tak se i ve Zruči cítím. Je pravdou,
že ale vnímám kolem sebe hlasy, že tomu
tak vždy není. Tímto tématem se zabýváme a chceme přispět k větší bezpečnosti,
i když statistiky hovoří o tom, že Zruč
je oproti jiným městům velmi bezpečná.
Rádi bychom dali městské policii víc nástrojů k efektivnějšímu výkonu služby. Jeden z nich by měl být kamerový systém.
Rozhodně by to ale neměl být drahý kamerový systém jako ve velkých městech
s náročnou obsluhou, ale mělo by to být
něco, co strážníkům rozšíří oči v případě
potřeby. Určitě na tohle téma přineseme
obsáhlejší článek ve ZN v následujícím
období. Určitě bezpečnost ale není jen
o represích, ale souvisí hlavně s pozitivní
výchovou a na tom se musíme podílet
všichni bez rozdílu.
Ptali jsme se Vás:
Co si myslíte o dopravní situaci před
školami, hrozí dětem nebezpečí?
Lucie Svobodová: Já jsem toho názoru,
že tam jezdí aut příliš. Dříve jsem tam
také zajížděla, abych děti doprovodila
do školy, ale už to nedělám a dělat nebudu. Nyní zastavuji u autobusové zastávky. V ulici Na Pohoří se mi stalo, že
mi děti zpoza popelnic vyběhly přímo
před auto. Bylo by fajn, kdyby se více
rodičů rozhodlo tam nejezdit.
Eva Boumová: Vodím dítě do školky až
kolem osmé hodiny a v tu dobu už tu je
klid. Ale viděla jsem to zrychlené video
na internetu, aut sem zajíždí opravdu
mnoho.
Slyšeli jste někdy o fluktuaci pedagogů na zdejší ZŠ? Je to reálný problém?
Lucie Svobodová: Ano, myslím si, že
to problém je. Syn chodí do páté třídy
a už měl za tu dobu tři třídní učitele.
On si vždycky na něco zvykne a pak se
to změní…
Eva Boumová: Už jsem o tom něco zaslechla, ale dítě mám zatím ve školce, tak
to nemohu hodnotit. Samozřejmě bych
byla ráda, kdyby se to nedělo.
Cítíte se ve Zruči bezpečně?
Lucie Svobodová: Myslím si, že je Zruč
bezpečná, alespoň já se tu cítím dobře.
Eva Boumová: Ano. Dceru pouštím
kolem domu s vysílačkou samotnou,
ale dál bych ji přeci jen nepustila. Jsou
tu lokality, například u hotelu, kde se
setkávají podivíni. Ale jinak myslím, že
je Zruč bezpečná.

BLAHOPŘáNÍ
Naší milé

Helence Králové

hodně štěstí, pevné zdraví,
přejeme Ti srdečně,
ať Tě to na světě baví
a máš se báječně.
Vše nejlepší k Tvým 80. narozeninám
přejí
sestra Jana
Helena a Mirek s rodinami
Lebedovi s rodinou

ŘáDKOVá INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ
– motocykl, skútr, moped
s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Sháním zkušeného zahrádkáře, který by si rád přivydělal, na pomoc s ořezem několika ovocných stromů. Tel.:
722 505 008.
◆ Prodám obývací stěnu, stůl a židle. Levně. Tel.:
607 129 101.
◆ Koupím garáž ve Zruči nad Sázavou. Tel.: 737 160 504.
◆ ÚČETNICTVÍ: Nabízím kompletní vedení
účetnictví a daňové evidence, včetně mezd
a všech daňových přiznání.
Dlouholetá praxe, osobní přístup.
Účetní program Pohoda.
E-mail: ribatyova@seznam.cz,
tel.: 602 183 392.
◆ Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví ve Zruči nad
Sázavou, Sad Míru. Tel.: 721 341 461.
◆ Dlouhodobě pronajmu zařízený byt 3+1 Na Pohoří
(4. panelák). Cena dohodou. Kauce = 3 nájmy při podpisu smlouvy. Tel.: 602 397 783.

o D pa Dy
Složenky za svoz TKO budou občanům doručeny
do schránek během dubna.
Splatnost poplatku zůstává stejná jako v loňském
roce, tedy do 15. května.
Zastupitelé se rozhodli v letošním roce
podpořit mladé rodiny s dětmi a osvobodit
od poplatku děti ve věku 0 – 15 let.
Dvousetkorunovou úlevu budou mít spoluobčané
nad 70 let a roční poplatek je tak vyjde
na pětistovku. Pro ostatní poplatníky zůstávají
výše poplatků stejné jako v minulých letech.
Odbor kanceláře starosty
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PODĚKOVáNÍ
Děkujeme Františku Hromadníkovi
za příjemně strávený večer v rámci akce
„Baťa přišel z Moravy“,
která se uskutečnila dne 14. 3. 2019.
Český svaz žen

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

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

Moc děkuji panu starostovi,
panu učiteli Hromadníkovi,
paní Malinové, Wagenknechtové,
Heroutové a Mikynové
za velmi příjemnou oslavu
mých 90. narozenin.
Libuše Matoušková

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

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou za blahopřání a dárky
k mým 90. narozeninám.
Marie Hladká

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou za blahopřání a dárky
k mým narozeninám.
Věra Zelenková

Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou,
paní Peroutkové a paní Maxové
za blahopřání k mým 80. narozeninám.
Václav Dřevikovský
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Aktuální stav projektů města v roce 2019
Martin Hujer
Infocentrum a WC na zámku
Rekonstrukce infocentra a záchodů
v přízemí zámku finišuje. V přízemí
zámku byl historicky jeden záchod pro
vozíčkáře a jeden záchod pro ostatní
návštěvníky. S rostoucí návštěvností
našeho zámku (24 tisíc platících návštěvníků v loňském roce) byl tento
stav nedostačující. Proto byl vypracován projekt naším dvorním zámeckým architektem Petrem Řehořkou.
Byla zrušena jedna skladová místnost
a změněna dispozice sousedních prostor. Vznikne tak samostatné WC pro
ženy se 4 kabinkami a WC pro pány se
dvěma kabinkami a třemi pisoáry. Dále
bude zachováno WC pro vozíčkáře.
V rámci projektu dojde na úpravu dispozic infocentra včetně kuchyňky. Při
stavbě byl objeven středověký záchod,
který bude zachován a částečně rekonstruován. Dokončení díla se dočkáme
na konci dubna letošního roku.

mováni o spuštění této služby a způsobu, jak se do ní přihlásit.
Služba umožňuje uživateli vybrat si
druhy zpráv (všechny, kultura, přerušení dodávky elektřiny, sport apod.).
V případě krizové situace Vám přijde
SMS (například v době povodně pro
občany kolem Sázavy a Ostrovského
potoka). Městu Mobilní rozhlas umožní poslat zprávu například o omezení
dodávky vody jen občanům v konkrétní lokalitě.

Kulturní dům Želivec
Druhá etapa celkové rekonstrukce
bývalé školy v Želivci zdárně pokračuje. Vybudovány již byly nové rozvody
elektřiny, kanalizace a vody. Splaškové
vody budou odvedeny do nové jímky
u budovy. Ústřední vytápění zajistí teplovodní systém s radiátory, kde
zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo
vzduch – voda. Největší místnost půjde vytápět krbovými kamny. Z plochy
stěn a stropů byly odstraněny nátěry či
keramické obklady, probíhá štukování. Sociální zázemí prochází celkovou
rekonstrukcí. Kulturní dům bude dokončen v polovině roku.
Hodinový pomocník
Hodinový pomocník je služba města Zruče n. S. pro seniory nad 65 let
a držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm v našem městě. Služba
je určena zejména starším spoluobčanům, kteří žijí sami a nemohou využít
pomoci rodinných příslušníků. Lze ji

chápat jako první pomoc v nouzi. Hodinový pomocník – zaměstnanec města pomůže s drobnými pracemi. Například opraví kapající kohoutek, vyčistí
odpad, vymění žárovku a v každ ém
případě s daným problémem poradí.
Službu je možno objednat na telefonním čísle 702 236 323. Cena za započatou hodinu práce nebo výjezdu činí
20 Kč. Použitý materiál si hradí zákazník. Provozní doba je v pracovní dny
od 15.00 do 20.00.

Zručský Mobilní rozhlas a Zlepšeme
Česko
Město vylepšuje komunikaci s občany zavedením nové služby Mobilní
rozhlas. Služba zahrnuje komplexní informace z úřadu mailem, SMS a v případě potřeby i hlasovou zprávou. Mobilní rozhlas nejen nahradí infomaily,
ale zahrnuje i aplikaci Zlepšeme Česko.
Zlepšeme Česko nahradí Lepší místo.
Tato aplikace slouží k hlášení podnětů a závad zejména pro naše technické
služby. V nejbližší době budete infor-

Chodníky Na Výsluní
Chodníky Na Výsluní po obou stranách projdou opravou. Stávající asfalt
nahradí zámková dlažba.
Zateplení městských bytů
Firma Stavební a realitní pokračuje
v zateplení městských bytů v Průběžné
ulici. Stavební práce jsou před dokončením. U půdních vestaveb se vyměnila střešní okna. Město tak dokončí
zateplení tří bytových domů.

FotA: archiv autora

Dvanáctý (zelený) městský ples objektivem S. Tomáška / 23. 3. 2019 Hotel Zruč
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Kateřina Kmínková
Občané Zruče letos dostanou kompostéry zdarma
V roce 2018 podalo město do operačního programu Životní prostředí
žádost o dotaci na nákup kompostérů
pro občany Zruče nad Sázavou, která
byla následně úspěšně schválena. Celková cena na pořízení cca dvou stovek
kompostérů je něco přes 1 milion Kč,
z čehož město doplácí cca 156 tisíc korun. Opoziční zastupitelé Pavel Ziecina a Ing. Leoš Fiala (Za Zruč veselejší)
vytýkají vysokou cenu za jeden kompostér nebo například fakt, že město
nevyžaduje ani minimální spoluúčast
občanů na jejich pořízení. Kritizováno
je i to, že město nekontroluje, zda si lidé
dodané kompostéry opravdu umístí
ve Zruči. Starosta Mgr. Martin Hujer

Zprávy ze zastupitelstva

uvádí, že město má již dobré zkušenosti
s popelnicemi na bioodpad, které si lidé
k domovům také mohli dát zdarma. Ti,
kteří se v loňské výzvě o kompostéry
přihlásili, se jich mohou dočkat v průběhu letošního roku. Pokud by nějaké
zbyly, město zveřejní možnost o tyto
zažádat. Používání kompostérů snižuje
objem komunálního odpadu a reguluje
tak nepřímo cenu za svoz komunálního
odpadu.

Postaví město vodovod do Želivce?
Zastupitelstvo projednávalo na svém
zasedání dne 25. 3. záměr realizovat vodovod do Želivce. Želivec je poslední
území spadající pod katastr Zruč nad
Sázavou, kam veřejný vodovod zatím
nevede. Napojení na vodovod je v posledních letech téměř existenční otázka
Želivce, v minulých letech kvůli veliké-

mu suchu totiž vysychala voda ve studních místních i chatařů a do obce byla
přistavována cisterna s pitnou vodou.
Celková částka na výstavbu vodovodu
je odhadována na 14 milionů korun.
V HS navrhuje, aby město podalo
žádost o dotaci, která by mohla pokrýt až 50% výdajů. O zbylé náklady
na výstavbu by se pravděpodobně dělilo město s VHS. Město nyní zjišťuje
zájem občanů o připojení k vodovodu,
výstavba by však nebyla podmíněna
nutností všech domácností se k vodovodu připojit. Majitelé domů by si
museli vybudovat vlastní přípojku, což
je může vyjít v řádu na několik desítek
tisíc korun. Připojit k vodovodu by se
mohly želivecké domácnosti i kdykoli
později, ale musí počítat s nárůstem
ceny za připojení. Město počítá s tím,
že v případě zájmu občanů Želivce

o výstavbu veřejného vodovodu, vyčlení peníze na zpracování projektové
dokumentace.
Modernizace železniční tratě pokračuje
Starosta Mgr. Martin Hujer na zasedání zastupitelstva dne 25. 3. zpravil
občany o průběhu modernizace tratě
ze Zruče nad Sázavou do Ledečka. „Rekonstrukce probíhá ve velkém duchu,
momentálně je to jedna z největších staveb v okolí.“ uvádí starosta. Na konci
dubna by měl dle jeho slov být hotový první úsek tratě a mohla by se opět
otev řít zručská cyklostezka, Májový
běh by tedy stavbou neměl být narušen.
Všude ve městě se budou předělávat
vlakové přejezdy, přičemž nejsložitější
bude oprava přejezdu u Sázavanu. „Jednali jsme s představiteli firem sídlících
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v areálu bývalého Sázavanu a dohodli
jsme se, že se zde na čtyři dny zcela
přeruší provoz.“ říká starosta a dodává, že přejezd u vodárny a čističky bude
upravován také. Starosta dále uvádí, že
proběhlo čištění Chabeřických skal,
někde se zpevňovaly opěrné zdi nebo
že na zastávce u Sázavanu bude nové
nástupiště a osvětlení. Modernizace
se dočká i železniční budova ve Staré
Zruči, kde budou například měněna
okna a opravována fasáda. Starosta také
dodává, že pokud se nevyčerpá finanční obnos na opravu trati, měli by se
Zručané dočkat i nových železničních
závor na přejezdu na Kutnou Horu. Železniční trať by se měla znovu otevřít
provozu 30. 6., ale zatím není jisté, jestli se do tohoto „šibeničního“ termínu
stihnou stavební práce dokončit.

Zručské oddělení policie ČR hledá nového kolegu
Nové informace pro uchazeče o služební poměr v roce 2019:
Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon,
přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi
a prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci.

FOTA: ARCHIV AUTORA

Předpoklady k přijetí do služebního poměru:
• občanství české republiky
• věk nad 18 let
• bezúhonnost
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
• osobnostní, fyzická a zdravotní způsobilost
• nebýt členem v politických stranách nebo politických hnutích
• nevykonávat živnostenské nebo jiné výdělečné činnosti, nebýt členem v řídících nebo
kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
Průběh přijímacího řízení:
Zahajuje se doručením žádosti, následují testy osobnostní způsobilosti (skládají se ze dvou částí), testy fyzické
zdatnosti a lékařské vyšetření. Nábor probíhá pouze formou náborového kempu (urychlení celého řízení).
Během kempu je zajištěné ubytování, strava a doprava do kempu a zpět.
Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv odstoupit.
Na přijetí do služebního poměru není právní nárok.
Služební poměr je u nově nastupujících policistů uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let, se zkušební dobou 6 měsíců.
Na dobu neurčitou se služební poměr změní po řádném vykonání služební zkoušky. Každý nastupující policista musí
po přijetí absolvovat základní odbornou přípravu, která trvá 12 měsíců.
Nově nastupující policisté jsou zařazeni do 2. tarifní třídy, 1. tarifního stupně platové třídy. Celková nástupní mzda
spolu se zvláštním příplatkem činí celkem 24 220 Kč. Po ukončení základní odborné přípravy (po 1 roce) služební
příjem přesahuje částku 29 240 Kč hrubého. V rámci středočeského kraje získají náborový příspěvek ve výši 150 tisíc
korun. Výplata náborového příspěvku je vázána šesti měsíční zkušební dobou a závazkem služby v délce trvání šesti let.
V případě zájmu můžete kontaktovat policisty nebo vedení obvodního oddělení ve Zruči nad Sázavou, buď osobně,
nebo na tel. čísle: 974 875 740.

Tibetská vlajka zavlála nad Zručí
Pavel Novotný

V

Hodinový pomocník – nová služba pro občany 65+
Co tato služba nabízí? Proč a kdy ji využít? Pro koho je služba určena?

Hodinový pomocník je služba zřízená samosprávou města Zruč nad Sázavou pro občany starší 65 let a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P s trvalým
pobytem ve Zruči nad Sázavou, Domahoři, Nesměřicích, Dubině a Želivci. Služba je poskytována ve smyslu pomoci a podpory starším spoluobčanům, kteří žijí sami ve svém domácím prostředí a nemohou využít pomoci rodinných příslušníků. Službu lze chápat jako první pomoc v nouzi.

letošním roce se rada našeho města rozhodla připojit k celostátní
iniciativě vyvěšení tibetské vlajky u příležitosti 60. výročí násilného potlačení
povstání tibetského lidu proti čínským
okupantům. Cílem této kampaně je nejen uctít více jak 1 milion obětí čínské
okupace Tibetu a připomenout si dlouhodobé utrpení tibetského lidu pod
čínskou nadvládou, při které dochází
k postupné degradaci morálních a duchovních hodnot tibetského národa.
Hlavním cílem této kampaně je připomínka základních hodnot demokracie

Jaké služby zahrnuje „hodinový pomocník“?

hodinového pomocníka:
V pracovní dny od 15:00 hodin do 20:00 hodin. Zahájení provozu služby od 1. 4. 2019.

Objednání služby

hodinového pomocníka:
Službu hodinového pomocníka je možno objednat na telefonním čísle
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Provozní doba

702 236 323.
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Hodinový pomocník je opravdovým pomocníkem (záchranářem) v domácnosti, který pomůže starším spoluobčanům
se všemi drobnými pracemi, na které sami nestačí a které je potřeba v rychlosti vyřešit. Například opraví kapající
kohoutek, vyčistí odpad, vymění žárovku, ale v každém případě s daným problémem poradí. Hodinový
pomocník si po sobě vždy uklidí. Nemusíte mít doma nářadí, ani materiál na opravy. Hodinový pomocník
si s sebou vezme vše, co bude na opravy potřebovat. Hodinový pomocník má za sebou odborné zázemí
a disponuje profesionálním vybavením. Poskytnuté služby jsou garantovány kvalitou, rychlostí,
spolehlivostí a flexibilitou, protože jsou vykonávány kvalifikovanými pracovníky pod záštitou města
Zruč nad Sázavou.

OCN

Cena služby

hodinového pomocníka:
Cena za započatou 1 hodinu práce nebo výjezdu hodinového pomocníka činí 20 Kč + cena za použitý (spotřebovaný) materiál.

Úhrada:

bezhotovostně na bankovní účet města Zruč nad Sázavou nebo na pokladně TSSM nebo MÚ Zruč nad Sázavou.

Více informací naleznete na plakátovacích plochách a v letácích na MěÚ.

a národní svobody, která je i v dnešních dnech po celém světě upírána
mnoha lidem i celým národům, ať již
z důvodu totalitních režimů, okupace
ze strany jiných národů, či v důsledku
válečných konfliktů. Proto bychom si
měli vážit poklidného demokratického
vývoje v naší zemi i výjimečného případu spolupráce národů na evropském
kontinentu a toho, že můžeme být jeho
součástí.
Pokud byste se chtěli dozvědět něco
více o této iniciativě, můžete navštívit
následující stránky: http://www.lungta.
cz/projekty/vlajka-pro-tibet/.
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aktuality kultura školství město sport

Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 9. zasedání, konaném 27. 2. 2019
schvaluje
• úpravu rozpočtu města č. 101 na rok 2019 převodem mezi položkami;
• uzavření rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních
služeb elektronických komunikací s O2 Czech Republic a. s.;
• uzavření smlouvy o připojení odběrného místa na straně NN k distribuční soustavě se zákazníkem TJ Jiskra Zruč nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o poskytování CLOUDových služeb s firmou
COMP-any ICT, s. r.o.;
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-6009027/VB/1 – Zruč nad Sázavou, Nábřežní – obnova NN na pozemky p. č.: 314, 285, 311/1, 313, 312, 294,
307, 1183/8, 1183/9, 1183/10, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, a pověřuje
starostu jejím podpisem, včetně podpisu a souhlasu se stavbou na přiložených výkresech;
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku p. č.
2197/1. RMě schvaluje, pokud se nepřihlásí jiný zájemce, pronájem této
části panu Jiřímu Volfovi. RMě schvaluje zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku p. č. 1849/5. RMě schvaluje, pokud se
nepřihlásí jiný zájemce, pronájem této části paní Marii Kalužové;
• uzavření dodatku č. 24 k pojistné smlouvě č. 77200855 s pojistitelem
Kooperativa pojišťovna, a. s.;
• uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě č. 651/358/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s dopravcem firmou ARRIVA Východní Čechy, a. s.;
• podání žádosti o dotaci na akci „Otvírání turistické sezóny ve Zruči
nad Sázavou 2019“ do Středočeského Fondu hejtmana;
• objednat dodávku vodoměrů od firmy Therm s. r. o. a výměnu stoupaček od firmy Vladimír Verner instalatér;
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Sociální zázemí pro
turisty ve Zruči nad Sázavou – II. etapa“ s firmou Archatt Památky
spol. s r. o.;
ukládá
• předložit do jednání ZMě přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje v dotačním programu pro rok 2019, a to pro službu
pečovatelská služba ve výši 926 500,-Kč;
• předložit do jednání ZMě nákup pozemků p. č.: 616/16, 616/67,
697/9, 2642/148, 2642/149, které jsou pod komunikacemi s navrženou
cenou 50,- Kč/m2 a pozemků p. č.: 2563/4, 2618, s navrženou cenou
30,- Kč/m2, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• ukládá předložit do jednání ZMě návrh na schválení kupní smlouvy
s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s.;
• do jednání ZMě návrh na uzavření individuální žádosti pro Centrin
CZ s. r.o.;
souhlasí
• se zapojením ZUŠ Zruč nad Sázavou do projektu v rámci výzvy
č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha, Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II v operačním
programu Výzkum, vývoj a vzdělání;
• s tím, aby Základní škola Zruč nad Sázavou podala žádost o dotaci
z programu Erasmus+;
• s umístěním parkovacích zábran na pozemek p. č. 2014/6 v k. ú. Zruč
nad Sázavou z důvodu zajištění vjezdu na soukromý pozemek. Zařízení
bude instalováno na náklady žadatelů.
Rada města na svém 10. zasedání, konaném 11. 3. 2019
schvaluje
• uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 4. 7. 2014 na zajištění přestupkové agendy s JUDr. Janou Flégrovou;
• úpravu rozpočtu města č. 102 na rok 2019 převodem mezi položkami;
• plán letní údržby zeleně pro rok 2019;
• uzavření darovacích smluv na věcné dary, které budou použity na zajištění plesu města Zruče nad Sázavou s Mgr. Danou Radilovou, firmou
Polysan s. r. o., Pavlem Vrzáčkem a pověřuje starostu podpisem smluv;
• pronajmout zámeckou vinárnu firmě Arvetti spol. s r. o.;
• nákup zařízení do školní jídelny od firmy: SEP spol. s. r. o.;
• uzavření darovacích smluv na finanční dary na financování kultury
a sportu ve Zruči nad Sázavou s firmou ASMO CZECH, s. r. o.;
bere na vědomí
• přehled hospodaření v městských lesích v letech 2005 – 2018;
• zprávu o činnosti městské policie ve Zruči nad Sázavou za rok 2018;
• přehled hospodaření týkající se elektrické energie v letech 2005–
2018;
ukládá
• předložit do jednání ZMě návrh na přijetí dotace na akci „Zvýšení
efektivity veřejné správy ve Zruči nad Sázavou“;
• předložit do jednání ZMě návrh na přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na předcházení vzniku odpadů „Pořízení kompostérů
pro občany města Zruč nad Sázavou“.

Jak a kam s odpady ve Zruči n. S. v roce 2019
A. Svoz zbytkového komunálního odpadu (TKO, popelnic)
Svoz odpadu bude prováděn v pravidelných cyklech jedenkrát týdně tj. 52× za rok. V místech, kde se vyváží odpad
2x týdně, je systém svozu zachován. Nádoby na odpad musí být schváleného typu. Posádka svozového vozidla
je povinna vyprázdnit veškeré typizované nádoby, které jsou přistaveny k okraji vozovky, nebo na určeném
stanovišti, a vždy je vrátit na původní místo.
Rozdělení ulic do svozových dnů
PONDĚLÍ: Sad Míru, Na Pohoří, Jiřická, Na Farském, Severní, Nad Městem, Želivecká, Lipinská, Holšická,
Řendějovská, Samechovská, Hodkovská, Čestínská, Dubina, Nesměřice
ÚTERÝ: Vyhlídková, chabeřická, Pardidubská, Slunný vrch, Družstevní, Průběžná, Spojovací, Na Výsluní, Revoluční,
Dvouletky, Okružní, Poštovní, Náměstí Míru, Lipová, Mládeže, Školní, Krátká, Topolová, Polní, Hlohová, Prostřední,
Zámecká, Horní, 5. května
ČTVRTEK: Na Úvoze, Zahradní, M. J. Husi, Lesní, Nad Ovčínem, Nová, Družební, Příčná, Budovatelů, K Bažantnici,
Ve Smrčkách, Dubinská, 1. Máje, Nábřežní, Ke Kostelu, nám. muDr. Svobody, Malostranská, Kutnohorská,
Pohleďská, Lomená, Na Stráni, Na Mokřině, nademlejnkem, slepá, Malostranské nám., Přímá, Nádražní,
Na Kopečku, Jabloňová, V Paloukách, Ke Brodu, Ke stadionu, Vlašimská, luční, říční, Dvořákova, Smetanova,
Fibichova, Pod Březíčkem, Ke Ctiborkám, V Maloninách, Na Pohoří
PÁTEK: Želivec, Sad Míru, podnikatelé
B. Svoz vytříděných složek komunálního odpadu (plast, papír, sklo)
Stávající počet separačních stanovišť bude zachován. Dokonalým tříděním komunálního odpadu snížíte množství
odpadu v popelnicích a tím dokážete i vy přímo ovlivnit náklady na odpady v obci = výše poplatku na jednoho
občana, který jste ze zákona a obecně závazné vyhlášky povinni platit. Vámi vytříděné suroviny se budou svážet
v zavedených cyklech.
plast – každé pondělí
papír – každý pátek
sklo – 1x měsíčně
Prosíme občany, aby při třídění plastů zmenšovali jejich objem a neodkládali do nádob na tříděné odpady jiné
druhy odpadů, které tam nepatří. S těmito materiály dále ručně pracují lidé a znečištěním se zvyšují náklady
na jejich svoz, třídění a hygienické požadavky = vyšší náklady. DŮSLEDNÝM TŘÍDĚNÍM OVLIVNÍTE VÝŠI POPLATKU
ZA ODSTRANĚNÍ ODPADŮ!
C. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Tato služba bude prováděna formou mobilního sběru ze stanovišť určených městským úřadem. Na tato stanoviště
přijede ve stanovený den a hodinu svozová technika a odebere od občanů přinesené odpady. Nebezpečné odpady
bude odvážet firma fcc HP, spol. s r.o. a velkoobjemový oprávnění pracovníci Technické služby města Zruč n.S.
Zde je nutné, aby občané dodrželi čas, předepsaná stanoviště a předávali jen níže uvedené odpady. Jiná stanoviště
nejsou přípustná a bude to považováno jako založení černé skládky s případnými postihy.
Odpady k odebrání:
velkoobjemové odpady: matrace, zdravotní keramika, nábytek, koberce, pneumatiky, stavební odpad do 200 kg
na občana nebo vlastníka rekreačního objektu, sklo, zeleň
nebezpečné odpady: staré léky, barvy, fotochemikálie, oleje, znečištěné obaly, kyseliny, rozpouštědla
zpětný odběr: lednice, televize, monitory, ostatní elektronika, zářivky, monočlánky.

Stanoviště:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jarní a podzimní sběr ve městě Zruč n. S.
v pátek 12. 4. a 13. 9. 2019

Rozhraní ulic Nová a Budovatelů
Na Farském
ulice M. J. Husi – u lékárny
Na Pohoří – u ZŠ
ulice Průběžná – u garáží
ulice Okružní – výjezd záchranky
rozhraní ulic T. Bati a Okružní
rozhraní ulic Hlohová a Okružní

15. 00 – 15. 20
15. 25 – 15. 45
15. 50 – 16. 10
16. 15 – 16.   35
16. 40 – 17. 00
17. 05 – 17. 25
17. 30 – 17. 50
17. 55 – 18. 15

v sobotu 13. 4. a 14. 9. 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dubina – u zastávky ČSAD
Želivec – u obchodu
Zruč – naproti čerpací stanici
Zruč – V Paloukách a Přímá
Nesměřice – na návsi
Zruč – ulice Ke stadionu na parkovišti
Zruč – na nám. Dr. Svobody

8. 00 – 8. 20
8. 25 – 8. 45
8. 55 – 9. 15
9. 20 – 9. 40
9. 50 – 10. 10
10. 20 – 10. 40
10. 45 – 11. 05

POZOR, NOVĚ SBĚR POUZE VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU TECHNICKÝMI SLUŽBAMI V PÁTEK 14. 6. 2019 A V SOBOTU 15. 6. 2019
(BEZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU) – NA STEJNÝCH STANOVIŠTÍCH VE STEJNÝCH ČASECH !
D. Sběrový dvůr
Zde máte další možnost v průběhu roku zdarma odevzdat všechny druhy již zmíněných odpadů, vyjma zbytkového
odpadu, který patří pouze do popelnic. Sběrový dvůr je provozován v areálu společnosti fcc HP, spol. s.r.o. se
sídlem Průmyslová 1037, Zruč nad Sázavou. Toto zařízení je Vám k dispozici.
provozní doba: Po 14 – 17 hod., St 14 – 17 hod., So 8 – 13 hod., tel. 327 532 254.
KONTEJNEROVÝ SVOZ ODPADŮ ZE ZAHRÁDEK TECHNICKÝMI SLUŽBAMI:
v pátek 26. 4. a v sobotu 27. 4. 2019, v pátek 20. 9. a v sobotu 21. 9. 2019, v pátek 4. 10. a v sobotu 5. 10. 2019, v pátek
18. 10. a v sobotu 19. 10. 2019, v pátek 8. 11. a v sobotu 9. 11. 2019 na stejných stanovištích i v časech uvedených výše
pro jarní a podzimní svozy velkoobjemového odpadu. Harmonogram svozu naleznete i na internetové adrese
www.mesto-zruc.cz (pod záložkou Technické služby), další informace na tel. 327 531 406, ts@mesto-zruc.cz.
SVOZ BIOODPADU Z KOMPOSTÉRŮ:
První svoz proběhne 9. a 11. dubna 2019 a pak vždy v liché týdny, poslední svozy 19. a 21. listopadu 2019.
Prosíme občany, aby si tento leták uschovali. Jsou zde uvedeny termíny plánovaných akcí. Dále žádáme, aby
do popelnic neodkládali žhavý popel. Je zde velké nebezpečí vznícení odpadu ve svozovém vozidle, což se již stalo,
a zároveň se vystavujete nebezpečí, že nebude vaše nádoba obsloužena. DĚKUJEME.
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Zručský celek Černý boty skončil šestý, pořádající tým Rangers sedmý

Konopišťští se po třech letech vrátili na výsluní
Josef Tůma
Florbal –Florbalový club Rangers uspořádal ve Sportovní hale
Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou 13. ročník turnaje neregistrovaných týmů Rangers Cup 2019. Devět týmů hrálo ve dvou skupinách (5 a 4) každý s každým podle pravidel florbalu. Vítězové
skupin postoupili přímo do semifinále, mužstva na druhých a třetích místech odehrála čtvrtfinále o dvě zbylá místa v semifinále.
Poslední dva celky ze skupiny A a poslední ze skupiny B odehrály
utkání o 7. až 9. místo, poražení čtvrtfinalisté o 5.–6. pořadí. Poté
poražení semifinalisté o 3.–4. místo. Do finále postoupili vítězové
semifinálových střetnutí. Hrací doba všech utkání byla patnáct minut hrubého času. V šestadvaceti utkáních turnaje padlo osmdesát
osm branek
Zúčastněná mužstva:
Skupina A: Florbalisti Humpolec, Crazy team, FBC Černý boty
Zruč nad Sázavou, Uhlířské Janovice, FC Vracovice
Skupina B: Rangers Zruč nad Sázavou, Pivoarumpijem, Havíři
Kutná Hora, HC Konopišťští bažanti Benešov

Ludvík Menda, hráč Černých bot, byl autorem jedné ze tří branek proti Humpolci.

Výsledky A: Černý boty–Crazy team 2:3, Černý boty–Vracovice
2:1, Černý boty–Florbalisti 3:1, Černý boty–Uhlířské Janovice
1:2, Crazy team–Vracovice 6:1, Crazy team–Florbalisti 7:0, Crazy
team–Uhlířské Janovice 1:0, Vracovice–Florbalisti 0:0, Vracovice–
Uhlířské Janovice 0:2, Florbalisti–Uhlířské Janovice 1:5.
Tabulka A: 1. Crazy team 12 bodů, 2. Uhlířské Janovice 9 bodů,
3. FBC Černý boty 6 bodů, 4. Vracovice 1 bod (skóre 2:10), 5.
Florbalisti 1 bod (skóre 2:15).
Výsledky B: Rangers–Pivoarumpijem 3:3, Rangers–Havíři 0:4,
Rangers–Konopišťští bažanti 1:2, Pivoarumpijem–Havíři 1:1, Pivoarumpijem–Konopišťští bažanti 1:2, Havíři–Konopišťští bažanti
2:3.
Tabulka B: 1. Konopišťští bažanti 9 bodů, 2. Havíři Kutná Hora
4 body, 3. Pivoarumpijem 2 body, 4. Rangers Zruč nad Sázavou
1 bod.

Vladimír Červinka (vpravo) v souboji s obráncem Konopišťských bažantů

Čtvrtfinále: FBC Černý boty–Havíři Kutná Hora 0:3, Uhlířské
Janovice–Pivoarumpijem 0:1
Semifinále: Crazy team–Havíři 1:2, Konopišťští bažanti–Pivoarumpijem 2:1
O 7. až 9. místo: Rangers–Vracovice 2:1, Rangers–Florbalisti 3:0,
Vracovice–Florbalisti 0:0 (výsledek ze skupiny)
O 5.–6. místo: FBC Černý boty–Uhlířské Janovice 1:1, SN 0:1
O 3.–4. místo: Crazy team–Pivoarumpijem 3:2
Finále: Havíři Kutná Hora–HC Konopišťští bažanti 1:3

V souboji pořádajících Rangers s Bažanty byli úspěšnější hosté z Benešova.		
				
FOTa: J. tůma

Konečné pořadí: 1. HC Konopišťští bažanti, 2. Havíři Kutná
Hora, 3. Crazy team, 4. Pivoarumpijem, 5. Uhlířské Janovice, 6.
FBC Černý boty Zruč nad Sázavou, 7. Rangers Zruč nad Sázavou,
8. FC Vracovice, 9. Florbalisti
Individuální ceny:
Nejlepší hráč: David Rek – Crazy team
Nejlepší střelec: Jan Kareš – Havíři Kutná Hora – 5 branek
Nejlepší brankář: Tomáš Černohlávek – Pivoarumpijem

Vítěz soutěže slušnosti: Uhlířské Janovice
Sestava FBC Černý boty Zruč nad Sázavou: Trojan – Drbal, Korel, Menda, Kuppa, Jeništa, Závorka, Tvrdík, Čech, Kudyn
Sestava HC Konopišťští bažanti: Rittig – Formánek, Holánek,
Herwig, Pessr, Tadeáš Kočí, Marek Kočí, Dušek, Starec, Polesný
Sestava pořadatelů turnaje Rangers Zruč nad Sázavou: Vaněček – Kvasnička, Chaloupka, Vodrážka, Michal Kratochvíl, Petr
Kratochvíl, Edr, Červinka, Šimonic

Zahajujeme
beachvolejbalovou sezónu
Roman Starý
V sobotu 1. čer vna
2019 se od 8.30 hod.
koná již VI. ročník turnaje Beachotvírák.
Turnaj je určen pro
amatéry (smíšené trojice, minimálně jedna
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 24. května.
Po celý den je připraveno bohaté občerstvení a večerní program
obstará DJ Míra Papež. Každý účastník turnaje obdrží originální
dárek. Startovné: 300 Kč na družstvo.
Další informace na https://www.facebook.com/beachotvirak.zruc,
přihlášky na , tel. 605 432 862, e-mail: star.roman@seznam.cz.

Sportovní akce

Mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu
Marta Pavelková
Druhou dubnovou neděli, 14. 4. 2019 zaplní sportovní
halu mažoretky, které se sjedou do Zruče z různých koutů
republiky. Kvalifikační kola výkonnostní třídy A a B se konají celkem v devíti obcích a městech ČR (Dolní Benešov,
Hlučín, Dolní Beřkovice, Hradec nad Moravicí, Bystřice
nad Olší, Chotěboř, Nová Paka, Ivančice u Brna, Zruč
nad Sázavou).
Ty nejlepší se mohou probojovat do finále (Náchod, Ostrava, podle druhu náčiní) a odtud až na mistrovství Evropy
a mistrovství světa, které potrvá týden, ve sportovní hale
Královka v Praze. Těm, kterým se postoupit z kvalifikace nepovede, mohou ještě zabojovat na Bohemia Grand
Prix v Praze, na Slovakia Grand Prix v Nitře, v pohárové
postupové soutěži Memoriál Jiřího Necida nebo v soutěži
s názvem Back Together, kterou rovněž vyhlašuje Česká
federace mažoretkového sportu zastřešená IFMS, tentokrát
se Svazem mažoretek a twirlingu zastřešeným NBTA.
Soutěže budou vysílány živě (on-line stream) prostřednictvím www.majoretsport.cz.

6. 4. 2019

Házená

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – mládež – turnaj, 9.00 – 16.00 hod., sportovní hala.

6. 4. 2019

Fotbal A

PRODIET I. B třída, skupina C, 16. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Fotbal Hlízov, od 15.30 hod., fotbalový stadion.

7. 4. 2019

Fotbal

mladší přípravka – okresní přebor 2018/19, 9. kolo, dvojutkání, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Družba Suchdol, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Potěhy, od 10.00 hod., fotbalový stadion.

7. 4. 2019

Fotbal

mladší žáci – Fotbalservis.cz okresní přebor mladších žáků 2018/19, 12. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Golčův Jeníkov, od 12.00 hod., fotbalový stadion.

7. 4. 2019

Fotbal B

IV. B třída, skupina B, 14. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou B – Sokol Nové Dvory B, od 15.00 hod., fotbalový stadion.

7. 4. 2019

Florbal

Kolín – turnaj, 8.00 – 21.30 hod., sportovní hala.

13. 4. 2019

Volejbal

smíšený turnaj, 8.00 – 18.00 hod., sportovní hala.

13. 4. 2019

Fotbal

starší přípravka – okresní přebor 2018/19, 10. kolo, dvojutkání, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – FK Uhlířské Janovice, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Rozvoj Křesetice, od 10.00 hod., fotbalový stadion.

14. 4. 2019

Mažoretky

XXVI. kvalifikační kolo mažoretkového sportu – zahájení v 9.00 hod. Vstupné: 50 Kč, děti zdarma, sportovní hala.

20. 4.2019

Badminton

Velikonoční badmintonový turnaj – badminton pro amatéry – čtyřhra – mix, od 9.00 hod., sportovní hala. Přihlášení na hala@mesto-zruc.cz nebo na tel.: 730 514 039. Startovné: 400 Kč/družstvo.

20. 4. 2019

Nohejbal

sdružený okresní přebor 2019, 2. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Kostelec/Konojedy, od 9.00 hod., areál nohejbalu na fotbalovém stadionu.

20. 4. 2019

Fotbal A

PRODIET I. B třída, skupina C, 18. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – FK Loučeň 1893, od 16.00 hod., fotbalový stadion.

21. 4. 2019

Fotbal B

IV. B třída, skupina B, 16. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou B – SK Nepoměřice, od 15.00 hod., fotbalový stadion.

27. 4. 2019

Volejbal

Zručka – turnaj, 8.00 – 18.00 hod., sportovní hala.

27. 4. 2019

Tenis A

II. D třída, soutěž smíšených družstev, dospělí, 1. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – TK Týnec nad Sázavou, začátek od 9.00 hod., tenisové kurty.

28. 4. 2019

Atletika

Atletické závody přípravek, 8.00 – 15.00 hod., sportovní areál.

Každý čtvrtek

Jóga

Jóga s Terezou – 17.00 – 18.00 hod., tělocvična nad školní jídelnou, ulice 5. května, vstupné: 100 Kč (při zakoupení permanentky 80 Kč), podložky s sebou.
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Bronzový stupínek obsadila zručská dvojice Vlková–Havlíček

Jarní turnaj vyhráli Slavík s Waltrem z Benešova
cenu za poslední místo převzala dvojice Eva Čermáková–Jaroslav Rezek.
Pořadatelé: Vít Stejskal a Petr Škramovský –
SASH

Petr Škramovský a Vít Stejskal k badmintonovému klání doplnili: „Turnaj trval téměř osm
hodin, pro první tři (i ostatní) byly připraveny ceny

od Varielu, Sharonu, pivovaru Hubertus Zbraslavice, sportovní haly a dárkové tašky od města. Poslední
v pořadí dostali od pořadatelů speciální cenu.“

Systém soutěže: Švýcarský
Ludmila Vlková s Martinem Havlíčkem skončili třetí.

Josef Tůma
Badminton – Ve Zruči nad Sázavou se uskutečnil
Jarní turnaj čtyřher v badmintonu SASH 2019,
líté boje se konaly na čtyřech kurtech v místní
sportovní hale. Zúčastnilo se ho třiadvacet dvojic z Benešova, Žatce, Vlašimi, Prahy, Světlé nad
Sázavou, Zruče nad Sázavou a místního okolí.
Hrálo se na dva sety do jedenadvaceti. Vítězové
získali věcné ceny, dárkové kazety atd. Zvláštní

Pořadí turnaje:
1. Slavík Radek–Walter Jan 13:1 (293:169) 38 b.
2. Jakub Raichman–Václav Nusko 12:2 (287:150) 36 b.
3. Lída Vlková–Martin Havlíček 9:5 (246:198) 25 b.
4. Karel Štorc–Petr Doubravský 9:5 (253:216) 25 b.
5. Lukáš Hora–Lucie Redlová 8:6 (262:222) 25 b.
6. Karel Knetl–Radek Hrdlička 8:6 (263:228) 25 b.
7. Pepa Černý–Honza Řimnáč 8:6 (251:231) 23 b.
11. Luboš Lejnar–Pavel Špergl 8:4 (199:188) 22 b.
13. Roman Výborný–Jitka Domanská 6:8 (232:245) 21 b.
15. Pavel Vrzáček–Matěj Vrzáček 7:7 (243:246) 20 b.
17. Milan Závorka–Markéta Sochůrková 4:8 (188:210) 17 b.

V týmu Žatce nastoupil reprezentant O. Vít,
mistr světa v singlu a ve trojicích
Josef Tůma
Nohejbal – Ve vrcholící přípravě na blížící
se začátek nohejbalových soutěží se podařilo
pořadatelům 10. ročníku Memoriálu Milana
Závorky připravit velice kvalitní a dobře obsazený turnaj dvojic. Celkem 18 týmů se sešlo
ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou, na vysoké kvalitě turnaje se velkou měrou podepsala
hojná účast známých ligových hráčů (O. Vít, O.
Pachman, P. Vít, atd). Po odehrání maratonu
všech 48 zápasů se mohli z cenného prvenství
radovat hráči Českého Brodu A v sestavě Janik,
P. Sýkora. Vítězný tým v celém průběhu turnaje získal sedm vítězství a utrpěl jednu porážku
(v základní skupině s Chabeřicemi – Závorka,
Šťastný). Druhé místo obsadila dvojice hráčů
z Příšovic A – Šimáně/Bartoš, třetí skončil tým
Zruč-Senec ve složení Štolka, Stehlík. Turnaj byl
pořadateli nastaven do čtyř základních skupin,
kterých pořadí určilo dvojice pro vyřazovací část
osmifinále atd.
Základní skupiny:
Skupina A: Český Brod A–Žďár nad Sázavou
2:1, Český Brod A–Chabeřice 0:2, Český Brod
A–Modřice 2:0, Český Brod A–Zruč nad Sázavou 2:0, Žďár nad Sázavou–Chabeřice 2:0, Žďár
nad Sázavou–Modřice 0:2, Žďár nad Sázavou–
Zruč nad Sázavou 2:0, Chabeřice–Modřice 1:2,

Jan Řimnáč s Josefem Černým obsadili na turnaji sedmé místo.			

Desátý ročník vyhrálo áčko Českého Brodu

Chabeřice–Zruč nad Sázavou 2:0, Modřice–
Zruč nad Sázavou 2:1.
Tabulka A: 1. Český Brod A 6 bodů (6:3), 2.
Modřice 6 bodů (6:4), 3. Žďár nad Sázavou 5
bodů, 4. Chabeřice A 3 body, 5. Zruč nad Sázavou 1 bod.
Skupina B: Český Brod B–Žatec B 0:2, Český
Brod B–Pankrác 1:2, Český Brod B–Šacung 0:2,
Český Brod B–Zruč-Senec 0:2, Žatec B–Pankrác
2:0, Žatec B–Šacung 2:0, Žatec B–Zruč-Senec
0:2, Pankrác–Šacung 1:2, Pankrác–Zruč-Senec
0:2, Šacung–Zruč-Senec 0:2.
Tabulka B: 1. Zruč-Senec 8 bodů, 2. Žatec B 6
bodů, 3. Šacung 4 body, 4. Pankrác 3 body, 5.
Český Brod B 1 bod.
Skupina C: Český Brod C–Zvánovice 2:1, Český Brod C–Pivoapárek 2:0, Český Brod C–Příšovice A 0:2, Zvánovice–Pivoapárek 2:0, Zvánovice–Příšovice A 0:2, Pivoapárek–Příšovice
A 0:2.
Tabulka C: 1. Příšovice A 6 bodů, 2. Český Brod
C 4 body, 3. Zvánovice 3 body, 4. Pivoapárek
0 bodů.
Skupina D: Český Brod D–Příšovice B 2:1,
Český Brod D–Žatec A 0:2, Český Brod D–
Krunerťáci 2:0, Příšovice B–Žatec A 0:2, Příšovice B–Krunerťáci 2:0, Žatec A–Krunerťáci 2:0.

Mladší žáci v Jičíně šestí
Josef Tůma

s každým, hrací doba všech zápasů 1×25 minut.

Házená mladší žáci – Ve Sportovní hale v Jičíně
se uskutečnil dvoudenní zimní turnaj v házené
mladších žáků – Continental Cup 2019. Hrálo se ve skupinách i o umístění systémem každý

Účastníci:
Skupina A: HBC Continental Jičín A, LIONS
Hostivice, HC Dukla Praha 4, TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou, HK Baník Most, TJ Tatran Litovel

FOTo: k. machalická

FOTA: J. tůma

Tabulka D: 1. Žatec A 6 bodů, 2. Český Brod
D 4 body, 3. Příšovice B 3 body, 4. Krunerťáci
0 bodů.
Osmifinále:
Žatec A–Pivoapárek, Modřice–Příšovice B, Šacung–Český Brod C, Český Brod A–Pankrác,
Zruč-Senec–Chabeřice, Český Brod D–Zvánovice, Žatec B–Žďár nad Sázavou, Příšovice A–
Krunerťáci.
Čtvrtfinále:
Žatec A–Příšovice B, Šacung–Český Brod A,
Zruč-Senec–Zvánovice, Žďár nad Sázavou–Příšovice A.
Semifinále:
Příšovice B–Český Brod A, Zruč-Senec–Příšovice A.
O 3. místo:
Příšovice B–Zruč-Senec 1:2
Finále:
Český Brod A–Příšovice A 2:1
Celkové pořadí:
1. Český Brod A (Janik, P. Sýkora)
2. Příšovice A (Šimáně, Bartoš)
3. Zruč-Senec (Štolka, Stehlík)
4. Příšovice B (Hron, Zelba)
5. Žatec A (O. Vít, Pachman)
6. Žďár nad Sázavou/Polička (Pospíšil, Kysilka)
7. Šacung B (Fürbacher, Ungermann ml.)
8. Zvánovice (Karel, Rezner)

9. – 16. Chabeřice (Závorka, Šťastný), Pivo a Párek (Jeništa, P. Janda), Pankrác Praha (Král, A.
Harmanec), Český Brod C (Ešner, Padělek), Český Brod D (J. Sýkora, Zavacký), Český Brod B
(Cibulka, Čech), Krunerťáci Vlašim (D. Krunert,
L. Krunert), Žatec B (P. Vít, Kovařík), Modřice/Ujčov (Halva, Burian), Zruč nad Sázavou
(Doubrava, Setnička).

Na nohejbalovém turnaji 10. ročníku Memoriálu Milana Závorky přispěl k vysoké kvalitě turnaje reprezentant Ondřej
Vít, hrající v barvách Žatce A.
FOTO: J. tůma

1. Jičín A, 2. Dukla Praha 4, 3. Lovosice, 4. Louny,
5. Dukla Praha 6, 6. Jiskra Zruč nad Sázavou, atd.
Skupina B: HBC Continental Jičín B, HC Dukla Praha 6, HK Město Lovosice, TJ Lokomotiva
Louny, TJ Slovan Varnsdorf, TJ Sokol Centrum
Haná.
Výsledky Jiskry:
Jiskra Zruč nad Sázavou–Baník Most 9:8, branky
Jiskry: Šveněk 3, Taso Aye 2, Kopecký 2, Petrík
1, Pešout 1
Jiskra Zruč nad Sázavou–HBC Continental Jičín
A 12:18, branky Jiskry: Vašíček 4, Petrík 3, Šveněk 2, Taso Aye 2, Nikodým 1
Jiskra Zruč nad Sázavou–LIONS Hostivice
11:11, branky Jiskry: Taso Aye 4, Šveněk 2, Petrík 2, Vašíček 2, Pešout 1
Jiskra Zruč nad Sázavou–HC Dukla Praha 4 8:13,
branky Jiskry: Šveněk 3, Pešout 2, Vašíček 1,
Kopecký 1, Taso Aye 1
Jiskra Zruč nad Sázavou–TJ Tatran Litovel 16:13,
branky Jiskry: Taso Aye 9, Petrík 3, Šveněk 3,
Vašíček 1
Pořadí ve skupině: 1. Jičín A, 2. Dukla Praha, 3.
Jiskra Zruč nad Sázavou, 4. Hostivice, 5. Litovel,
6. Most
O 5.–6. místo:
Jiskra Zruč nad Sázavou–HC Dukla Praha
6 11:17, branky Jiskry: Taso Aye 4, Petrík 4,
Kopecký 2, Šveněk 1.

Sestava Jiskry (67): Jindřich – Šveněk 14, Petrík
13, Pešout 4, Vašíček 8, Taso Aye 22, Kopecký 5,
Nikodým 1, Pustka, Karban.
Celkové pořadí: 1. Jičín A, 2. Dukla Praha 4,
3. Lovosice, 4. Louny, 5. Dukla Praha 6, 6. Jiskra Zruč nad Sázavou, 7. Hostivice, 8. Varnsdorf,
9. Litovel, 10. Jičín B, 11. Most, 12, Centrum
Haná.
Aleš Babák, jednatel klubu HBC Jičín: „Vážení sportovní přátelé, dovolte, abych Vám jménem
házenkářského klubu HBC Jičín vyjádřil poděkování za účast Vašeho týmů na víkendovém turnaji
Continental Cup 2019. Pevně věříme, že jste byli
jak s turnajem, tak s ubytováním a stravováním
spokojeni. Pokud byste však měli jakékoliv připomínky k organizaci turnaje, jeho průběhu či k dalším „věcem“ s turnajem souvisejícími, budeme rádi
za sdělení. Jsem velmi potěšen, že letošní ročník
proběhl, alespoň z mého pohledu, bez sebemenších
problémů, v duchu fair play, mladí sportovci ukázali své umění a možná se opět posunuli ve své
výkonnosti o trochu dál, což by bylo největším pozitivem. Chtěl bych Vám také poděkovat za slušné
chování Vašich svěřenců ve škole. Ještě jednou Vám
děkuji za účast na turnaji a již nyní se jménem
organizátorů těším na další ročník.“

