Retrozábavu ve
stylu PUNK pro
Vás na duben
do Hotelu Zruč
připravuje
Jiskr

Šňůra adventních
akcí nabídla i koncert
hudební skupiny
Diogenes, který
se konal tradičně
v zrcadlovém sále
zručského zámku.

Již brzy na plakátech

Malta, Holandsko, Mexiko…
Monika Baborská,
Šárka Říhová

Jak slaví Vánoce v zahraničí
která v současné době studuje moderní tanec na FONTYS University
v holandském Tilburgu, oslovila několik svých spolužáků z různých zemí
a zeptala se jich na tradice, které ve
svých domovinách udržují oni a které
z nich jsou jim nejbližší. Přinášíme
jejich reakce a uvádíme vždy křestní
jméno a domovskou zemi. Jak už to
tak bývá u zahraničních studentů,
kteří obvykle nemívají peněz nazbyt,
ve vzpomínkách se vracejí nejčastěji
k jídlu. Posuďte sami:

K

našim obecným vánočním zvykům patří zdobení
stromku, stavění betlémů,
zpívání koled a vzájemné obdarovávání a hodování. V prosincovém
vydání Zručských novin jsme se
však podobně jako v minulých letech podívali za hranice naší vlasti
a přinášíme vám několik pohledů
na slavení Vánoc, jednoho z nejvýznamnějších křesťanských svátků,
v nejrůznějších zemích světa.
Paní Monika Baborská ze Zruče
nad Sázavou nás nejdříve zavede do
Valletty, hlavního města středomořského souostroví Malta, kde již několik let žije. Letos jsme však zvolili
poněkud jiný koncept. Naše „zahraniční dopisovatelka“ Šárka Říhová,

Monika, Malta: 24. prosince slouží všechny kostely na Maltě a Gozu
(druhém největším ostově souostroví Malta) půlnoční mši, která začíná už kolem 23.00 hodin zpíváním
vánočních koled, jako např. Spi,
děťátko, spi (v maltštině: „Ninni la
tibkiex izjed“), a kázání o narození
Ježíše Krista přednáší šestiletý chla-

Betlém ve Zručském dvoře
V

Z

dalipak jste si všimli nové vánoční výzdoby našeho města?
Pokud ještě ne, tak si udělejte večerní procházku kolem krásně vánočně
nasvětleného zámku a parku a projděte se i Zručským dvorem, kde
na Vás budou mile hledět postavy
zručského betléma – Marie a Josef
s jezulátkem v jesličkách a spousta
zvířátek kolem, nad betlémem se
pak vznáší krásná betlémská hvězda.

Myšlenka na betlém pro Zruč se zrodila až koncem října letošního roku,
takže na její realizaci bylo strašně málo
času. Nicméně se této výzvy ujala paní
Lenka Říhová, učitelka výtvarného
oboru Základní umělecké školy ve
Zruči nad Sázavou, a se svými dětmi
z výtvarného kroužku se pustila do
práce. Návrhy dětí přenesla paní učitelka na překližku a velice ochotně se
zapojil i školník pan Václav Herout,
který ve svých volných chvílích postavy podle návrhů vyřezal. Děti se

pak předháněly v malířské dovednosti
a postavy krásně namalovaly. S připevněním betlémské hvězdy a nasvícením
betléma ochotně pomohli šikovní
chlapci z technických služeb. Výsledek
společného snažení pak měli možnost
prvně ocenit všichni návštěvníci vánočního jarmarku. Poděkování tedy
patří všem, kdo se na realizaci betléma
podíleli a budeme se těšit, až nás děti
příští rok překvapí dalšími postavami
do zručského betléma, nápadů mají
spoustu, času měly letos málo.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Ne úplně tradiční
sváteční rozjímání

Matěj Opočenský

Alena Hajská

pec, což je pro Maltu unikátní).
Doma mají lidé Ježíška vystaveného
v jesličkách, někde mají více jesliček,
které se skladají z figur („pasturi“)
Ježíška, Marie, Josefa, pastýřů, tří
králů, andělů, osla, krávy a dalších
postav. Kolem jesliček nechají růst
„gulbiena“. Je to vlastně naklíčená
pšenice, která se nechá vyrůst ve tmě
a zůstává tím pádem bílá.
Města začínají s vánoční výzdobou
přibližně pět týdnů před Vánoci.
Na Vánoce pořádá většina měst dětská procesí, kdy děti zpívaji vánoční
koledy a nesou sošku Ježíška.
S vánoční večeří je to různé, někdo
peče krocana, někdo jehněčí kýtu
nebo hovězí Wellington, je tu znát
vliv Velké Británie. Jako sladkosti
mají „xkumvat, qaghaq ta l-ghasel“
(honey rings) a „qastanija“ (horká
kakaová polévka s kaštany).

ážení a milí Zručští, před ván o č n í m i s vá t k y j e t o j e d e n
velký shon a zařizování. Jako by
to k těm Vánocům patřilo víc než
stromeček a dárky. Chtěl bych vás
vánočně pozdravit a snad i trochu
zmírnit stres z toho všeho.
Vždyť i ten slavný vánoční příběh se
odehrává v nepřipravených kulisách
tohoto světa. Pastýři tam někde na
betlémských pláních pásli stáda a nic
nečekali. Až andělé jim oznámili,
co se stalo. Nebo tři králové. Vyšli
na cestu, aniž by věděli, koho a jak
vlastně naleznou. Jen hvězda jim byla
ukazatelem. A Marie s Josefem? Ani
ti si jistě nepředstavovali, že se jim
dítě narodí v městě Betlémě ve stáji
mezi zvířaty. Ale stalo se a bylo to
dobré. I my to dobře známe. Často
to podstatné přichází nečekaně a my
nejsme zcela připravení.
Takhle o Vánocích mluví Parabible
Alexandra Fleka.

Jiná liga
Na začátku byla Myšlenka
a tu Myšlenku měl sám Bůh
a ta Myšlenka byla Bůh;
Bůh ji měl vždycky, od věků.
Tou Myšlenkou všechno začalo
a bez ní nezačalo vůbec nic.
Ona je Jiskrou všeho života
a Světlem na konci všech tunelů.
a to Světlo dosud svítí v tmách
a žádná tma ho nezdolá.
To Světlo, co září v dětských očích,
jednoho dne přišlo mezi nás.
Ta Myšlenka se stala skutečností;
přistěhovala se k nám do města
a my jsme spatřili, jak je nádherná…,
jak je laskavá a důvěrná!
Stala se člověkem, jedním z nás,
přítelem po našem boku,
který nám zas a stále znovu
šeptá do ucha: Mám tě rád!
Náboženství je totiž opium lidstva
a kdekdo říká: Věřte, bude líp.
Ježíš je ale úplně jiná liga.
Nepřišel se slogany ani s recepty ‒
prostě jen ukázal, jak vypadá
Bůh.

Přeji vám radostné vánoční svátky i vstup do nového roku 2020!
Autor textu je farářem České církve evangelické v Praze 10 Vršovicích
a – jak sám říká – také trochu i ve Zruči.
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci prosinci oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Miladě Říhové, Evě Linhartové,
Marii Šabatové, Jitce Zbořilové,
Pavlu Michalicovi,
Zdeňce Vilimovské,
Boženě Matoušové,
Evě Hanačíkové,
Drahoslavě Lichorobiecové,
Miladě Makešové,
Boženě Petrusové,
Jarmile Mlčouškové,
Zdeňku Karbanovi, Evě Radové,
Josefu Matějkovi,
Zdence Synkové
a Martě Zajíčkové.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

Martinské posezení Svazu postižených
civilizačními chorobami
Marie Šubrtová

J

ako každým rokem, tak i letos jsme pořádali 13. listopadu pro naše členy Martinské posezení v Country baru u pana Vaňkáta.
Naše posezení máme vždy s občerstvením,
dobrou hudbou p. Duspivy, zpěvem a tancem.
Náš Svaz postižených civizačními chorobami
se těší velké oblibě. Letos se nás na posezení
sešlo 60 z celkového počtu 76 členů a stále se
k nám hlásí další a další zájemci.
Předseda svazu pan Pešout nás přivítal a představil nám novou kulturně výchovnou pracovni-
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Oldřich Doležal

V

čelaři ze Zruče a okolí si dne 25. ledna 2020 v rámci slavnostní schůze Základní organizace Českého svazu včelařů
Zruč nad Sázavou připomenou vznik Včelařského spolku pro Zruč nad Sázavou a okolí.
Pro včela ře bude připravena odborná
přednáška Mgr. Mariana Solčanského na

ci spolkového domu slečnu Kateřinu Koubskou.
Dále nás informoval o rekondicích na příští rok.
Bude se jednat o rekondici v březnu v Sezimově
Ústí a koncem srpna v Jeseníkách. Vždy za náš
spolek můžeme vyslat po 6 –8 členech.
Letos jsme podnikli i dva zájezdy, a to v květnu na Hobby v Českých Budějovicích a v září
na Zahradu Čech v Litoměřicích. Také jsme se
zúčastnili v Kutně Hoře akce „Rozchodíme civilky“. Letošní rok jsme zakončili pohodovým
a veselým posezením a také tancem a zpěvem
s přáním, aby příští rok byl stejně dobrý, jako
je ten letošní.

Poslední hodiny roku…
Silvestr je den skoro jako každý jiný, ale má nejméně
dvě privilegia – mění letopočet a dospělcům i skoro
zletilým poskytuje příležitost poupravit se do jiného
než střízlivého stavu s bonusem obecného pochopení.
V mládí vám obě tyhle radostě přijdou báječné, láka‑
vé, blyštivé. Poskytnou na pomíjivou dobu možnost
těsnějšího kontaktu s vysněným i méně vysněným
opačným pohlavím (podle míry požití) během posled‑
ní noci roku a těžkou hlavu, nestabilní žaludek a výčit‑
ky první dopoledne roku dalšího.
V následných desetiletích vás nárůst číslovky leto‑
počtu bude těšit méně a méně, až přejde v obavu,
že soumrak vašeho bytí už není tak v nedohlednu
jako kdysi, a z té nestřízlivosti už dávno nemáte tu
spontánní radost, o ranním bolehlavu a morální ko‑
covině ani nemluvě.
Ale co by to bylo za život, kdyby člověk dělal jen ro‑
zumnosti, že? Tím spíše s penálem za rohem. Posled‑
ní velký Silvestr – přelom tisíciletí jsem trestuhodně
odnesl nezřízenou kombinaci ginu a šampaňského
menším deliriem a ani nevadilo, že skutečně začíná
nové milénium až za další rok. 2000? Neberte to,
lidičky! Vždyť v mých deseti, zdálo se to tak inter‑
galakticky daleko, dál než do Vlastějovic! Sci‑fi, bu‑
doucnost, létající auta!
Ale ejhle, saprlot, je tu další pohledná čislice – 3000!
Inu, ta ještě chvíli ne, ale 2020 je taky pěkně baňatá!
Tak se tužte, prosperujte, hlavně zdravotně, nedělejte
až moc velké krávoviny, nebuďte hajzli a ono se to ně‑
jak poddá. Bude muset. A třeba vám soused na Nový
rok ani nedá po čuni, že jste při ploužáku svíral zadnici
jeho manželky až moc přičinlivě.

Včelařský spolek slaví 100 let

téma „Nemoci, škůdci a zdraví včel.“
Přípravy spojené se vznikem Včelařského
spolku pro Zruč nad Sázavou a okolí probíhaly v roce 1918 a 7. prosince 1918 byly zaslány stanovy Včelařského spolku Zemské
správě politické v Praze, která dne 31. ledna 1920 vydala toto rozhodnutí: „Zemská
správa politická nezakazuje v základě zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. z.,

o právu spolčovacím utvoření se spolku
s názvem: Včelařský spolek pro Zruč nad
Sázavou a okolí.“
Předsedou spolku byl zvolen učitel Petr
Tvrdík a zároveň v ykonával funkci jednatele.
Od roku 1908 do roku 1920 byli včelaři ze
Zruče nad Sázavou a okolí členy Včelařského
spolku pro Ledeč nad Sázavou a okolí.

Mikulášská besídka v DPS
Šárka Kohoutová

S

příchodem pátého prosince, opět po roce,
přišel ještě někdo. Opět, po roce, a hned
„Svatá Trojice.“ Svatý Mikuláš, anděl a čert.
Kam? Právě do DPS ve staré Zruči. Jistě, ono
zmiňované trio je tu každý rok, celý rok. Po
celý rok se stará o spokojenost, pohodlí, péči
a citové zázemí seniorů, kteří jsou zde ubytovaní, ale vždy jednou v roce se promění
právě v tyto posvátné osoby, které vnesou do
ŽENY V AKCI PŘI VÝROBĚ VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ
OBÁLKY VE SPOLKOVÉM DOMĚ V ÚTERÝ 9. 12. 2019
NA SNÍMCÍCH STANISLAVA TOMÁŠKA.

Domova kouzlo Vánoc a adventní poezie.
A já jsem měla tu čest být s nimi u toho,
když rozdávají radost už jen tím, že jsou,
a mohla jsem si přiložit ještě to své „polínko.“
Jak? Spolu s mojí celoživotní hudební a lidskou oporou, panem Františkem Hromadníkem, který mne doprovodil na akordeon
a klávesy, ZAZPÍVAT!
Moje celoživotní láska a vášeň, zpívání, tak
opět došla svého uplatnění a naplnění. O to
cennější je fakt, že právě tady, v DPS, naše

snažení, vnést trochu světla a naděje v podobě uměleckého zážitku padá opravdu na
úrodnou půdu a nemíjí se účinkem.
Hodinový hudební pořad jsme zahájili v lidovém tónu, kdy si s námi mnozí přihlížející
s chutí zazpívali, a druhou půli jsme věnovali
klasickým koledám i modernějším vánočním
melodiím, a tak jsme se společně naladili na
příchod nejkrásnějších svátků v roce, Vánoc.
Tak ať jsou vpravdě požehnané, plné zdraví,
štěstí, spokojenosti, radosti a rozzářených očí…

Tvoření pro radost ČSŽ

Anglická kavárna
Kateřina Koubská

P
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Richard Pachman, to je „fachman…“

Šárka Kohoutová

FOTA: S. TOMÁŠEK

… dalo by se říci v úvodu. Jak jsem se dozvěděla, už po dobu deseti let rozdává tento
člověk radost svým hlasem, pěveckým a divadelním uměním mnoha městům, mezi které
patří i to naše Zruč nad Sázavou.

Každý rok, v době předvánoční, naše městečko hostí právě Richarda Pachmana spolu
s Ditou Hořínkovou. Oba v ynikající herci
a zpěváci významných pražských divadel. Já,
ač si myslím, že se dost zajímám o hudbu,
umění a kulturu obecně, jsem měla to štěstí navštívit koncert obou jmenovaných letos

roč angličtina a kavárna?
Protože káva lidi spojuje a angličtina se učí
nejlépe u kávy.
Zveme vá s v pátek
24. 1. 2020 od 17.00 hodin do anglické kavárny ve
spolkovém domě, I. patro
jazyková učebna. Přijďte si
popovídat nad zajímavými
tématy a procvičit si jazykové znalosti.
A pro ty, kteří si rádi dávají novoroční předsevzetí – od
února otevíráme další semestr výuky anglického jazyka s lektorkou Zuzanou Dvořákovou.

úplně poprvé a hned jsem si v duchu odpověděla slovy
klasika: „Tu krásu nelze popsat slovy.“
Ano, celé představení mi doslova vyrazilo dech, nenacházela jsem pravá slova. Cítila jsem se tak, jako bych
i já byla součástí děje na jevišti. Výpravná hudba, světla, kostýmy, překrásné melodie a znělé, syté, ojedinělé,
přesto něžné a kolébavé hlasy.
V programu zazněly i písně z nejnověji připraveného
muzikálu, oratoria Mistr Jan Hus a já jsem si v tu chvíli
připadala jako vtažena do obrovského plátna, na kterém
byl vyobrazen právě Mistr Jan Hus před koncilem v Kostnici, vše malované mistrem Václavem Brožíkem…
Silný zážitek, který mne rozechvívá ještě teď, několik
hodin po zhlédnutí famózního představení obou protagonistů. Příště už si ho rozhodně nenechám ujít.
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Kalendář kulturních a dalších akcí

pokračování článku „Malta, Holandsko, Mexiko…“ ze str. 1
Při večeři se schází většinou celá
rozšířená rodina a dárky se rozbalují 25. prosince ráno, někdo až po
obědě.
My letos slavíme Vánoce tradičně
česky, s řízky, obalenou rybou (kapra
tady nemají) a bramborovým salátem. Stromeček máme ozdobený na
prvni adventni neděli, dárky nám
nosí tradičně Ježíšek.

José Mauricio, Mexiko: Štědrý den
slavíme 24. prosince a Boží hod vánoční 25. prosince, který je spojen s významnými náboženskými událostmi.
V Mexiku je zvykem, že v podvečer
Štědrého dne se oslavuje zrození Páně
pastorálními hrami.
Je také zvykem, že v průběhu večera
se rodiny shromáždí ke sváteční večeři kolem hojně prostřeného stolu.
Romerito (tradiční vánoční pokrm ze
středního Mexika, hlavní surovinou
jsou vařené dužnaté stonky a listy sukulentu z čeledi laskavcovitých připomínající mořské řasy) je obvyklé
jídlo podávané s tradiční omáčkou
mole (velmi kořeněná mexická omáčka vyrobená převážně z chilli a čokolády, podávaná k masům) a cambray
(vařené brambory, obalené plátkem
slaniny a zapečené, přelité pikantní
omáčkou z cibule, česneku a chilli;
mohou se podávat jako příloha i jako
hlavní jídlo) sypané rozmarýnem.
Na štědrovečením stole se dále kromě pečeného krocana či hovězí kýty
může objevit i norská treska.
Po večeři se tluče tyčemi do piñaty
(pestře ozdobená papírová nádoba,
ze které, když se konečně rozbije,
vypadávají sladkosti nebo hračky).
Všichni si užívají sladkostí z piñat,
brambůrků a tamales (tradiční pochutina – plněný kukuřičný list dušený v páře; náplní je směs kukuřičné
mouky, masa a koření). Jedí se i další
drobné cukrovinky a sušenky.
Alessandra, Sicílie, Itálie: Jmenuji se
Allesandra a pocházím z malé a úžasné

vesnice nacházející se uprostřed Sicílie.
Zde připravujeme buccellato (tradiční
vánoční moučník pečený z kynutého
těsta, zdobený kousky čerstvého ovoce, především fíky a bobulemi vína,
potřený džemem; tvarem připomíná
klasickou českou bábovku). Může být
plněný mandlemi, fíkovým džemem,
čokoládou či jakýmikoli jinými kombinacemi. Zvykem je, že se na přípravě podílí celá rodina, na což mám od
mala krásné vzpomínky.
Sien, Belgie: Pokud byste nahlédli
v Belgii do našich domovů, našli byste tam ozdobené vánoční stromečky,
pod kterými leží dárky. Někteří lidé
doma staví i betlémy. Na Štědrý den
jsou v kostelech po celé Belgii vánoční mše, kam můžete zavítat.
Většina obyvatel Belgie slaví Vánoce
se svými rodinami. Jako hlavní chod
k večeři obvykle máme nadívaného
krocana nebo servírujeme tzv. stylem
gourmet, při kterém má každý stolující raclette – svou malou pánvičku, na
které si může na stolním grilu připravit jídlo podle svých preferencí a své
chuti. Jako dezert připravujeme dort
ve tvaru klády, zvaný Bush de Noël
(velmi podobný naší čokoládové roládě), který je plněný crème au beurre of

chocolatte (máslovo-čokoládový šlehaný krém). Naplnit se může vlastně
čímkoli, existuje mnoho obměn.
Děti ze školky a školy chodí 31. prosince od domu k domu zpívat vánoční písně a koledy. Probíhá to tak, že
děti zazpívají před dveřmi, které se
pak otevřou a děti dostanou od lidí
sladkosti nebo drobné peníze. To je
něco, co je typické jen pro naši obec,
nenajdete to nikde po celé Belgii.
Nový rok oslavujeme se svými přáteli, tradičně přípitkem šampaňským
a polibky, za doprovodu ohňostroje.
Specifická tradice pro naši obec je,
že žáci na základní škole píší děkovné
dopisy svým rodičům a příbuzným,
které se pak společně čtou na Nový
rok. V naší rodině se neobdarováváme
dárky na Štědrý den, ale až na Nový
rok. Právě z toho důvodu, že jsme
rozbalování dárků spojili se čtením
děkovných dopisů.
Leonarda, Chorvatsko: Vzhledem
k tomu, že jsme všichni po celý rok
v jednom kole, Vánoce je doba, kdy se
naše rodina konečně sejde dohromady. Naším nejoblíbenějším, i když ne
příliš obvyklým, vánočním zvykem je
společné shánění a zdobení vánočního
stromečku na Štědrý den. Při samotném zdobení si zpíváme koledy.
Moje maminka je původem z Dánska, a proto máme na štědrovečením
stole jídla charakteristická pro Dánsko, což některým místím obyvatelům
příjde nezvyklé.
Příchod Nového roku obvykle slavím
se svými přáteli, kdy si jdeme poslechnout hudební představení na náměstí
a poté jdeme do klubu.
Inka, Finsko: Tradice populární ve
Finsku, které zmíním, se mohou lišit
generace od generace a oblast od oblasti. Jako v ostatních zemích jsou tu
Vánoce hlavně od toho, aby rodina
byla pohromadě.
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Fotosoutěž „nul a jedniček“ – FOTOKLUB Zruč připravil pro fotografu‑
jící nadšence fotosoutěž. Více viz plakát.

Hlavní část oslav Vánoc začíná Štědrým dnem, který obvykle strávíme
v nejužším kruhu rodiny. První a druhý Hod vánoční je obvykle příležitost
navšívit zbytek naší rodiny a ostatní
známé. Štědrý den začínáme snídaní
a obědem v jednom, v podobě sladké rýžovo-ovesné kaše. Připravuje se
v jednom hrnci, který obsahuje jednu
jedinou mandli. Ten člen rodiny, který mandli najde v talíři, bude na řadě
s vdavkami nebo ženitbou.
Jako každý rok se v místních kostelech pořádají vánoční mše, kde
se lidé setkávají a zpívají koledy.
Štědrovečerní večeře v mnohých rodinách reflektuje ve svých tradicích
nesnáze, se kterými se museli naši
předci potýkat v nepřiznivých podmínkách finských zim. To se projevuje hlavně využíváním potravin,
které musely být konzervovány, aby
vydržely, jako jsou zejména kořenová zelenina či sušené ryby.
Výsledek je ovšem opravdový chuťový zážitek. K večeři podváme uzeného lososa, vepřovou pečeni (jako ve
spoustě severských zemích), casserole
(dušené maso se zeleninou) z kořenové zeleniny (hlavně mrkev a řepa)
s brambory a s houbami. Dezert je
každý rok jiný. Na Štědrý den se také
obdarováváme dárky, které si dáváme
pod stromeček, zatímco si pochutnáváme na čokoládě.
Co se týče oslav Nového roku, ve
Finsku nemáme nikterak speciální tradice (pokud nějaké byly, postupně se
vytrácejí). Mladí lidé obvykle pořádají
mejdany, k večeru se začínají ozvývat
z města či z parků první ohňostroje.
Někdy odléváme olovo.
Na finských Vánocích mám nejraději
jídlo – vždy ho uděláme hodně a ještě
ho další 3 až 4 dny dojídáme. Taky si
užívám té pohodové atmosféry, která
u nás panuje. Často se můžeme setkat
se staromódními dekoracemi vyrobenými ze slámy nebo z rákosu.
Babs, Nizozemí: 5. prosince držíme
v Holandsku tradici Sinterklaas (svatý Mikuláš, patron dětí; v Holandsku
mají oslavy v porovnání s Českem oficiálnější a slavnostnější podobu, jsou
většinou organizované radnicí nebo
místními spolky). Nakupujeme dárky
a v předem stanovené dny se navzájem
setkáváme a obdarováváme. Tyto dny
bývají velmi příjemné a zábavné.
O Vánocích chodíme do kostela;
společně s rodinou i s přáteli hodně
jíme (pozdní snídaně se mění v obědy
a s pozdními večeřemi nikdo nepospíchá). Hodně času trávíme s blízkými
lidmi a většinou se vše točí kolem jídla,
pití a zábavy – například převlékání
se do různých kostýmů a odpalování
ohňostrojů. Jednoduše: oslavujeme
a velebíme tento krásný čas.
Osobně si nejvíc užívám času, který
mohu strávit s mně nejdražšími lidmi. Dodávají mi energii. Vše vrcholí 1. ledna, kdy se sejde dohromady
opravdu celá velká rodina. Bohužel je
to většinou jediný okamžik v roce, kdy
jsme opravdu všichni pohromadě. Mí
prarodiče pro tuto příležitost připraví
jídlo snad ze všech druhů masa, především pečenou slaninu, smažená křidýlka a pečená žebra. Prostě jen jíme
a povídáme o všem možném, co se za
minulý rok seběhlo.

každé úterý

Kurz anglického jazyka – 1. skupina, začátek v 17.00, 2. skupina v 18. 00.
Klubovna spolkového domu, I. patro.

každou středu

RC Setkání – Písnička – hudební kroužek pro děti. Více viz plakát.

každý čtvrtek

Kurz anglického jazyka – 3. skupina začátek v 16.00, 4. skupina
v 17.00 a 5. skupina v 17. 00. Klubovna spolkového domu, I. patro.

6. 1.–31. 3.
2020

Barvy krajiny – OKŠS vás srdečně zve na prodejní výstavu výtvarnice
Ing. Dany Živorové.

6. 1. 2020

Probíhající kurz Akademie třetího věku – „Projezte se staletími“ – páté setkání. Začátek akce v 9.00, zasedací místnost II. patro,
spolkový dům.

7. 1. 2020

Setkání v klubu – pořádá ČSŽ, ve 14.30 v klubovně spolkového domu.

8. 1. 2020

Pozvánka na prezentaci – pořádá RC Setkání.
Začátek v 9.30, herna RC Setkání.

9. 1. 2020

Základy křesťanství – Matěj Opočenský, začátek v 17.00,
zasedací místnost, II. patro, spolkový dům.

11. 1. 2020

Tříkrálový koncert Křídlovanky – začátek v 17.00 v kostele Povýšení
sv. Kříže.

14. 1. 2020

Tvoření pro radost – dekorace vytvořená metodou quilling – pořádá
Český svaz žen. Potřeby: malé nůžky, dvě krátké jehlice, pinety, lepidlo,
sklenička. Začátek v 14.30 hod., klubovna svazu žen, spolkový dům.
Vstupné: 20 Kč.

21. 1. 2020

Setkání v klubu – pořádá ČSŽ, ve 14.30 v klubovně spolkového domu.

23. 1. 2020

Trabantem tam a zase zpátky – Dan Přibáň. Začátek v 18.30,
zasedací místnost spolkového domu.

24. 1. 2020

Anglická kavárna – lektorka Zuzana Dvořáková zve zájemce
o studium angličtiny ve II. semestru na kávičku, dezert a anglickou
konverzaci. Začátek v 17.00, spolkový dům.

25. 1. 2020

100 let včelařů – přednáška. Začátek v 8.00, zasedací místnost
spolkového domu. Současně bude k vidění výstava k tématu.

25. 1. 2020

XIII. reprezentační ples – Společnost Centrin vás srdečně zve na XIII.
reprezentační ples. Ples se bude konat 25. 1. 2020 v 19.00
ve společenském sále Domova pro seniory.

28. 1. 2020

Setkání v klubu – pořádá ČSŽ, ve 14.30 v klubovně spolkového domu.

30. 1. 2020

Ferdinand – kino. Začátek v 17.00, filmová kavárna otevřena
od 16.00, zasedací místnost spolkového domu.
Infocentrum
Zámek 1, Zruč nad Sázavou, 285 22, Tel.: 327 531 329
e‑mail: infocentrum@mesto‑zruc.cz, www.mesto‑zruc.cz
změna programu vyhrazena
aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto‑zruc.cz
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Česká mše vánoční
Šárka Kohoutová

T

řetí prosincovou sobotu malý sál Hotelu Zruč opět ožil kulturním zážitkem neopakovatelné hodnoty. Právě sem totiž přijelo hudebně-pěvecké
těleso, složené ze členů Chrámové Scholly v Čáslavi, Pěveckého sboru Vox
Bohemica z Českého Brodu, učitelů ZUŠ ve Zruči nad Sázavou a Komorního orchestru Vox Bohemica i se svými sólisty pod dirigentským vedením
Tomáše Charváta, aby nám, nadšeným divákům a posluchačům, zpříjemnilo
předvánoční čas, donutilo nás zastavit se a vychutnat si klasickou mši Jakuba
Jana Ryby, která patří k nejznámějším symbolům Vánoc.
Byl to opravdu nádherný předvánoční zážitek, který měl své neopakovatelné kouzlo, o čemž svědčí i fakt, že malý sál byl zaplněn téměř do posledního
místa. Doufáme, že si tuto krásu budeme moci dopřát i v letech příštích
a budeme se mít opět nač těšit!

FOTA: S. TOMÁŠEK

Do MŠ Malostranská přišel Mikuláš

Ludmila Kapková

V

e čtvrtek 5. prosince 2019 uspořádala naše mateřská škola mikulášskou besídku. Sešlo se mnoho
dětí, které se s jistými obavami těšily
na příchod známých postaviček –
hodného Mikuláše a rozpustilého

čerta. Když tato vzácná společnost
dorazila mezi děti, bylo vidět napětí v dětských tvářičkách, u někoho
i slzičky. Za malou chviličku však
děvčata a chlapci zjistili, že za krásnou básničku či vánoční písničku
jim Mikuláš vyčaruje úsměv na tváři
a nadělí krásné dárečky…
Všichni si spolu nakonec zazpívali vánoční koledu a zatančili čertí taneček.
Poděkování patří paní Jarušce Šťastné, majitelce Happy potravin, za
sponzorský dar, dále paní Štěpánce
Procházkové a paní Evičce Jiravové za
příjemnou a milou spolupráci.
Přejeme všem dětem a rodičům
příjemné prožití zbývajících dnů letošního roku. Ať je následující rok
rokem radosti, štěstí a úspěchů!

Celý kolektiv z MŠ Na Pohoří
přeje všem čtenářům krásné
a klidné prožití
vánočních svátků.
FOTO: ARCHIV MŠ

FOTA: ARCHIV AUTORKY

Jan Čihák

V

Rybova mše
v Zahrádce

neděli 22. 12. od 17.00 hodin letos poprvé v novodobé historii v kostele v Zahrádce zazní Česká
mše vánoční „Hej mistře“ J. J. Ryby. Její benefiční provedení ve prospěch oprav kostela nabídl Podblanický
smíšený sbor a orchestr pod vedením Jiřího Volka.
Při obou koncertech bude přístupová cesta z parkoviště ke kostelu osvětlena svíčkami. Kostel není vytápěn,
proto všem návštěvníkům doporučujeme teplé oblečení! Vstupné dobrovolné.
Zároveň připomínáme, že v prostorách Vodního domu
v Hulicích probíhá výstava věnovaná 800. výročí první
písemné zmínky o Zahrádce.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
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Křeslo pro hosta – MUDr. Tomáš Šebek
Šárka Kohoutová

A

ni v období adventu naše městečko kulturně nezahálí, a tak jsme ve středu 11. prosince byli svědky příchodu vzácné návštěvy.
Kdepak… Ani Mikuláš, ani čert, i Ježíšek ještě
čeká za branou. Ale přijel nás navštívit lékař
z Nemocnice Na Františku, MUDr. Tomáš
Šebek, a to u příležitosti pravidelného pořadu
Křeslo pro hosta, který pořádá OKŠS, Spolkový dům a město Zruč nad Sázavou a patří již
k tradicím našeho města.
Tato setkávání v Křesle pro hosta si kladou
za cíl představit významnou osobnost, ať už se
jedná o kulturu, sport, herectví či spisovatelství. Tentokrát však mezi nás zavítal opravdu
velmi zajímavý člověk, mladý lékař, který kromě
chirurgických výkonů na sále Nemocnice Na

FOTO: S. TOMÁŠEK

Andrea Pacalová

O

lomoucký rodák začal svůj
recitál v malém sále Hotelu
Zruč ba ladou ze sbírk y moravských lidových písní Františka Šušila Hádala se duše s tělem, kdy se
diváci postupně přidávali do sborového zpěvu. Písní Maria a anděl
připomněl dobu adventní, blížící
se křesťanské Vánoce a pohanský
zimní slunovrat. Jaroslav Hutka
chtěl být původně malířem, ale še-

Jana Vilímovská

V

sobotu 7. 12. 2019 se v zámeckém příkopu konala akce Čerti na
zámku. I letošní, již pátý ročník přilákal téměř tři stovky dětí nejen ze Zruče
a blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších
měst. Děti v příkopu plnily u čertů na
stanovištích různé úkoly – pomáhaly
motat klubíčka, uklízely v pekle, drbaly
čerty na zádech, učily se péct buchty
nebo zvedaly činky v posilovně. I čerti
musí chodit do školy a děti si mohly
vyzkoušet, jak to v takové pekelné
škole chodí. Na kole štěstí jen náhoda
určovala, jaký úkol malým hříšníkům
připadne. Po splnění všech úkolů si ještě každý musel stoupnout na pekelnou
váhu, která určila, zda je již dítko zbaveno všech hříchů a může být propuštěno z pekla. Musím říct, že se čertům
podařilo napravit všechny děti, protože

Františku absolvoval několik misijních lékařských cest po zemích stižených válkou. Vše pod
záštitou Lékařů bez hranic.
Beseda trvala téměř tři hodiny a během ní jsme
se my pozorní diváci dozvěděli mnoho zajímavých a podnětných věcí, jak jinak, velmi poutavým a neotřelým způsobem, který byl hlavnímu
aktérovi besedy víc než vlastní.
Mladý nadějný chirurg, který se sám, „bez
varování“ pouští na výpravy do dalekých cest
s nejistým výsledkem a obavami, zda se ke své
rodině či profesi vrátí živý a zdravý. Nedělá ze
sebe hvězdu, je pokorný, skromný, oddaný, spíše se shodí a udělá si legraci sám ze sebe, než aby
se povyšoval, byť by na to měl výsostné právo.
Zachraňuje cizí životy v dalekých zemích,
ale ten svůj riskuje. Přesto je to hrdina a mušket ýr, kter ý je neobyčejný ve své prostotě,

skromnosti, dobráckosti a neuvěřitelné lidskosti. Léčí už jen tím, že je.
Ani pro jadrnější slovíčko nejde daleko, ale
z jeho úst, „chlapáka“ s měkkým srdcem, působí
jako to nejvřelejší pohlazení.
To, že byl zrovna o tuto besedu víc než velký
zájem, dokladuje mnohačetně překročená kapacita míst v zasedací místnosti, která pod „náporem“ příchozích diváků a posluchačů doslova
a do písmene „praskala ve švech.“
A tak doufáme, že se při příštím Křesle pro
hosta sejdeme zase v tak hojném počtu. Možná by stálo propříště za úvahu popřemýšlet
nad názvem pořadu a vzít si z něj příklad pro
nadšené diváky, kteří by si zasloužili o něco
pohodlnější sezení. Či návrat pořadu zpět do
prostor krásného a poetického malého sálu
Hotelu Zruč? Kdo ví? Necháme se překvapit.

Premiéra Jaroslava Hutky ve Zruči nad Sázavou
desátá léta jej nasměrovala na cestu písničkáře, kterou započal před
50 lety písní Hospodskej. Večerem
zazněly písně napříč celou jeho
tvorbou, dokonce i málo známé
písně pro děti, jako je Ještěr a kamion anebo Jezevec a máslo. Během koncertu představil písně i ze
svého nového CD Doba klíčová,
kterou si mohli diváci o přestávce
zakoupit spolu s ostatními LP, CD
a knihami. S klidnou tváří pohovořil o své nucené emigraci v Ho-

landsku a o tom, co jí předcházelo,
kdy se na něj pod krycím jménem
Zpěvák vedl od února 1975 více
než sedmisetstránkový spis. Jeho
návratu do vlasti předcházely listopadové události.
Kdy ž 25. listopadu přek ročil
hranice, netušil, že ještě ten den
bude zpívat na L etenské plá ni
z pódia u fotbalového stadionu
při jedné z největších demonstrací. Byl překvapen, protože jeho
píseň Náměšť s ním zpívalo více

nám v pekle nikdo nezůstal. Za pekelnou bránou děti směnily čertovskou
minci za buchtu nebo koláč v cukrárně U čertovské babičky a od Mikuláše
a andílků dostaly balíček plný dobrot.
Kdo vydržel až do konce, určitě nelitoval, protože na závěr byl pro všechny
připraven krásný ohňostroj.
Moc děkuji všem dobrovolníkům,
kteří se na akci podíleli a bez kterých
by ji nebylo možné uskutečnit. Obětovali svůj volný čas, aby si děti užily
trochu netradiční mikulášskou nadílku, která ale neodmyslitelně k době
adventu patří. Poděkování patří také
městu Zruč nad Sázavou za fi nanční
podporu, všem z odboru kultury, školství a sportu za pomoc a těm, kdo nás
přišli se svými dětmi navštívit. Vaše
pozitivní ohlasy nás velice těší a doufám, že se příští rok zase sejdeme v tak
hojném počtu.

než půl milionu lidí. Poznamenal, že po odzpívání této písně se
k němu natáhl tehdy ještě disident
Václav Havel a pověděl mu: „Jarrrdo, to neni koncerrrt, my sundaváme vládu…“. Náměšť spolu
s písní Havlíčku, Havle si zručské
obecenstvo také rádo zazpívalo.
Jako přídavek si nechalo zahrát
píseň Slunečnice a Tak má milá.
A to byla závěrečná píseň vice než
dvouhodinového recitálu Jaroslava Hutky ve Zruči nad Sázavou.

Zručský zámecký příkop opět obsadili čerti

Zručská Anna před Vánocema Odvrácená strana ohňostrojů

M

ilí Zruč a né! Podva nácté se
hlásím prostřednictvím novin
o slovo, ale tentokrát se nechystám
poukazovat na žádné ekologické a
společenské katastrof y. Chci Vám
jen velmi upřímně popřát hezké prožití vánočních svátků a dobrý vstup
do nového roku. Doufám, že jste za
vánoční dárky neutratili rodinné roz-

počty, aby zbylo alespoň na pořádnou
novoroční veselici, neboť s humorem
a blízkými lidmi se vše zvládá lépe!
Klid, zdraví a pohodu do nového roku
a na viděnou třeba na půlnoční mši
přeje zručská Anna! A jako bonus přikládám kreslený vtip od tvůrčího dua
Novák-Skoupý, neboli NOS. Snad
Vás také pobaví.
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Eliška Kuťáková

K

symbolům posledního dne v roce
patří kromě šampaňského a bujarých oslav také půlnoční ohňostroje.
Než ale před Silvestrem vyrazíme zásobit i vlastní domácnost nějakou zábavní
pyrotechnikou, pojďme se společně podívat na její temnou stránku…
Pět negativ zábavní pyrotechniky:
1. Ohrožují živočichy. Kdo má doma
psa, ví o tom svoje. Divoce žijící zvířata jsou však pyrotechnikou ohrožena
ještě více. Mohou se přímo zranit při
útěku před světly a výbuchy (velmi
časté jsou nárazy dezorientovaných
ptáků do překážek či kolize vyplašené
divoké zvěře s auty). Sám stres a desítky minut strávené v panickém útěku
zvířatům navíc vyčerpávají v zimě tak
vzácnou energii.
2. Obsahují nebezpečnou chemii.
Perchloráty, látky způsobující mj. sníženou funkci štítné žlázy u člověka,
jsou nacházeny ve vysokých koncentracích jak pod továrnami na výrobu

pyrotechniky, tak ve vodě a půdě
v blízkosti odpalovaných ohňostrojů. Rachejtle ale obsahují celý koktejl
chemikálií, jmenujme třeba kovy (i ty
těžké), které zajišťují krásnou barevnost vybuchujících světel – a po dopadu kontaminují vodu či půdu.
3. Mohou zra ňovat a z apa lovat.
I při manipulaci zkušenou osobou
může dojít k popálení osob či zapálení majetku. Lidem hrozí kromě
přímých popálenin i poškození sluchu či dýchacích cest.
4. V okolí po nich zůstává odpad.
To, co do vzduchu vyletí, musí taky
někam spadnout. Zbytky po rachejtlích jsou odpadem nejen fyzickým, ale
i chemickým, a jako takové znečišťují
své okolí a představují riziko pro zvířata nebo děti.
5. Jsou dra hé. Během pá r minut
v domácím zahradním ohňostroji
vyhoří 1500–6000 Kč. Za městské
ohňostroje jsou to pak statisíce Kč.
Představme si, na co jiného by se daly
tyto prostředky využít. Co s tím? Nejlé-
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pe samozřejmě začít u sebe a pyrotechniku nekupovat. Důležitým krokem je
omezení používání zábavní pyrotechniky místní vyhláškou (např. povolení
ohňostrojů jen na některých místech či
pouze na Silvestra). Pokud ji vaše město
ještě nemá, iniciujte její zavedení. Pomoci můžete ale i šířením informací –
většina z nás ani neví, že by ohňostroje
měly odvrácenou stranu. Přidejte se
třeba k facebookové události „Tichý
Silvestr“ od ČSOP Vlašim a pozvěte
všechny své přátele.
A co když se mi ohňostroje líbí natolik, že se jich vzdát nechci? Pokud
bez světel nemůžete žít, volte raději
alternativy ohňostrojů. Pro města připadá v úvahu videomapping, laserové
show nebo světelná vystoupení s použitím dronů. Z ohňostrojů se jako
nejméně závadné jeví tiché ohňostroje
(někdy nazývané barokní či pozemní). A pokud se ve vašem okolí nějaký
organizovaný ohňostroj koná, běžte
se raději podívat na něj než odpalovat
svůj vlastní.
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Deváťáci se v Techmánii ponořili do tajů vědy a vesmíru

ZŠ
Jana Bruzlová

e pondělí 25. 11. 2019 a my žáci devátého ročníku vyrážíme
od autobusové zastávky na dlouhou cestu. Naším cílem je
Plzeň, nejen město piva, ale i sídlo Techmania Science Center neboli Techmánie, kam žáci devátých ročníků každoročně
míří poznávat fyzikální jevy v praxi. Na místo určení jsme bez
komplikací přijeli kolem půl desáté a po stručně zadaných instrukcích jsme se mohli pustit v rámci centra do objevování,
bádání a zkoumání na vlastní pěst. Celé centrum je rozdělené
na šest částí – optiku, kmity – vlny a zvuk, termiku, mechaniku
a tekutiny, elektřinu a magnetismus. Měli jsme tak jedinečnou

možnost nahlédnout pod pokličku nejen fyziky, ale i chemie,
biologie, matematiky i astronomie. Naproti samotné budově
Techmánie je totiž další expozice, kde je možno blíže poznávat
stavbu a zákonitosti vesmíru a je zde dokonce i 3D planetárium.
Během chvíle jsme se tak rozptýlili po prostorách a vstoupili do
skvělého světa vědy.
Zaujalo nás veliké množství pokusů, které jsme si mohli vyzkoušet. Jedním z těch nejzajímavějších byla například velká
kladka, po které jsme se měli svou silou vytáhnout pomocí lana
nahoru, řadu z nás zlákaly nakloněné místnosti, u kterých měl
člověk po vstupu pocit, že se pohybují. Z praktických úkonů
jsme si mohli vyzkoušet třeba rýžování a přenést se tak na chvíli
do časů zlaté horečky v Americe nebo jsme si ověřili, jak funguje
něco pro nás natolik samozřejmého, jako jsou stavidla. Bystré
hlavy a ty, kteří si je rádi lámou, potěšilo i několik logických
úkolů, do kterých patřilo hudební pexeso, skládání různých
tvarů k sobě nebo jak naskládat kostky na loď, aby byla vyrovnaná a nenakláněla se ani na jednu, ani na druhou stranu.
Nutno podotknout, že během poznávání a vědeckého bádání,
které mnohdy přineslo překvapivé poznatky a závěry, jsme si
vyzkoušeli nejen fyzikální, ale i chemické pokusy, takže by pro
nás fyzika ani chemie už neměly být obávanými strašidly.
V jedenáct hodin jsme se všichni po náležité porci poznání sešli
u pódia, kde jsme viděli v provedení zaměstnanců Techmánie
chemické pokusy s kapalným dusíkem a poté jsme se opět odebrali k dalšímu prohlížení centra. A že bylo co obdivovat! Po
dvanácté hodině jsme se vydali do planetária na 3D film Hlubo-

ZŠ

Za adventem vyrazili žáci ZŠ do císařské metropole

J

Blanka Olišarová

J

e 29. listopadu, šest hodin ráno a náš autobus s osmačtyřiceti
žáky, třemi učiteli a řidičem právě vyráží na čtyřhodinovou cestu
do Vídně. Žáci vybaveni cestovními polštářky a dekami se po počátečním vzrušení z cesty rozhodli dohnat spánkový deficit a jako
nejlepší volbu zábavy volí spánek. A kam že jsme se to takhle při
pátku vydali? Naším cílem je Vídeň, hlavní město Rakouska, kde si
máme nejen prohlédnout hlavní památky této metropole, ale především si užít atmosféru vánočních trhů. Ti, kteří se věnují studiu
němčiny, se možná těší i na to, že poprvé uslyší němčinu opravdu
od rodilých mluvčích a že si konečně otevřou pusu německy nejen
směrem k učiteli, ale i k obyčejným německy mluvícím lidem.
Kolem půl jedenácté – po menší zastávce u Humpolce, kde jsme
nabrali našeho průvodce, pana Pavla Staňka, a po nutné osvěžující
zastávce před hranicemi s Rakouskem – nás autobus vysazuje na
parkovišti před Schönbrunnem, letní císařskou rezidencí. Navzdory obavám z počasí, kdy nás měly potkat dešťové přeháňky, je
polojasno, i když se honí mraky, tak neprší a nebýt větru, který se
v schönbrunnských zahradách prohání, bylo by i příjemně teplo.
Zahřejeme se výšlapem na kopeček ke Gloriettě. Sice někteří žáci
vypadají, jako kdyby je měl do minuty skolit infarkt a my učitelé
už pomalu přemýšlíme, na jaké číslo zavolat a přivolat případnou
rychlou pomoc, ale nakonec jsme se tam všichni vydrápali. Výhled na Schönbrunn a panorama Vídně za tu námahu stojí! Po
společném fotu už přichází čas užít si poprvé atmosféru trhů před
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OKŠS – Městská knihovna Zruč nad Sázavou
od listopadu opět zahajuje přípravné kurzy
na státní maturitní zkoušku z literatury

ZÁCHRANNÉ MATURITNÍ LANO.
Bližší informace na tel.: 327 531 410
nebo na belinova@mesto-zruc.cz.
Jiřina Bělinová

rezidencí. Zde nakupujeme první dárky a drobnosti. A dokonce
skutečně slyšíme, že se naši milí žáci pokouší o německou komunikaci! Výborně, naše úsilí v hodinách NJ se vyplatilo.
V dřevěných boudách je toho tolik k vidění! Mě osobně zaujal
stánek s ručně vyráběným papírem, diáři a kalamáři s inkoustem
a moderními brky na psaní nebo stánek s keramickými květinami,
které z dálky i z blízka vypadají jako skutečné. Nakonec se ukazuje,
že svět je skutečně malý – čeština je sice sem tam slyšet, ale my se
zde potkáváme se Základní školou z Vlašimi. Hurá, naši krajané!
Poté se naše cesta přesouvá směrem do centra Vídně. Autobus nás vysadil jen kousek od Hofburgu. Na to, že advent má
teprve začít v neděli, je tu neskutečně turistů. A tak si všichni – namísto lovení Pokémonů po cestě – musíme dobře hlídat
našeho průvodce a nepřipojit se k jiné skupině. Hofburg je sám
o sobě velkolepý a značně rozsáhlý, má několik nádvoří a traktů
a jen projít ho by trvalo celý den. Cestou můžeme nahlédnout
do školy pro výcvik světoznámých lipicánů a obdivovat krásu
těchto bílých koní. Postupně se přesouváme k budově Albertiny,
kde sídlí galerie, k budově Opery a nakonec končíme u gotické
katedrály Stephansdomu. Zde mají opět žáci možnost navštívit
nejen trhy, ale i přilehlou ulici, která je poseta známými i méně
známými obchody s nejrůznějším zbožím. Většina z nás využívá
rozchodu k tomu, abychom se najedli. Možností je tolik a každý
volí nejen podle svých finančních možností, ale i preferencí –
zatímco jedni volí klasiku v podobě rychlého občerstvení v McDonald’s, jiní se nebojí zalézt do některé z četných restaurací.
Naše poslední zastavení má být na náměstí před radnicí. Už
z dálky nás vítá světlený nápis Frohe Weihnachten, a jelikož se už
smráká, blikají na nás první světla, ať již ze stánků, stromků nebo
z pouliční výzdoby. A tady… Tady začíná pravý nakupovací ráj.
Všichni se rozutíkají, jako když do vrabců střelí. Na své pouti
mezi stánky, kde obstarávám řadu drobností domů, se potkávám
se žáky, kteří mi šťastně ukazují, co vše nakoupili. A dokonce
někteří neváhají německy smlouvat o lepší ceně! Všude to voní
nejen svařákem a punčem, ale také praženými mandlemi, cukrovím, medem nebo vonnými svíčkami. Nakonec neodolávám
a rozhoduju se podlehnout voňavému pokušení, kdy nakupuju
dřevěné vyřezávané ovoce, které je napuštěno vonnými esence-

ký vesmír, kdy je projekce promítána na kulovou plochu, a my se
tak mohli vydat na virtuální cestu vesmírem. Po ukončení projekce jsme měli ještě dost času, který jsme využili pro pořízení
společné školní fotky a šli si projít expozice, díky kterým jsme
se dozvěděli spoustu zajímavostí o Sluneční soustavě, planetách
a celkově o celém vesmíru.
Ve tři hodiny odpoledne bylo na čase svět vědy opustit a vrátit
se zase zpět do reality – všichni jsme se tedy sešli všichni u vchodu a naše veliká skupina – však nás bylo skoro 50 deváťáků! – se
odebrala k autobusu. Čas nám utekl jako voda a všichni, včetně
našich učitelů, jsme si to náramně užili.
Jana je žákyní 9. B základní školy.
Text upravila Blanka Olišarová.
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mi. Doufám, že mi krásně provoní pokoj pomeranči. Když už
je čas sejít se na dohodnutém místě s naším průvodcem, ukazují
žáci nadšeně, co nakoupili – podle zájmů můžu vidět vše od sladkostí a jiných dobrot přes cibulové hodiny až po balónky napuštěné héliem. Ty velice dobře nakonec poslouží i k pobavení na
zpáteční cestě v autobuse. Takové hélium dovede s hlasem divy.
Cesta se zpět je především pro nás učitele náročnější – žáci nabuzení vidinou návratu domů pusy nezavírají. Do povídání velmi ochotně zahrnují i nás učitele, což je skvělé – málokdy máme
možnost poznávat žáky i v takto uvolněné formě. Nakonec doba
návratu předčí naše očekávání – původně plánovaný návrat mezi
desátou a jedenáctou večer se krátí na příjemných devět hodin
večer. Na zastávce už čekají netrpěliví rodiče, kterým bohužel
jejich čekání ještě o chvíli protáhneme – z busu neodejde nikdo,
kdo pod sebou a na sedačce nemá dokonale čisto.
Z reakcí žáků je nám jasné, že i v příštím školním roce bychom
měli naplánovat další cestu za poznáním a vánoční atmosférou. Věříme, že si žáci zapamatovali ty nejvýznamnější památky
habsburské metropole a především němčináři poznali radost
z toho, že ovládají základní komunikaci v cizím jazyce. Ale teď –
hurá domů a dohnat veškerý spánek.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Město pro kvalitní vzdělání
(2020–2023)
Jiří Říha, Josef Förster
Po několika jednáních s ředitelkou školy Mgr. Ivanou Starou byl
vypracován nový program podpory
města pro Základní školu ve Zruči
nad Sázavou na následující čtyři
roky, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Zruče n. S.
dne 16. prosince tohoto roku. Rádi
bychom nyní představili zejména rodičům hlavní teze tohoto programu
nazvaného „Město pro kvalitní vzdělání“. Na podporu a rozvoj vzdělávání zručských školáků poputuje
ročně z městské pokladny 1 300 000
korun.
„Základní škola je živoucí organismus – dětí, pedagogů, vychovatelů
a rodičů, kteří mohou být inspirátory
a účastníky hodnotných vzdělávacích
aktivit.“
Obecné cíle programu
Obecným cílem programu je neustálé zkvalitňování primárního
vzdělávání s důrazem na zlepšení
klíčových kompetencí žáků základní
školy, na zvýšení motivace ke studiu,
na komplexní osobnostní rozvoj,
větší sociální začlenění žáků a jejich
uplatnitelnost na dalším stupni vzdělávání.
Konkrétní směry a oblasti podpory
Z předchozího, letos ukončeného
programu Škola s hvězdičkou zůstane
nadále zachována finanční podpora
výuky angličtiny s rodilým mluvčím,
tato forma výuky angličtiny bude navíc navýšena na cca 30 hodin týdně
a pokryje výuku na obou stupních
ZŠ. Zachováno zůstane také školní
poradenské pracoviště, tedy působení školního psychologa a klinického
logopeda, a nadále i pedagogický
mentoring, který bude poskytován
formou konzultací.
Zatímco minulý program akcentoval zejména pedagogický mentoring,
tedy financování konzultantů výukových metod v několika předmětech,
kteří se věnovali primárně pedagogům, návazný projekt se zaměřuje
na přímou podporu a financování
výchovně vzdělávacích aktivit pro
samotné žáky základní školy, a to
v nejširším slova smyslu.
Využití finančních prostředků se

nyní soustředí na posílení výjezdových jazykových pobytů dětí do zahraničí, pobytů žáků v rámci partnerských vztahů se školami v různých
zemích Evropy (například ve Slovinsku, Polsku aj.), na rozšíření sportovních aktivit (lyžování, bruslení,
plavání) a na prohloubení kulturního
povědomí dětí v rámci mnohostranné
kultury, do níž zahrnujeme i odborné poznatky na úrovni učiva základní školy, např. o technice, přírodních
a společenských jevech apod.
Mezi posledně jmenované aktivity
tak mohou být zahrnuty např.: návštěvy divadelních představení, kin,
besed, přednášek, muzeí, výstav,
koncertů, tvůrčích dílen, literární
exkurze, turistické a sportovní kurzy,
soutěže, herní aktivity, kurzy kritického myšlení a dalších akce vhodně
volené pedagogy podle výukových
plánů společenskovědních i přírodovědných oborů předmětů na prvním
i druhém stupni základní školy.
Základním kritériem pro výběr jednotlivých aktivit musí být prokazatelně aktivní zapojení co největšího
počtu žáků (v rámci reálných možností) v činnostech, pro které nemá
škola prostředky, vybavení nebo lidské zdroje pro odborné vedení.
Roční rámcový plán jako základ
pro hodnocení
Pro daný školní rok bude vypracován rámcový programový plán všech
aktivit, jejich časování a předpokládaný finanční náklad. Tyto údaje
budou využity pro vyhodnocení realizovaných aktivit a jejich případné
opakování v dalších letech. Plán bude
zároveň obsahovat logické návaznosti
jednotlivých aktivit (a to jak v rámci
předmětu, tak interdisciplinární, tak
časové), aby byl zřejmý ucelený koncept celého programu a jeho dlouhodobé cíle. Na plnění programu
bude pravidelně jednou za čtvrtletí
dohlížet komise složená z obou navrhovatelů – zastupitelů města, ředitelky školy, v případě potřeby dalších
přizvaných hostů z řad vedení školy,
ostatních zastupitelů nebo i jednotlivých zainteresovaných pedagogů.
Tato komise bude nejen plánovat
konkrétní aktivity, ale i hodnotit
akce již realizované a průběžně o plnění programu informovat Zastupitelstvo města Zruče nad Sázavou.

Exkurze ZUŠ na Jiřího Trnku
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ZUŠ

FOTA: ARCHIV ZUŠ

Jan Kopřiva

D

íky podpoře Spolku rodičů
a přátel ZUŠ jsme na začátku
prosince vyrazili s žáky do Kutné
Hory. Galerii středočeského kraje se
po dlouhé době povedlo uspořádat
výstavu přesahující lokální význam –
do března můžete navštívit expozici
o Jiřímu Trnkovi – V zahradách imaginace. Vděčné téma bylo uchopeno
velkoryse – v galerii jsou kromě animovaných filmů, loutek a artefaktů
i herny, které příjemnou formou
vtáhnou děti do Trnkových filmů.
Na začátku naší výpravy bylo nutné
vyhnout se záškodnictví ČD – půlhodinovou pauzu ve Zbraslavicích jsme
vyplnili novou výzvou. Při minulé exkurzi jsme zdravili obyvatele Prahy.
To by v ospalé Kutné Hoře nemělo
takový efekt. Děti měli tentokrát vytvořit během čekání kytičku a někomu cizímu jí během dne dát.
Nebyla to pro děti jediná výzva. Po
předchozích zkušenostech jsme od

dětí vybrali telefony. Bylo to kolikrát
srdceryvné rozloučení, ale neroztříštěná pozornost za to stála.
Komentovaná prohlídka chrámu
sv. Barbory byla profesionální. Na
závěr jsme si návštěvu chrámu osladili na kůru. Na varhany nám zahrál
kolega Viktor Darebný a byl to rachot. V tiché, ničím a nikým neruše-

ných vydáních „přežvýkané“ tiskem
a také mnohdy léty v knihovně. Originály jsou naproti tomu svěží a fascinují lehkostí a úžasnou barevností.
Vrcholem výstavy jsou pak rozhodně
Trnkovy sochy a loutky. Zde už uvidíte svobodného umělce (tak jak to
jen za minulého režimu šlo) víc než
jen dětského animátora a ilustrátora.

né atmosféře kostela je všeobjímající
zvuk varhan opravdovým zážitkem.
I jezuitská kolej má svou vlastní atmosféru. Pocit z prázdných dlouhých
chodeb je v kontrastu se svěžími nápady zakladatelů galerie: skřínky na
věci se štítky ‒ jmény umělců, malovaná osa dějin umění, velké dětské
herny atd.
Na samotné výstavě jsme se nakonec docela zdrželi. Pokud na ní půjdete s dětmi, klidně si vyhraďte i dvě
hodiny a více. Notoricky známé ilustrace z dětských knížek jsou v běž-

Po výstavě o Trnkovi jsme ještě navštívili stálou expozici „Stavy mysli
za obrazem“. Výstavu jsme si nechali
doprovodit krátkým výkladem. Byli
s námi tentokrát i mladší žáci a měl
jsem radost, jak si při prohlídce vedli.
„ Mi l á č k u , k o n e č n ě ! “ „ M l a s k ,
mlask!“ (zvuk pusinek) „Broučku,
to jsme se dlouho neviděli!“ To jsou
projevy našich žáků při shledání se
svými telefony. Tak to prostě je.
Děkujeme Spolku rodičů a přátel
ZUŠ za podporu naší exkurze.
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Události řešené městskou policií
v listopadu 2019
• 16. 11. 2019 – V 23.10 hodin byla hlídka MěP požádána operačním důstojníkem PČR o výjezd do ulice Krátká. Měla tam na zemi ležet nějaká žena,
která měla mít nohy do silnice a na obličeji masku. Hlídkou MěP byla na místě
zjištěna šestatřicetiletá žena bulharské národnosti, která si to ustlala na zatravněné ploše přímo u komunikace ulice Okružní. Uvedená bojovnice, ač byla
silně pod vlivem alkoholu, na obličeji žádnou masku neměla. Strážníci ženu
probudili a za asistence spolubydlících ji doprovodili k domovu.
• 17. 11. 2019 – O asistenci byla hlídka MěP požádána ve večerních hodinách hlídkou PČR. Policie vyjížděla do ulice Poštovní, kde měl být někdo
ohrožován nožem. Na místě bylo zjištěno, že došlo během dne opakovaně
k neshodám mezi partnery. Hlídka MěP asistovala hlídce PČR při šetření
události a zajištění bezpečnosti na místě přítomných osob.
• 22. 11. 2019 – V odpoledních hodinách byla hlídka MěP požádána
o výjezd do dětského domova, kde se měla nacházet podnapilá chovanka.
Po příjezdu strážníků na místo byla již nezletilá v péči zdravotníků. Další
dvě podnapilé dívky, kterým též zachutnala vodka, se nacházely na pokoji
dětského domova. Případ si dále na místě převzala hlídka PČR.

Aktuálně slovem i obrazem
Martin Hujer
~ Dokončena rekonstrukce části
chodníku před poštou. Práce provedla
kolínská firma Ave za 0,4 mil. korun.
~ Oprava vodovodu v lokalitě za nádražím ukončena zaasfaltováním rýhy.
~ Provedena rekonstrukce části
chodníku v ulici Poštovní.
~ Pod rozhlednou Babka byla vysázena lipová alej.
~ Dokončena úprava přechodu pro
chodce pod obchodem Tusy.
~ Na Pohoří byla instalována meterologická stanice. Naměřené údaje
budou zveřejňovány na webových
stránkách města.
Modernizace staršího osvětlení přechodů pro chodce proběhne na začát-

ku příštího roku. Město nakoupilo
nová ledková svítidla, které vlastními
silami namontuje.
Město v letošním roce podalo šestnáct žádostí o dotace do různých fondů. V patnácti případech nám žádosti
byly schváleny a celkem se získalo
9,45 mil. korun. Obdržené peníze
směřovaly do různých oblastí. Oprava komunikací, pečovatelská služba,
výsadba zeleně, automobil pro hasiče,
historické slavnosti či kompostéry pro
občany.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 18. listopadu jednomyslně schválilo
ceny poplatků za odpady na rok 2020.
Cena zůstává stejná jako v předešlých
letech – tedy 700 Kč na trvale bydlící
osobu a 950 Kč na rekreační objekt.

Sleva zůstává pro seniory nad 70 let –
budou platit 500 Kč. Zdarma budou
odpady pro děti do patnácti let.
Město aktuálně připravuje projektovou dokumentaci na vodovod do
Želivce a kanalizaci na Dubině.
Začíná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v lokalitě části Okružní ulice
(nad skalami a u parku) a navazujících
ulic. V příštím roce se zrealizuje I. a II.
etapa. Práce začínají za Hotelem Zruč.
Celá akce má 4 etapy a měla by být
dokončena v roce 2022. Investorem
je VHS Vrchlice Maleč.
Nezaměstnanost ve Zruči klesla
v měsíci listopadu na hodnotu 2,1 %.
Volných pracovních míst je 241, což
je téměř 2,5× více než počet nezaměstFOTA: ARCHIV MĚSTA
naných.

• 27. 11. 2019 – V 18.07 hodin přijala hlídka MěP oznámení občanů, že se
v jedné z místních restaurací perou občané slovenské národnosti. Na místě bylo
kombinovanou hlídkou PČR a MěP zjištěno, že si po čuni dali otec se synem
a další spolubydlící jim u tohoto asistovali. Z důvodu zranění jednoho z aktérů
byla na místo přivolána záchranná služba, kterou byl poraněný transportován
do nemocnice. Případ si k dalšímu šetření převzala hlídka PČR.
• 28. 11. 2019 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
občanů, že na čerpací stanici V-GAS měli loupežníka. Tento měl natankovat do svého vozidla zn. Ford a bez zaplacení odjet od čerpací stanice.
Jeho jednání však neuniklo pozornému občanovi, který výtečníka sledoval
a skutečnost poté oznámil hlídce MěP. Na parkovišti u OD Penny market byl následně strážníky ztotožněn pětačtyřicetiletý občan bulharské
národnosti. Více než dluh u čerpací stanice bude nyní zřejmě uvedeného
muže mrzet množství požitého alkoholu před jízdou. Případ si na místě
převzala k dalšímu opatření hlídka PČR.

Výstavba meterologické stanice Na Pohoří

Výstavba závor na železničním přejezdu
v Kutnohorské ulici

Srážkoměr

Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v listopadu a prosinci 2019
• 2. 11. 2019 – KOPIS vyslalo jednotku do Zruče nad Sázavou k dopravní
nehodě tří osobních vozidel. Při zastavení vozidla před přebíhající zvěří došlo
k řetězové havárii tří vozidel. Po příjezdu na místo bylo provedeno předlékařské
ošetření jedné osoby z havarovaného vozidla. Poté bylo provedeno odpojení
akumulátoru jako protipožární opatření. Při nehodě došlo k úniku provozních
náplní jednoho z vozidel. Olej byl posypán sorbentem a následně zlikvidován.
Po příjezdu ZZS byla zraněná osoba předána do její péče. Na místě byla Policie
ČR. Po zadokumentování nehody byla vozovka uklizena.
• 24. 11. 2019 – Jednotka byla vyslána k požáru osobního vozidla na parkovišti ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se
jedná o požár v interiéru vozidla, který byl v počáteční fázi hoření. Na likvidaci
požáru byl použit vysokotlaký proud, kterým byl požár okamžitě uhašen. Kolem hořícího automobilu byla zaparkovaná další hořící vozidla, která nebyla
včasným nahlášením a uhašením poškozena. Na místo požáru přijela jednotka
SDH Zruč nad Sázavou. K úniku provozních náplní z osobního vozidla nedošlo. Na místo byl přivolán vyšetřovatel zjišťování příčin požáru HZS a PČR.
Uhašené vozidlo bylo předáno majiteli vozidla.
• 3. 12. 2019 – Jednotka byla přivolána k dopravní nehodě dvou nákladních vozidel do obce Dubina. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno,
že při míjení dvou nákladních vozidel došlo k jejich střetu. Jedno vozidlo
bylo mimo vozovku a druhé zůstalo stát napříč vozovkou. Vozovka zůstala
po nehodě neprůjezdná. Při nehodě nedošlo ke zranění osob. Z jednoho vozidla došlo k úniku asi 3 l oleje z poškozeného řízení. Vyteklý olej
byl zasypán sorbentem. Na místo přijela PČR, které bylo místo nehody
předáno. Po zadokumentování dopravní nehody PČR jednotka asistovala
při odstraňování poškozených nákladních vozidel, provedla úklid vozovky
a vozovku zprůjezdnila.
Vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody, štěstí a radosti. Každoročně ale znamenají také více požárů v domácnostech, a tím pádem více
práce pro hasiče. Zvláště v předvánočním shonu, při vaření, pečení a přípravách se snadno zapomene na bezpečnostní pravidla, která je potřeba
dodržovat, když máme doma hořící svíčky. A ty právě v tomto období
zapalujeme nejčastěji.
Proto je dobré si i přes všechnu krásnou atmosféru, kterou svíčky na adventním věnci nebo vůně purpury a františků navozují, uvědomit všechna
rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená.
Klidné Vánoce bez požárů přejí hasiči.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Chodník před poštou po rekonstrukci

Vysázená lipová alej pod rozhlednou

Opravený chodník v Poštovní ulici

Strategický plán rozvoje města Zruč nad Sázavou na léta 2021– 2031
Pozvánka na veřejné projednání analytické části strategického plánu,
představení výsledků dotazníkového šetření
Vážení občané,
město Zruč nad Sázavou Vás zve na veřejné projednání analytické části strategického plánu,
které se uskuteční
ve středu 29. 1. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ve spolkovém domě.
Obsahem projednání bude především představení výsledků dotazníkového šetření,
které proběhlo v listopadu a v prosinci a bylo zaměřené na názory občanů.
Děkujeme všem občanům, kteří dotazník vyplnili.
Díky spolupráci občanů se podařilo zjistit názor od 572 občanů. Pro srovnání s minulými průzkumy můžeme
uvést, že v roce 2006 dotazník vyplnilo 731 občanů, v roce 2009 265 občanů a v roce 2013 387 občanů.
Dále budou představeny stručné závěry z analytické části strategického plánu
a navrženy priority strategické části.
Těšíme se na Vaši účast. Svou přítomností vyjádříte aktivní zájem o další úspěšný rozvoj našeho města.
Projekt „Zvýšení efektivity veřejné správy ve Zruči nad Sázavou“,
v rámci kterého je strategický plán pořizován,
je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Město zefektivňuje komunikaci s občany
dostávat do mailů nebo
si mohou stáhnout do
svého telefonu aplikaci.
V krizových situacích
budeme zasílat přímo do vašich telefonů informační SMS,
je tedy důležité vyplnit i telefonní číslo,
abychom vás mohli
rychle informovat.
Rovněž je důležité
vyplnit Vaši adresu, abychom vás zbytečně neobtěžovali informacemi, které
se vaší lokality vůbec netýkají.

ěsto Zruč nad Sázavou
zavedlo moderní komunikaci s občany MOBILNÍ ROZHLAS. Registrovaní zájemci o tyto služby
budou dostávat informace, o které budou mít
zájem, například informace z úřadu, dopravní
informace, pozvánky
na kulturní a sportovní
akce, inzerci, oznámení o úmrtí a další. Zájemci budou informace

Kapacita skládky odpadů do roku 2026
Roman Farion

V

současnosti společnost EKOSO, s. r. o. provozuje tři etapy
skládky, jejichž investorem byl svazek obcí včetně Zruče nad Sázavou.
1. etapa skládky byla v roce 2010
rekultivovaná a k ukládání odpadů
se již nevyužívá.
2 . etapa sk lád k y se k uk ládá ní
odpadů také nevyužívá a její rekultivace proběhne v pr vní polovině
roku 2020. V současnosti k rekultivaci máme všechna potřebná povolení i vybraného dodavatele, jímž
je společnost Pastell, spol. s r. o.
Financování proběhne z účtu re-

kultivační rezervy skládky. Krajský
úřad středočeského kraje nám z ní
povolil čerpat finanční prostředky
v potřebné výši 14 257 552 Kč. Rekultivace spočívá v uzavření skládky
ochrannými vrstvami.
Nejprve se provede úprava povrchu
skládky podkladní vrstvou čisté zeminy o síle 20–30 cm. Pak se položí
podkladní vrstva geotextilie. Na ni
polyetylénová fólie síly 1 mm, krycí
geotextilie, drenážní geokompozit
a vrstva zeminy síly 80 cm. Dalších
20 cm tvoří aktivní zemina (ornice,
substrát). Nakonec se provede výsev
lučního porostu a výsadba ostrůvků
mělce kořenících keřů ke stabiliza-

ci povrchu. Skrz rekultivační vrstv y budou provedeny prostupy pro
v ý vody plynov ých studní či vrtů.
V rámci rekultivačních prací bude
část plochy 1500 m2 v yjmuta pro
účely kompostování a deponování
bioodpadů před jejich zpracováním.
3. e t a p a s k l á d k y v y budov á n a
v roce 2016 je k ukládání odpadů
využívaná druhým rokem. Kapacita
skládky při současném průměrném
ročním uk ládá ní odpadů ve v ýši
23 000 t by nám měla v ystačit do
roku 2026.
Autor textu, Ing. Roman Farion, je
ředitelem skládky komunálního odpadu
spravované firmou EKOSO, s. r. o.

Město vyhlásilo výběrového řízení na pozici
účetní samosprávného celku
Místo výkonu práce:
Město Zruč nad Sázavou
Městský úřad Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22, Zruč nad Sázavou
Nástup: 1. 3. 2020
Požadavky a předpoklady:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického zaměření
Bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
Praxe v oboru účetnictví ÚSC vítána
Zkušenosti ve státní správě a samosprávě vítány
Organizační schopnosti, odpovídající vystupování, znalost úředního jazyka
Zkušenosti a znalosti v oblasti hospodaření ÚSC
Znalost práce na PC (Word, Excel, internet)
Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, komunikativnost, odpovědnost, svědomitost,
spolehlivost, bezúhonnost a odolnost vůči stresu, schopnost práce pod tlakem

mem se rozléhal smích nad vtipným
scénickým čtením z knihy Jána Simkaniče. Nechyběly dobové kulisy,
vytahané tepláky a šum z rádia.
I další promítání kina bylo zaměřené tematicky. Osud JUDr. Milady
Horákové si 20. 11. přišli připomenout věrní členové filmového klubu.
Závěrem tohoto programu byl Jaroslav Hutka a jeho recitál. Už v první
písni se diváci přidávali do sborového
zpěvu. Pan Hutka vyprávěl o životě
v emigraci a o návratu do naší vlasti.
Nejsilnějším momentem tehdy byl
právě Listopad 1989 na Letenské pláni, kdy píseň Náměšť společně s ním
zpívaly statisíce lidí.
Doufáme, že připomenutí sametové revoluce proběhlo v našem městě
zajímavým a hlavně důstojným způsobem.

L

etošní listopad se ve všech koutech naší země zahalil do barev
trikolór y. Jina k tomu nebylo ani
v našem městečku. Oslavovali jsme
30. výročí sametové revoluce. A jaký
program jsme si pro vás připravili?
Program odstartoval už 9. 10. oblíbeným pořadem Křeslo pro hosta,
kam usedl pražský světící biskup
Mons. Václav Malý, který odpovídal
na otázky Josefa Förstera. Tento večer
navštívilo 90 posluchačů a zaplnili
tak malý sál na Hotelu Zruč.
Další akcí 20. 10. bylo promítání
kina ve spolkovém domě – film Toman. I ten se těšil velké návštěvnosti.
Příjemný večer mohli diváci strávit
již na známém Listování s Hejlíkem,
a to v pátek 17. 11. Spolkovým do-

Chodník
Petr Havlín

nebude dařit, ač má pošta tento přístup vybudován, a budou vstupovat
nadále do vozovky autům přijíždějícím na náměstí Míru. Přišel jsem
do Zruče před lety a chodník okolo
pošty a Centrinu zůstává stále stejný.
Začal jsem před časem vidět světlo na
konci tunelu, ale před pár dny zhaslo. Budu rád, když mě někdo vyvede
z omylu, zda oprava chodníku okolo
pošty a Centrinu bude pokračovat,
neboť kus asfaltu, kter ým je část
chodníku ukončena mě o tom nepřesvědčuje. Na poštu, k vlaku, k autobusu, do areálu za prací bývalého
Sázavanu projdou denně desítky lidí
a tento chodník není dobrou vizitkou
pro město.

D

o Zruče jsem přišel před téměř
30 lety za prací a nevěnoval jsem
mu pozornost. Po pár letech, když
skončil Sázavan a já začal do práce
dojíždět, jsem ho začal vnímat. Po
pár letech, kdy se město vzpamatovalo z krachu největší zručské firmy
a začalo vzkvétat a věnovat se infrastruktuře, jsem myslel, že toto nebude problém. Bohužel jsem se mýlil.
Bylo mi vštěpováno, že chodník okolo pošty je její a město ho nemůže
předělat. Veřejné komunikace, jako
jsou chodníky, bývají ve vlastnictví
města. Radnice se chlubila, jak zvelebuje město a chodník zůstával stejný.
Navíc v bývalém školicím středisku
Telecomu byl vybudován domov pro
seniory – Centrin. Ač jsme moderní
město a budujeme bezbariérové přístupy, po chodníku se na poštu seniorům s chodítky nedařilo a nadále

Reakce starosty města k článku
p. Havlína:
Chodník podél pošty v ulici T. Bati
je ve vlastnictví pošty. Máme příslib,
že naváží na naši opravu a dotáhnou
chodník až k rampě.

Ordinační hodiny
MUDr. Jirana
od 1. 1. 2020

Náplň práce:
Vedení pokladny města
Sledování a evidence pohybu finančních operací
Fakturace, vystavování faktur
Evidence došlých faktur
Plnění dalších úkolů dle pokynů starosty nebo nadřízených
Termín podání přihlášky:

Kateřina Koubská

Od ledna dochází ke změně,
nebude v ordinaci MUDr. Hrubý, ale právě MUDr. Jiran.
Ordinační hodiny viz tabulka níže.
pouze sestra

10. 01. 2020 do 10.00 hodin

akutní

pouze pro zvané

7.00–12.00

13.00–18.00

8.00–12.00

13.00–15.00

Středa

7.00–12.00

12.00–13.00

Čtvrtek

7.00–12.00

12.00–13.00

Pondělí
Úterý

Kontaktní osoba pro poskytování informací k výběrovému řízení:
Ing. Jana Jelínková, telefon: 604 330 482, e‑mail: jelinkova@mesto‑zruc.cz
Více informací naleznete na úřední desce městského úřadu.

Pátek

7.00–8.00

7.00–8.00

8.00–10.00

_

_

’ novin Vam
’ preje
Redakcni’ rada Zrucskych
R
’ plne’ radosti a rodinne’ pohody,
klidne’ Vanoce
’ cteni’ v nadchazejicim
’ a dobreho
’ ’ ’ roce 2020.
hodne
h zdravi,’ elanu
ho
_

M

Registrace je možná na: https://
mesto-zruc.mobilnirozhlas.cz/ nebo si
můžete vyzvednout registrační formulář v Kanceláři starosty, s jehož vyplněním Vám rádi pomůžeme.
Upozorňujeme, že od 1. ledna 2020
již nebudeme rozesílat info e-maily,
na které bylo zvyklé přes 600 uživatelů. Budou plně nahrazeny Mobilním
rozhlasem.
V současné době máme 420 registrovaných uživatelů a věříme, že se
počet uživatelů bude stále rozšiřovat,
abychom mohli nadále zlepšovat informovanost občanů.
Autorka je vedoucí Kanceláře starosty.

Třicet let
od sametové revoluce
ve Zruči nad Sázavou

_

Ludmila Vlková
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2019

_
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Zprávy z radnice

VZPOMÍNKA

Usnesení Zastupitelstva a Rady města

Paní Marie Málková děkuje
městskému úřadu,
hlavně panu starostovi
a paní Kmochové za dárky.

Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání, konaném 18. 11. 2019
schvaluje
• prodloužit termín pro poskytnutí finančního příspěvku 5 000 Kč
úspěšným žadatelům o dotaci z programu „Výměna zdrojů tepla na
pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji“ vlastnícím
nemovitost na území města Zruče nad Sázavou do 31. 12. 2020;
• obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou č. 2/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
• prodej vyznačené části (cca 270 m2) pozemku p. č. 1870/1 v k. ú.
Nesměřice za cenu 50 Kč/m2;
• koupi pozemku p. č. 2729/58 (4 346 m2) v k.ú. Zruč nad Sázavou
za cenu 30 Kč/m2;
• prodej vyznačené části (cca 206 m2) pozemku p. č. 1628/1 v k.ú.
Nesměřice panu za kupní cenu 50 Kč/m2, s podmínkou, že veškeré
náklady spojené s převodem bude hradit kupující;
• prodej pozemků p. č. 1365/6 a p. č. 1365/2, vše v k.ú. Nesměřice;
• předkládanou smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
p. č. 2409/2 v k. ú. Zruč nad Sázavou z vlastnictví České republiky
a z práva hospodařit pro Lesy ČR, s. p. do vlastnictví města Zruč nad
Sázavou;
• koupi ½ spoluvlastnického podílu u pozemku p. č. 2642/3 (95 m 2)
v k. ú. Zruč nad Sázavou za celkovou kupní cenu 2.375 Kč;
• koupi spoluvlastnických podílů u pozemku p. č. 1104/11 (52 m2)
v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• koupi ⅜ spoluvlastnického podílu u pozemku p. č. 623/64 (23 m 2)
a ⅜ spoluvlastnického podílu u pozemku p. č. 623/65 (188 m2), vše
v k. ú. Zruč nad Sázavou, za kupní cenu 50 Kč/m2;
• 6. úpravu rozpočtu města na rok 2019 zvýšením příjmů a výdajů
o 412 190 Kč;
• přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje v dotačnímu programu pro rok 2019, a to pro pečovatelskou službu, ve výši
50.000 Kč;
jmenuje
• Kateřinu Koubskou členkou redakční rady Zručských novin;

Aktualizovaný ceník
platný od 1. 1. 2020
Dne 15. 1. 2020 tomu bude 8 let,
kdy nás opustil
pan Josef Macháček ze Zruče n. S.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Ilona.

bere na vědomí
• zprávu o pohledávkách města k 31. 10. 2019;
bere na vědomí
• přesun Vánočního koncertu Zručské desítky, který je podpořen
individuálním grantem města Zruč nad Sázavou, do roku 2020.

— 70 Kč,
—100 Kč,
— 30 Kč,
— 60 Kč.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Sháním staré pivní lahve s nápisy pivovarů,
seriózně zaplatím. Tel.: 732 170 454. Sběratel.

Dne 2. 12. by oslavila 87. narozeniny
naše maminka a babička
paní Miloslava Havlová
ze Zruče nad Sázavou
a dne 22. 12. uplyne smutných 5 let,
kdy nás navždy opustila.
S láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinou.

◆ Od ledna 2020 pronajmu garsonku na adrese Na Výsluní 753, Zruč nad Sázavou, 5. patro.
Nájem 7 000 Kč měsíčně + energie. K nastěhování ihned. Bližší informace na 702 494 704.

Město vyplácí finanční příspěvek
na výměnu zdrojů tepla
na pevná paliva
Zastupitelstvo města na svém jednání dne
18. 11. 2019
prodloužilo termín pro vyplácení finančního
příspěvku ve výši 5 000 Kč
z prostředků města úspěšným žadatelům o dotaci
z programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji“
vlastnícím nemovitost
na území města Zruče nad Sázavou.

Rada města na svém 30. zasedání, konaném 2. 12. 2019

doporučuje
• zastupitelstvu města schválit podání „Žádosti o realizaci prodeje
nemovitostí podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb.“,
p. p. č. 2563/1 a 2562/4 vše k.ú. Zruč nad Sázavou a zároveň doporučuje ZMě;
• zastupitelstvu města schválit podání „Žádosti obce o bezúplatný
převod pozemků p. č. 2651/15, 2651/2, 1173/24, 1173/25, 1173/8,
vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona
č. 503/2012 Sb.“, na SPÚ a zároveň doporučuje ZMě, aby schválilo bezúplatný převod pozemků p. č. 2651/15, 2651/2, 1173/24,
1173/25, 1173/8, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, z vlastnictví SPÚ do
vlastnictví města Zruč nad Sázavou;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV města Zruče nad
Sázavou o místních poplatcích č. 3/2019;
• zastupitelstvu města schválit návrh podpory individuálních dotací
na rok 2020;
• doporučuje zastupitelstvu města projednat návrh na pořízení změny
územního plánu města Zruč nad Sázavou a doporučuje zastupitelstvu
města neschválit návrh na pořízení změny územního plánu města Zruč
nad Sázavou;

Řádkový inzerát do 250 znaků
tučně
poděkování nebo vzpomínka
s fotografií

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

bere na vědomí
• rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
20 206 Kč obcím prostřednictvím Středočeského kraje;
• protokol o kontrole ze dne 25. 10. 2019 sepsaný pracovníkem ČIŽP,
oblastní inspektorát Praha.

schvaluje
• ke zveřejnění prodej části (cca 115 m2) pozemku p. č. 1093/2 k.ú.
Zruč nad Sázavou;
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemků
p. č. 1106/11, 1106/12, 1106/13, 1106/16 a 1110/9 v k. ú. Zruč n. S.;
• uzavřít předloženou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na
pozemku p. č. 1919/5 v k. ú. Zruč nad Sázavou, s Vodohospodářskou
společností Vrchlice – Maleč, a. s.;
• smlouvu s Krajem blanických rytířů z. s. Pláteníkova 264, Vlašim.
Účelem smlouvy je navázání dlouhodobé spolupráce a vymezení aktivit
v rámci KBR;
• schvaluje uzavření licenční smlouvy s firmou Wander Book, s. r. o.;
• navýšení poplatků za řádkovou inzerci do Zručských novin dle
předloženého návrhu;

PODĚKOVÁNÍ

Dne 25. 12. 2019 uplyne 5 let,
co nás navždy opustil
pan Michal Pavlica ve věku 74 let.
S láskou vzpomínají
manželka, děti a vnoučata.
Rodina Pavlicova

Občané mohou své žádosti podávat
až do konce roku 2020.
Žadatelé o finanční příspěvek
doloží informaci o poskytnutí dotace
a doklad o konečné platbě
poskytnuté Středočeským krajem.
Žádost o poskytnutí příspěvku
je umístěna na webových stránkách města
nebo si ji můžete vyzvednout v Kanceláři starosty.
Vyplněnou žádost a potřebné doklady mohou
žadatelé předkládat v Kanceláři starosty.
Ludmila Vlková, Kancelář starosty

Tip na vánoční dárek pro Vaše blízké:
Dne 19. prosince
uplyne 90 let od narození
naší maminky Františky Pešoutové.
Stále s láskou a úctou vzpomínají
dcery s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 28. prosince to bude již 5 let,
co nás navždy opustila
paní Vlasta Málková.
S úctou a láskou vzpomíná
syn Vlastimil.

Kniha o Zruči

Nemáte‑li pro své blízké ještě
vymyšlený dárek a neobdarovali jste
je vloni knihou o Zruči nad Sázavou,
máte možnost to letos napravit
a zakoupit ji v infocentru,
v městské knihovně nebo
v knihkupectví při Hotelu Zruč.
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Starší chlapci se do semifinále skupiny nedostali

Mladší skončili před finále
Josef Tůma

Florbal ZŠ – Začátkem prosince se uskutečnilo
v BIOS v Kutné Hoře okresní kolo ve florbale základních škol. Turnaj byl určen chlapcům
a dívkám ročník narození 2006–2008.
Bojů o postup do hlavního finále Na Klimešce
se zúčastnilo šest družstev – ZŠ Kácov, ZŠ Kutná Hora Masarykova, ZŠ Kutná Hora Kamenná
stezka, ZŠ Vrdy, ZŠ Zruč nad Sázavou a ZŠ Čáslav Masarykova.
Během dopoledne byla družstva rozdělena do
dvou skupin, kde hrál každý s každým. Nejlepší
dvě družstva postoupila do finále.
Výsledky ZŠ Zruč nad Sázavou ve skupině A:
ZŠ Zruč nad Sázavou–Čáslav Masarykova 0:1
ZŠ Zruč nad Sázavou–Vrdy 1:1,
branka: Vávra 1
Pořadí A: 1. Čáslav Masarykova 6 body, 2. ZŠ
Zruč nad Sázavou 1 bod skóre 1:2, 3. Vrdy 1
bod skóre 1:3
Pořadí B: 1. Kutná Hora Masarykova 6 bodů, 2.
Kutná Hora Kamenná stezka 3 body, 3. Kácov
0 bodů
Semifinále:
ZŠ Zruč nad Sázavou–Kutná Hora Masarykova 1:2,
branka: Petrík 1
Čáslav Masarykova–Kutná Hora Kamenná stezka 6:3

Florbal ZŠ – Ve SH Klimeška v Kutné Hoře
se následně konalo okresní kolo ve florbale pro
ročník narození 2004–2005. Bojů o postup do
hlavního finále, rovněž ve SH Klimeška, se zúčastnilo sedm družstev – ZŠ Kutná Hora Žižkov,
ZŠ Čáslav Masarykova, ZŠ Kutná Hora Jana Palacha, ZŠ Vrdy, ZŠ Zruč nad Sázavou, ZŠ Potěhy
a ZŠ Čáslav náměstí.
Během dopoledne byla družstva rozdělena do
dvou skupin, v nichž se hrálo systémem každý
s každým – 1x16 minut. Nejlepší dvě družstva
postoupila do finále.
Výsledky ZŠ Zruč nad Sázavou ve skupině A:
ZŠ Zruč nad Sázavou–Čáslav Masarykova 1:3,
branka: Vávra 1
ZŠ Zruč nad Sázavou–Kutná Hora Jana Palacha 0:2
Ostatní výsledky A:
Čáslav Masarykova–Kutná Hora Jana Palacha 0:2
Pořadí A: 1. Kutná Hora Jana Palacha 6 bodů,
2. Čáslav Masarykova 3 body, 3. ZŠ Zruč nad
Sázavou 0 bodů
Pořadí B: 1. Vrdy 9 bodů, 2. Kutná Hora Žižkov
6 bodů, 2. Potěhy 3 body, 4. Čáslav náměstí 0
bodů
Semifinále:
Čáslav Masarykova–Vrdy 5:2
Kutná Hora Jana Palacha–Kutná Hora Žižkov 2:0

O 5.–6. místo:
Kácov–Vrdy 2:8

O 3.–4. místo:
Vrdy–Kutná Hora Žižkov 2:1

O 3.–4. místo:
ZŠ Zruč nad Sáz.–Kutná Hora Kamenná stezka 8:1,
branky: Vávra 4, Nikodým 2, Petrík 1, Božík 1

Finále se nehrálo, ZŠ Čáslav Masarykova a ZŠ
Kutná Hora Jana Palacha postoupila do hlavní finálové skupiny, kam z BIOSky postoupily
týmy základních škol Kutná Hora Masarykova
a Čáslav Sadová.
Utkání o 5. až 7. místo se z časových důvodů
nehrála.

Celkové pořadí: 3. ZŠ Zruč nad Sázavou, 4.
Kutná Hora Kamenná stezka, 5. Vrdy, 6. Kácov
Finále se nehrálo, ZŠ Čáslav Masarykova a ZŠ
Kutná Hora Masarykova postoupila do hlavní finálové skupiny do SH Klimeška, kde hrála druhá
šestka základních škol.
Sestava ZŠ Zruč nad Sázavou: Filip – Božík,
Förster, Koten, Nikodým, Petrík, Procházka,
Vávra

Celkové pořadí z Klimešky: 3. Vrdy, 4. Kutná
Hora Žižkov, 5. až 7. ZŠ Zruč nad Sázavou, Potěhy a Čáslav náměstí
Sestava ZŠ Zruč nad Sázavou: Mikšík – J. Jelínek, P. Jelínek, Král, Maštalíř, Tůma, Vaňkát,
Vávra, Šimek.

Zručští mladší žáci se potkali na turnaji se sedmi celky, třikrát zvítězili a skončili v celkovém pořadí na sedmém místě.
Na levém snímku naskakuje za obranou Kutné Hory na brankovišti Lukáš Pajer, vpravo střílí Jiří Edr jednu ze tří vstřelených branek Příbrami.						
FOTO: JOSEF TŮMA

Sportovní akce

Okresního kola ve florbale ZŠ se v Kutné Hoře zúčastnila družstva mladších i starších žáků. Mladší hráli v Biosce, starší na
Klimešce. Na snímku sestava mladších žáků po semifinále skupiny – nahoře zleva: Förster, Procházka, Petrík, Nikodým.
Pod nimi zleva: Koten Božík, Vávra. Ležící: gólman Filip				
FOTO: JOSEF TŮMA

Jiskra na turnaji nastřílela soupeřům třiasedmdesát branek

JAGO CUP 2019 vyhrály Hostivice,
Jiskra obsadila sedmou příčku

Josef Tůma

Házená mladší žáci – Ve zdejší Sportovní hale
Na Pohoří se uskutečnil ve dvoudenním klání
poslední podzimní mistrovský turnaj – JAGO
CUP 2019. Utkalo se zde všech dvanáct středočeských týmů mladších žáků. Pořadatelem byl
oddíl házené Jiskry Zruč nad Sázavou spolu se
SKSH a partnery.
Závěrečného dvoudenního turnaje se ve Zruči
nad Sázavou zúčastnilo všech dvanáct středočeských týmů (pouze Mladou Boleslav nahradil tým
Hostivic), rozdělených do dvou základních skupin po šesti. Ve skupině A – Zruč nad Sázavou,
Sparta Kutná Hora, HC Kolín, Sokol Úvaly B,
Lions Hostivice a Spartak Příbram, ve skupině
B – Sokol Úvaly A, Sokol Kostelec nad Labem, TJ
Libčice, Sokol Hudlice, Házená Mělník a Sokol
Bělá pod Bezdězem. První den se hrálo ve skupinách, kde každý tým čekalo pět utkání s hrací dobou 1x18 minut. Druhý den se potom hrála utkání o celkové umístění, když týmy z 1. a 2. míst
postoupily do skupiny o 1.–4. místo, družstva ze
3. a 4. míst do skupiny o 5.–8. místo a celky z 5.
a 6. míst sehrály skupinu o 9.–12. místo. Utkání
o umístění měla hrací čas 2x12 minut.
Výsledky Jiskry ve skupině A:
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sparta Kutná Hora 11:9,
branky Jiskry: Kopecký 7, Edr 1, Veselý 1, Pešout 1, Janata 1
Jiskra Zruč nad Sázavou–Spartak Příbram 8:11,
branky Jiskry: Kopecký 3, Edr 3, Pešout 1, Jindřich 1
Jiskra Zruč nad Sázavou–HC Kolín 12:6,
branky Jiskry: Kopecký 3, Jindřich 3, Janata 2,
Veselý 2, Sixta 1, Šťastný 1
Jiskra Zruč nad Sázavou–Lions Hostivice 4:19,
branky Jiskry: Jindřich 2, Kopecký 1, Šťastný 1
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Úvaly B 14:15,
branky Jiskry: Kopecký 11, Jindřich 2, Pešout 1

1. 1. 2020

Mölkky

Novoroční mölkky – začátek v 13.00, sportovní hala (SH).

11. 1. 2020

Volejbal ženy

Krajský přebor I. třídy 2019/2020, 12. dvojkolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Brandýs nad Labem. Začátek v 10.00 a v 13.00, SH.

12. 1. 2020

Šipky

UŠO – Praha a Středočeský kraj, 2. liga, skupina D, 13. kolo, Baltazaři–Kosako Konárovice B. Začátek v 16.00, Kácovská hospoda.

12. 1. 2020

Kopaná žáci

U12 – začátek v 9.00, SH.

18. 1. 2020

Volejbal muži

Krajský přebor I. třídy 2019/2020, 8. dvojkolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Roztoky. Začátek v 10.00 a v 13.00, SH.

19. 1. 2020

Házená

turnaj – začátek v 9.00, SH.

19. 1. 2020

Šipky

UŠO – Praha a Středočeský kraj, 2. liga, skupina D, 14. kolo, Baltazaři–Letci Kolín. Začátek v 16.00, Kácovská hospoda.

25. 1. 2020

Volejbal ženy

Krajský přebor I. třídy 2019/2020, 14. dvojkolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Benešov u Prahy. Začátek v 10.00 a v 13.00, SH.

26. 1. 2020

Házená

turnaj – začátek v 9.00, SH.

26. 1. 2020

Šachy

Regionální soutěž skupiny C, 7. kolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–ŠK Český Brod B. Začátek v 9.00, spolkový dům.

každý čtvrtek

Jóga

Jóga s Terezou – lekce jógy 17.00–18. 00. Cena jedné lekce je 100 Kč, permanentka 80 Kč, tělocvična nad školní jídelnou. Podložky s sebou.

Tabulka skupiny A: 1. Lions Hostivice 10 bodů,
2. Spartak Příbram 8 bodů, 3. Sokol Úvaly B 6
bodů, 4. Jiskra Zruč nad Sázavou, 4 body, 5.
Sparta Kutná Hora 2 body, 6. HC Kolín 0 bodů
Tabulka skupiny B: 1. Sokol Úvaly A 10 bodů,
2. Házená Mělník 8 bodů, 3. Sokol Kostelec nad
Labem 6 bodů, 4. Sokol Bělá pod Bezdězem 4
body, 5. Sokol Hudlice 2 body, 6. Sokol Libčice
nad Vltavou 0 bodů
Utkání Jiskry o 5.–8. místo:
Jiskra Zruč nad Sázavou–Kostelec n. L. 13:17,
branky Jiskry: Kopecký 5, Šťastný 2, Jindřich
2, Janata 2, Bernard 1, Lanc 1
Utkání Jiskry o 7.–8. místo:
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Bělá p. B. 11:10,
branky Jiskry: Kopecký 3, Pešout 3, Edr 2,
Janata 1, Šťastný 1, Lanc 1
Sestava Jiskry: Jindřich, Edr – Kopecký, Edr,
Veselý, Pešout, Janata, Sixta, Jindřich, Bernard,
Lanc, Šťastný, Pajer, Tlach, Dudák
Prvenství vítězství v turnaji slavil tým Lions
Hostivice, který ve finálovém utkání porazil celkem jednoznačně Spartak Příbram 14:5. V utkání o 3. místo zvítězila Házená Mělník 12:6 nad
Sokolem Úvaly A.
Celkové pořadí turnaje: 1. Lions Hostivice, 2.
Spartak Příbram, 3. Házená Mělník, 4. Sokol
Úvaly A, 5. Sokol Kostelec nad Labem, 6. Sokol
Úvaly B, 7. Jiskra Zruč nad Sázavou, 8. Sokol
Bělá pod Bezdězem, 9. Sparta Kutná Hora, 10.
Sokol Hudlice, 11. HC Kolín, 12. Sokol Libčice
nad Vltavou.
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Výsledky v Dobřichovicích neodpovídaly průběhu hry

Volejbalisté porazili vedoucí Tuchlovice

Zručští atleti v první stovce běžců seriálu RunCzech 2019

Další úspěšná sezóna zručských atletů
Lukáš Gabko

Jiskra odehrála v podzimní části soutěže čtrnáct utkání a získala šestnáct bodů. Nejlepšího výsledku dosáhla doma proti Tuchlovicím (3:2) a v Benešově (3:1). Na snímku smečuje tuchlovický Kovář, na bloku domácí Vosyka (vlevo) a Nutil. FOTO: JOSEF TŮMA

Josef Tůma
Volejbal muži – V šestém dvojzápase volejbalového krajského přeboru 1. třídy se volejbalisté
Jiskry Zruč nad Sázavou vydali do Dobřichovic.

V sedmém dvojzápase volejbalového krajského
přeboru mužů první třídy přivítali volejbalisté
Jiskry Zruč nad Sázavou na palubovce Sportovní haly ve Zruči nad Sázavou družstvo VK
Tuchlovice.

Sokol Dobřichovice B–Jiskra Zruč nad Sázavou 3:0
(11,19,28)

Jiskra Zruč nad Sázavou–VK Tuchlovice 3:2 (22,– 19,–
23, 16, 17)

Sokol Dobřichovice B–Jiskra Zruč nad Sázavou 3:0
(20,22,23)

Jiskra Zruč nad Sázavou–VK Tuchlovice 1:3 (-21, 14,
-23, -22)

Sestava Jiskry: Vosyka, Vorlíček, Vaněček, Slouka, Nutil, Krajc, M. Drahokoupil. Rozhodčí: J.
Kníže. Trenér: Lukáš Vosyka.

Sestava Jiskry: Vosyka, Vorlíček, Šramka, Vaněček, Slouka, Nutil, Krajc, Hrbek. Rozhodčí: I.
Strachanová. Trenér: Lukáš Vosyka.

Atletika – V neděli 3. listopadu 2019 se Terka
Lapáčková zúčastnila dalšího závodu zařazeného
do poháru Pražských běžeckých nadějí. Tentokrát
si závodníci dali dostaveníčko na golfovém hřišti
v pražském Motole. Konkurence byla již tradičně
veliká, na startování čáru tratě dlouhé 600 m se
postavilo hned 40 závodnic, převážně z pražských
klubů. Terka se však popasovala s tratí na výbornou a doběhla na skvělém 2. místě v čase 1:47 min
a potvrdila tak dobrou formu z poslední doby.
V pražském hotelu Hilton Praha se 5. listopadu 2019 konal slavnostní večer s předáním plaket
RunCzech Star 2019 běžcům, kteří absolvovali
celý tento seriál. To se podařilo 268 závodníkům
včetně našich dvou členů.
V běžecké lize RunCzech (29 757 účastníků) se
umístili takto:
Petr Dubják – 2501 bodů
Celkově – 48. místo
Kategorie majitelé firem – 2. místo
Kategorie M45 – 7. místo
Ondřej Pojmon – 2399 bodů
Celkově – 77. místo
Kategorie správci sítě – 3. místo
Kategorie M40 – 14. místo
Dalšího závodu ze seriálu Pohár Pražských běžeckých nadějí se dne 9. listopadu zúčastnila Terka La-

Čtyři body Davida Chmela k výhře nepomohly

Baltazaři v soutěži počtvrté vyhráli
Josef Tůma
Šipky – V 9. kole druholigové soutěže (C liga)
šipkařů, skupiny D, se hráči týmu Baltazaři
utkali v domácím prostředí (v Kácovské hospodě
v Kácově) s družstvem Boubínský expres Kolín.
Nastoupili ve složení David Chmel, Josef Hejl,
Oldřich Žižlavský a Matěj Vrzáček.
Baltazaři–Boubínský expres Kolín 7:11, legy 19:25
Sestava a body Baltazarů: Chmel 4, Žižlavský
2, M. Vrzáček 1, Hejl
V 10. kole druholigové soutěže (C liga) šipkařů, skupiny D, tým Baltazaři zajížděl do
Přehvozdí k utkání s družstvem Lipánci. Nastoupili ve složení jako proti Kolínu.

Baltazaři v soutěži 2. ligy získali šestnáct bodů, pětkrát vyhráli a stejně tak prohráli, také jednou remizovali. V tabulce Lipánci Přehvozdí–Baltazaři 7:11, legy 19:22
jsou na sedmém místě. Na snímku zleva: Žižlavský, Chmel,
Hejl a Vrzáček.
FOTO: PAVEL VRZÁČEK Sestava a body Baltazarů: Chmel 4, Žižlavský
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Josef Tůma

S Kolínem došlo k dělbě bodů

Házená muži – Házenkáři Jiskry Zruč nad Sázavou hostili v dohrávaném 4. kole Společné
regionální ligy ve Sportovní hale ve Zruči nad
Sázavou celek Kolína.
Jiskra Zruč nad Sázavou–HC Kolín 23:23 (11:13)
Sestava a branky Jiskry: Vodrážka, Vinc –
Havránek 12/5, Kafka, O. Červinka, Lefner
5, Koubský, Veselý, Olt 2, V. Červinka 3, M.
Vrzáček 1. ŽK: 2/2 (Veselý, Kafka – Klečák,
Souček). Branky ze 7 m hodů: 5/2. Dvouminutový trest: 2/3 (Červinka, Veselý – Prachař,
Pokorný, Capouch). ČK: Olt (Z). Diváci: 25.
Rozhodčí: Jiří Dolejší, Jiří Dolejší. Trenéři: Ondřej Červinka – Rostislav Souček.
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Sestava a branky Jiskry: Vodrážka, Vinc – Felis
8, M. Vrzáček 6, V. Červinka 4, Havránek 3,
Hejl 2, Kafka 1, O. Červinka 1, Koubský 1, Lefner 1, Veselý, Olt. ŽK: 0/1 (0 – Novák). Branky ze 7 m hodů: 3/2.Dvouminutový trest:
1/2 (Havránek – Novák, Vránek). Diváci: 43.
Rozhodčí: Jiří Dolejší, Jaroslav Valeš. Trenéři:
Ondřej Červinka – Zdeněk Tůma.

Kč
/měs.
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páčková. Tentokrát to bylo na atletickém stadionu
v areálu OLYMP Centra Sportu Ministerstva vnitra. Ve velké konkurenci tentokrát na mety nejvyšší
nedosáhla, umístila se na krásném 6. místě a připsala si dalších 10 bodů do pohárového hodnocení.
Za účasti hejtmanky Středočeského kraje paní Jaroslavy Pokorné Jermanové se v sobotu 30. listopadu 2019 v benešovském Městském divadle konalo
slavnostní vyhlašení nejlepších běžců Junior Běžec Podblanicka. Na pódium vystoupilo vždy šest
nejlepších běžců v každé věkové kategorii. Mezi
oceněnými nechyběla ani početná enkláva mladých
zručských jiskřiček. V kategorii předžáci (ročník
2012–2013) celkově na pátém místě skončil Domča Žaba, čtvrtý byl Tomíno Hrubý a odměnu za
třetí místo si odnesl Páťa Šibrava. Ve stejné kategorii holek skončila Áďa Vávrová na pátém místě.
O stupínek výše než Áďa skončila Linda Vávrová
v kategorii minižákyně. Nejlepší nejmladší žákyní (ročník 2008–2009) se stala Terka Lapáčková
a nejlepším nejmladším žákem byl Máťa Svoboda, mezi nejmladšími žáky byl ještě čtvrtý Máťa
Gabko. V mladších žácích skončil na šestém místě
Vojta Maxa. Ve starších žákyních si pro bronzovou
pozici přišla Linda Filipová.
Po předání ocenění jednotlivcům byla vyhlášena
i soutěž družstev, kde Jiskra obsadila třetí pozici za
Senohraby a Benešovem. V celkovém součtu o 30
bodů se tak nepodařilo obhájit loňské stříbro.
Všem, kteří se celého seriálu zúčastnili, patří poděkování a vyhlášeným reprezentantům gratulace
za krásné umístnění.

Posázavské derby házenkáři prohráli

O týden později házenkáři Jiskry Zruč nad Sázavou hostili v dohrávaném 1. kole celek Ledče
nad Sázavou.

S ARCHIVEM

STNÍ
MÍ

Petr Dubják a Ondřej Pojmon – slavnostní večer Run Czech Star
FOTA: ARCHIV AUTORA

Motolské Jamky – Terka Lapáčková (druhá zleva)

Tabulka střelců:
Michal Pazdera – Kolín – 36, Martin Felis –
Jiskra Zruč n. Sáz. – 34, Michal Kraus – HC
Kolín – 34, Filip Herzáň – Chrudim – 32, Lukáš Vítek – Bělá p. B. – 29, Aleš Dolejší – TJ
Sokol Nové Veselí B – 29, Rostislav Souček –
HC Kolín – 28, Matěj Vrzáček – Jiskra Zruč
n. Sáz. – 23, Daniel Čaprnda – Chomutov – 23,
Jan Strejček – TJ Sokol Nové Veselí B – 22, Michal Havránek – Jiskra Zruč nad Sáz. – 22,
Lukáš Lefner – Jiskra Zruč n. Sáz. – 18, David
Korel – Jiskra Zruč n. Sáz. – 15, atd.

Jiskra Zruč nad Sázavou–KF Ledeč nad Sázavou 27:33
(14:11)

Házenkáři Jiskry zakončili podzim sezóny 2019/20 dvěma
dohrávkami. Remizovali s Kolínem a prohráli s Ledčí n. S.
Vladimír Červinka (při střelbě) skóroval s Kolínem třikrát,
s Ledčí čtyřikrát. Přihlíží kolínský Pazdera. FOTO: JOSEF TŮMA

