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Zajímavé soutěžní disciplíny,
prezentace oddílů atletiky,
fotbalu, volejbalu, házené,
tenisu, stolního tenisu, florbalu
a karambolu Vás čekají 3. 9.
na akci Sportovní den s Jiskrou.
Pro nejmenší účastníky bude
připraven skákací hrad...

29. srpna můžete
využít poslední
termín přijímacích
zkoušek do Základní
umělecké školy
Zruč nad Sázavou.
Více o ZUŠ na:
www.zus-zruc.cz

Další informace na str. 11

Zajímavé SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
PREZENTACE ODDÍLŮ atletiky, fotbalu, volejbalu, házené,
tenisu, stolního tenisu, florbalu a karambolu
OBČERSTVENÍ zajištěno v průběhu celého dne

- nový ředitel dětského domova

Pro nejmenší účastníky bude připraven SKÁKACÍ HRAD

text Josef Förster

Mgr. Jan Klčo se představuje
vnímám jako střední školu tak ne.
Ve čtrnácti člověk tenkrát ještě tá
pal a nevěděl kam přesně se vydat.
Hlavní bylo, abych se na nějakou
školu dostal a mně byla blízká
hudba, která se právě na peďáku
učila. Na vysokou jsem nastoupil
v r á m c i ro z š i řová n í k va l i f i k a c e
pedagogických pracovníků, a to
s jasným cílem, připravit se lépe
na povolání vychovatele. Nejprve
formou kombinovaného studia,
pak jsem ale přešel na prezenční,
protože kombinované studium je
při práci poměrně problém.

foto Jarda Bouma
Přestože jsme na Facebooku před časem
ohlásili konec rubriky Lidé Zruče, dostal jsem
během prázdnin ještě jeden horký tip od kolegy z redakce, který jsem si zkrátka nemohl
nechat jen tak proklouznout mezi prsty:
„Hele, je tu jeden zajímavej člověk, stal se
novým ředitelem dětskýho domova.“ A rázem tu bylo dilema jak s tím naložit. I Karel
Čapek má v knize Devatero pohádek fakticky
pohádek deset, jednu od Josefa Čapka jako
přívažek. A tak i Zručské noviny za třinácti
rozhovory zařazují do klasické rubriky rovněž
takový menší „přívažek“ s pořadovým číslem
čtrnáct

N

ový ředitel dětského do
mova je, jak se zdá, člo
věkem na svém místě. Má
požadované magisterské vzdělání
v oboru speciální pedagogiky, vy
sokoškolskou kvalifikační práci
věnoval výzkumu problematiky
dětské závislosti a aplikoval ho
i na prostředí dětských domovů.
Je mladý, má do práce patřičné
zaujetí, je komunikativní, bezpro
střední, s praxí a širokým spek
trem zájmů, systematicky pracuje
na svém sebevzdělávání a zdokona
lování, nechybí mu vtip a nadšení
do nelehké a málo doceněné práce.
Místní prostředí velmi dobře zná,
pracoval tu již jako vychovatel.
Navíc, mužů je v jeho oboru jako
šafránu. Prostřednictvím následu
jících deseti otázek vám jej nyní
představíme a dáme nahlédnout
do jeho způsobu uvažování. Jsme
moc rádi, že pozvání k rozhovoru
přijal, ač je ve funkci nový a teprve

Bylo to pro mě tak trochu překvapení. Věděl jsem o Vás, že jste donedávna
pracoval jako IT technik, a najednou
jste ve funkci ředitele dětského domova. Předpokládám, že tedy máte vzdělání pedagogického směru…

p e d a g o g i k y vo l n é h o č a s u – v ý 
chovného poradenství a psycho
logie. Ještě před vysokou školou
jsem kromě jiného pracoval jako
vychovatel i tady ve Zruči. Po stu
diích jsem nastoupil v Dětském
domově v Ústí nad Labem s vizí, že
se připravím na cestování po světě,
ale to nevyšlo. Cesta už byla naplá
novaná: Holandsko, Anglie, Nový
Zéland a podobně. Chtěl jsem si
rozšířit jazykové dovednosti a po
znat trošku svět, ale potkala mě
nehoda na kole, a tak z cestování
sešlo. Vrátil jsem se do našeho kra
je a po uzdravení nastoupil jako
vychovatel v Dětském domově se
školou v Načeradci. V roce 2013
jsem ale na nějaký čas ze školství
odešel úplně a věnoval se právě vý
početní technice.

Mám vystudovanou Střední pe
dagogickou školu v Litomyšli
a posléze vysokou školu v Ústí nad
Labem, obor Vychovatelství pro
speciální zařízení. Státnice z pe
dagogiky, speciální pedagogiky,

Mužů je ve školství a mezi vychovateli
nedostatek. Šel jste tehdy na vysokou
školu tohoto typu s jasným cílem?
Chtěl jste být vychovatelem dětského
domova hned od počátku?
Pokud počátek profesní kariéry

se v ní rozkoukává. Rubrika Lidé
Zruče se tím fakticky uzavírá, více
než rok jsme se ptali představite
lů vybraných profesí a sociálních
skupin na jejich každodenní život,
zajímaly nás ale i jejich koníčky,
touhy a přání. Třeba někdy v bu
doucnu na ni navážeme a vyzpo
vídáme další – zručského popelá
ře, zedníka, elektrikáře, dělníka,
uklízečku, zdravotní sestru, pro
davačku, průvodčího, průvodkyni
n a z á m k u … Vě ř í m e , že vá s t y t o
sondy do duše Zručanů zaujaly.

Klub pro mladé Kotelna slaví 10 let
Klára Rakušanová

V

ulici Na Výsluní, č. p. 719 v bu
dově bývalé kotelny našel před
deseti lety zázemí klub pro mladé s pří
značným názvem Kotelna. Slavnostní
otevření klubu proběhlo za podpory
města Zruč nad Sázavou, Evropské
unie a Středočeského kraje 14. května
2007. Oslavy desátých narozenin vyvr
cholí 9. září u zámku Kotelna festem,
festivalem mládí, hudby, filmů a zába

vy, na který jste všichni srdečně zváni.
Pomáháme mladým lidem hladce
překonat hranici mezi dětstvím a do
spělostí.
Na úplné začátky klubu zavzpomínal
Tomáš Žák, jeho první vedoucí.
Tome, jak vzpomínáš na úplné začátky Kotelny?
S trochou nadsázky by se dalo říct,
že by Kotelna nevznikla bez toluenu
a Hujera. Na začátku byl totiž zájem

pana starosty Mgr. Martina Hujera
řešit kritickou situaci s užíváním to
luenu mezi místními dětmi a mládeží.
Ke zlepšení stavu přispělo, kromě jiné
ho, právě vybudování nízkoprahového
klubu Kotelna. Nejprve jsme pracovali
v terénu, přímo na ulici, následně za
čala rekonstrukce a později vybavo
vání prostor bývalé plynové kotelny
na sídlišti. Pořizování vybavení vypa
dalo například i tak, že jsme s kolegou
Pavlem Bukačem jeli dva dny po sobě

Jakou problematiku jste zpracovával
v diplomové práci?
Tématem bylo dětské pojetí zá
vislosti, jeho geneze a vývoj. Práce
byla podložená poměrně rozsáh
lým výzkumem, jehož část byla
i publikována. Byla to průřezová
studie, v níž jsem zkoumal zá
vislost dětí od mateřské školy až
po devátý ročník, a navíc jsem ješ
tě přitom paralelně dělal i výzkum
v dětských domovech. Porovnával
jsem, jak se pojem závislosti utvá
ří, mění a vyvíjí, co si pod ním
děti dovedou představit. A je vel
mi zajímavé, k jakému výsledku
dojdeme, když se získaná čísla vy
hodnotí. Závislost většinou bývala
u menších dětí třeba na sladkém
a na čokoládě. Děti, které neuměly
ještě psát, svůj názor prezentovaly
formou obrázků nebo pojmových
map. Tam vidíte centrální pojem
závislosti, ze kterého se pak po
jetí různě rozvětvuje – závislost
na tabáku, cigaretách, rodičích,
počítači a vidíte i ty kořeny, kam
až to působí. A bylo tam i porov
nání s dětmi z dětského domova,
kde přibyly návykové látky, tabák,
alkohol, drogy, s čímž se můžeme

setkat i u menších dětí. Ukázalo
se, že děti z dětského domova mají
v tomhle směru větší rozhled, ne
vnímají ani tak tu sociální závis
lost, ale zakládají ji na té jedné lát
ce a na rizikovém chování, což bylo
také poměrně zajímavé zjištění.
Takže výzkum byl opravdu obsáhlý
a těch pojmových map byly stohy.
Při výběrovém řízení jste jistě musel
prezentovat nějakou Vaši vizi, představu o fungování dětského domova pod
Vaším vedením. Na čem jste ji stavěl?
Koncepci rozvoje zařízení. Kon
c e p c e v ž d yc k y v t o m h l e s t a d i u
výběrových řízení nemůže být po
jatá tak, aby se dala zodpovědně
realizovat v praxi. Protože když
se uchazeč hlásí o místo ředitele
v daném zařízení, nezná místní na
stavení do důsledků, neví, jaký je
rozpočet, neví, jaký tam má peda
gogický personál, provozní perso
nál, neví, jaké jsou náklady. Má jen
takové ty zevrubné, obecné infor
mace. Spíš to byla taková obecná
vize kam zařízení směrovat. Komi
se se potřebovala seznámit s tím,
jak vůbec pojímám školství a jestli
se orientuji v problematice…
Kdybyste přece jen zkusil vypíchnout
to, čím jste se snažil zaujmout…
Snažil jsem se prezentovat to, že
budu schopen organizaci zodpo
vědně řídit na všech frontách. Tedy
po stránce pedagogické, provozní,
personální i ekonomické. Kon
krétním detailům jsem se raději
vyhýbal. Takže spíš je to o tom,
že dovedete třeba zapracovat
na získání určitých dotací, dove
dete komunikovat s úřady, oslovit
sponzory, spolupracovat s jinými
dětskými domovy a se spoustou
jiných zařízení. Dětské domovy
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci červenci a srpnu
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Augustině Bezroukové, Ladislavu
Petrusovi, Blance Rusové, Jiřině
Závětové, Milanu Kimlovi, Julii
Pavlové, Vlastě Ondíkové, Marianě
Holíkové, Jaroslavě Lebedové,
Františku Papíkovi, Zdeňce Havlové,
Jaroslavě Vesecké, Marii Studničkové,
Boženě Damaškové, Vlastě Červené,
Milušce Křováčkové, Blaženě
Šimkové, Bohumilu Kahounovi,
Anně Andělové, Alence Mezerové,
Josefu Březinovi, Heleně Mazancové,
Miluši Baťkové, Marii Jelínkové,
Daniele Cirhanové, Jiřině Svobodové,
Zdence Červenkové, Marii
Melicharové, Dagmar Koluchové,
Miloslavě Škaredové, Ludmile
Volfové, Jindřichu Riemerovi, Jiřímu
Mlezivovi, Františku Jantačovi,
Heleně Samkové, Marii Maxové,
Miloslavě Komárové, Růženě
Dvořákové, Václavu Melezinkovi
a Vlastě Klčové.

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

Vážení čtenáři, i v tomto čísle Zručských
novin pokračujeme v cyklu foto-hádanek
z prostředí našeho města. Správná odpověď na aktuální kvíz bude zveřejněna vždy
v příštím čísle společně s vyhlášením nového soutěžního kvízu. Věříme, že Vás tato
pátrací soutěž zaujme a že se nám podaří
Vás motivovat alespoň ke krátké procházce Zručí s otevřenýma očima.
Správnou odpovědí na hádanku z minulého čísla je, že na snímku zachycené zákoutí je součástí trafostanice na rozhraní
ulic Chabeřická a Sad Míru (zajímavé je,
že na budově je stále označník ulice s názvem Osvobození). Vylosovaným výhercem je pan Aleš Vávra, který svou odpověď
poslal 1. 7. 2017 (opět byly všechny doručené odpovědi správné). Výhru v podobě
volné vstupenky pro dva do Kolowratské
věže si může vyzvednout v infocentru
do 31. 7. 2017.
Dnešní nápovědou bude informace, že
na snímku zachycený detail se nachází
na budově (momentálně je využívána
ke dvěma různým účelům), kterou bezpochyby každý z nás aspoň jednou v životě
navštívil.
Součástí čeho a na jaké budově se zachycený objekt nachází? Pro jednoho autora
správné odpovědi bude na infocentru
připravena zajímavá cena. Své odpovědi
pište na e-mail: infocentrum@mesto-zruc.
cz. Uzávěrka odpovědí je ve středu 20. 9.
2017.
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Řešení minulé foto-hádanky
Nový úkol pro zručské detektivy

Příměstský tábor
ve Zruči
nad Sázavou

Marcela Černá
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létu a prázdninám neodmyslitelně patří letní
tábory. Město Zruč nad Sázavou organizuje
pro děti příměstské tábory, kde se účastníci schá
zejí každé ráno ve spolkovém domě – toť zázemí
pro táborový pobyt – a odpoledne po celodenním
programu odcházejí domů. Letos to byl již pátý
ročník této aktivity a pro děti byly připraveny dva
týdenní turnusy. Pobyt na táboře má být pro děti
zábavou, radostí a nejlépe, když je ještě umocněn
příjemnými prožitky. S tímto záměrem připravu
jeme táborový program tak, aby jeho náplň byla
pestrá, různorodá a zajímavá.

Hedvika Smítková

TEVŘENÝMA ČIMA

Nakolik se nám to daří? – Toť otázka, ale jisté je,
že nás moc těší, když po táborovém týdnu (nutno
k němu ještě přidat několik měsíců příprav) přijde
šťavnaté ovoce třeba v podobě věty: „Chci chodit
na tenhle tábor každej rok, no a pak už budu vel
kej a chtěl bych tady dělat vedoucího.“
Příměstský tábor očima dětí
Vojta: Letos už od začátku byl tábor o něco jina
čí. Byla jedna nová vedoucí, jiný způsob hodno
cení a samozřejmě jiný program. První den jsem
vnímal jako nejdůležitější den v týdnu, poněvadž
jsme se rozdělovali do týmů. Názvy týmů zněli
následovně: Kachňáci, Tuleni a Modří bazilišci.
Vyráběly se vlajky, vymýšlely pokřiky.
Matěj: Druhý den byl podstatný v tom, že jsme
poprvé výletovali. Byli jsme se podívat na rozhled
nu Špulka, která má 150 schodů, a vyhlídka je
ve výšce 30 metrů. Na cestě k ní jsme procházeli
stezku k rozhledně, na které byla různá zábavná
stanoviště. Nahoře jsme si zahráli hru na hledání
obrázků a popisů rozhleden a následně jsme si jed
nu vybrali a řekli o ní něco jiným týmům. Potom
jsme se vydali na Pěnkavův dvůr, kde jsme byli
poučeni o našich středověkých předcích, jak asi
žili a tak, pak nás čekalo vystoupení koně jménem
Hombre a představení kejklířů ze dvora.
Vojta: Ve středu jsme dle mého názoru měli nej
zajímavější program, jeli jsme totiž do prostorů
aeroklubu Zbraslavice, kde jsme se za výkladu
pana Jana Hýly dozvěděli hodně věcí o létání,
například to, že existují dva druhy létání, a to
motorové a plachtění. Po výkladu jsme se pustili
do týmových soutěží. Poté jsme šli do bazénů,
načež jsme hráli soutěžní kvízy. Ještě chvíli jsme
se koupali a bohužel nám docházel čas, tak jsme
brzo poté vyrazili ke spolkáči.
Matěj: Předposlední den našeho táboru byl
nejnamáhavější ze všech, protože jsme šli pěšky

Pátý ročník
Tvoření pro radost

N

ČSŽ

ový ročník zahájíme 12. 9. 2017 ve 14.30 v klubov
ně Českého svazu žen ve spolkovém domě. Budeme
háčkovat zvířátka (případně i Mimoně) na vnitřek z Kinder
vajíčka.
Výrobky, které s námi v minulém ročníku vytvářely paní
Schmatová, Postřihačová, Kopecká, Vilímovská, Kristíno
vá a Jenčíková, obdivovali návštěvníci při Dni otevřených
dveří spolkového domu 17. června. Věříme, že výstava byla
inspirativní pozvánkou na naše tvořivá odpoledne, a třeba
se nám ozvou i další dobrovolné lektorky, které by se s námi
chtěly podělit o své dovednosti.
Až se léto nachýlí, těšíme se i na pravidelná setkávání v klu
bu počínaje prvním úterkem v říjnu.

Prázdniny. Celé dny venku, ať pražilo, nebo lilo. Přiběhli jsme na oběd a na večeři. Rodiče nás při setmění
lákali z oken na televizi, což byla tehdy chabá vějička.
Ve dvě někdy naproti tátovi k vrátnici fabriky nebo
za mámou do krámu. Zbytek času jsme věnovali badatelským aktivitám typu prolézání každé skuliny skal
u trati, okolních lesů, rybníků, stohů. Středočeský Indiana Jones. Občas jsme dostali na prdel, když nějaký
průs…švih napráskal svědek znající rodiče – tzn. kdokoliv, všichni spolu dělali na dílně. Jaj, bezstarostné
dětství… Toužili jsme mít dřevěný domek na stromě
jako děcka v amerických bijácích nebo alespoň klubovnu, ale postačil i skalní výklenek s matrací ze smeťáku
a doupě bylo na světě.
Uběhlo pár dekád, změnil se -ismus, technika poskočila o sto let vpřed a já jsem ten, co prázdniny neprázdniny ráno šlape k fabrice a nechává vlastní potomky
doma a babičkám. Když se za devět hodin vracím, nenaháním je po skalách ani lesích, neáchají nad motýly
na louce, jsou na stejném místě jako ráno – přišpendleni u displejů notebooků. Paří hry, pátrají na ebay
a amazonu po vychytávkách, co se dají koupit ve slevě. Po matraci ze smeťáku neprahnou. Zapomenou
i na jídlo, natož svět. Ven je musím vyhnat příkazem
a ignorovat kyselé obličeje týraných ratolestí, co jim
zlý rodič nedovolí dohrát onlineovku! Samy nejdou,
pokud jim kamarádi na Messenger nenapíší, aby šli.
Při zřídkavých rodinných procházkách obdivuji : „Hele,
to je krásný mrak, hele, jak slunce ozařuje to pole tam
vzadu, podívej jaký zajímavý brouk“ – hmmm, normální, na Instagramu jsou fotky lepších… Díky sociálním sítím a jejich propojenosti se jim setřel rozdíl
mezi ohmatatelnou skutečností a tou z internetu. Jsou
online, ale ve své noře, sotva rozeznají vrabce od poštolky, natož kozáka od křemenáče…
Nejsem tak zaprdněný morous, jak se z toho frflání
může zdát. Chápu, že každá doba má své plus a mínus.
Hi-tech hračičky dokáži sám ocenit, ale ocamcať pocamcať. Brzy jim všechny ty dotykáče a LCDéčka hodím
ze skal, vysadím je v přírodě sto kiláků od domova, ať
se ukáží… Nejspíš by ale vytáhli z kapsy záložní mobil, vygooglili mapy a jízdní řády a za dvě hoďky byli
doma zpátky u notebooků, vždyť jsou prázdniny.
Robert
do Vodního domu v Hulicích, kde jsme si pohráli s vodou,
potom jsme dostali přednášku o netopýrovi Vendovi, které
mu chybí kousek křídla. Dále jsme se šli podívat na expozici,
o které jsme následně dostali kvíz, a kdo ho udělal, získal
body a odměnu, tentokrát v podobě samolepek. Před odcho
dem jsme si ještě naposledy pohráli s vodou a vyrazili zpátky
do Zruče. Díky Marcelině řeči na začátku, která byla o tom,
že když budeme mít z té cesty radost, tak se nám půjde líp,
se to všem líbilo. Na konci dne jsme měli karneval, který
jsme si všichni za hudebního doprovodu od DJ Joudy užili.
Po karnevalu jsme se osprchovali, zkoukli pohádku a spali.
Vojta: V pátek jsme se probudili, sklidili spaní, šli na snída
ni a udělali vyhlášení týmových soutěží. Poté jsme šli na oběd
a na bowling a zakončili tak náš tábor. Jeho první turnus
považujeme za vydařený a těšíme se na další rok.
Matěj a Vojtěch Scholzovi jsou žáky osmiletého gymnázia
v Ledči nad Sázavou.
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... pokračování rozhovoru s Mgr. Janem Klčem ze strany 1

spolu kolikrát moc nespolupracu
jí. Je potřeba tam vypíchnout, že
vy budete ten, kdo dovede uspo
řádat a zorganizovat nějakou akci.
Samozřejmě takové to základní gró
o pedagogickém procesu musí být
všude, prezentujete, jak to v dět
ských domovech chodí, ale že by
ste řekl konkrétně, budu pracovat
na budování dětského hřiště na za
hradě, že budete kupovat barvu,
natírat prolézačky… takové kon
krétní koncepce se většinou tvoří
až v momentě, kdy do toho zaříze
ní přijdete a vidíte, že dětský park,
který tam je, úplně nelahodí oku
ani potřebám, že nefunguje ping
-pongový stůl, protože je na něm
odloupaná barva. To v té koncepci
prostě nepojmete…
Jste tu teprve druhý měsíc. Stihl jste již
mluvit s dětmi? Co Vám říkaly?
Já j s e m s n i m i p r á v ě m o c n e
mluvil, skoro vůbec. Teď je tady
jen osm, devět dětí, některé jsou
na pobytu u moře, některé na tá
borech, některé na pobytech u ro
d i č ů . Pr ů b ě ž n ě p ř i c h á z e j í , o d 
cházejí, mění se, já se tady s nimi

nakupovat nábytek do IKEA, kde jsme
před sebou tlačili dvanáct plných vo
zíků. Mysleli jsme si, jak si nás tam
budou hýčkat, když jsme tam během
jednoho dne nakoupili za 100 tisíc,
ale to jsme se spletli… V květnu 2007
Kotelna s velkou slávou otevřela své
brány a hned si našla zástup příznivců,
především z řad tehdejších deváťáků
ZŠ. Klub byl financován z evropského
projektu, což umožnilo zakoupit mno
ho atraktivního vybavení a zaměstnat
čtyři pracovníky. Obojí bylo v té době
na české poměry docela nadstandardní.
V klubu nechyběla např. zkušebna či
horolezecká stěna, ale také půjčovna
kol, počítačová místnost či vybavená
dílna.
S jakými idejemi jste
Kotelnu
otvírali?
Ideou
Kotelny
bylo napl
nit poslání
nízkopra
hového
klubu, jak ho nově definoval Zákon
o sociálních službách (108/2006 Sb.).
Doprovázet mladé lidi na mnohdy
strastiplné cestě z dětství do dospě
losti, pomoci jim zorientovat se v ná
rocích, které s sebou toto bouřlivé ob
dobí přináší, a využít při tom vhodné
volnočasové aktivity. Nesnažit se být
náhradním rodičem, ani učitelem či
vychovatelem, ale spíše takovým star
ším „profesionálním“ kamarádem,
kterému lze věřit a mluvit s ním o vě
cech, o kterých puberťáci sní, které je
baví, ale také o těch, které je štvou či
kterých se obávají.

zdravím. Ony vědí, že tady je nový
člověk, ale že bychom se osobně
blíž poznali, na to ještě fakt nebyl
čas, protože přebírám chod zaří
zení, což je spousta dokumentace,
vyřizování. Agenda, která je spjatá
s touhle pozicí, je tak obsáhlá, že
není možné ji přebrat za půl roku.
Nyní se zde bude dělat velký pro
jekt zateplení budovy, který jsem
zdědil po svém předchůdci, který
tu už půl roku není, a to jsou stohy
projektové dokumentace. Postup
ně se s tím seznamuji. Takže spíš
teď řeším něco jiného, než osobní
seznamování s dětmi. To přijde ča
sem, ale moc se na to těším.
Je zručský dětský domov po personální
stránce zajištěný dostatečně?
Zařízení jsem zdědil s podstavem
vychovatelů. Od září k nám při
jdou dvě nové paní vychovatelky.
Personálně tedy budeme v plném
s t a v u , a l e b o h u ž e l ž á d n ý n ov ý
mužský vzor. O muže vychova
tele je nouze. Co školství hodně
postrádá, je motivace začínajících
pedagogů, ale nejenom jich, i těch,
kteří tam jsou už delší dobu. Pro

Jaká očekávání jsi měl ty osobně? Naplnila se?
Mým očekáváním bylo, že se z Kotel
ny stane stěžejní místo pro dospívající
ze Zruče a okolí. Že to bude klub plný
života. To se myslím naplnilo. V prv
ním roce byla návštěvnost 20 – 30 lidí
denně! Bylo skvělé vidět, jak každý den
Kotelna žila velkou škálou aktivit. Da
řilo se klienty zapojovat do rozličných
činností. Rád vzpomínám na letní tá
bor, který jsme uskutečnili hned prv
ní léto. Bylo to sice organizačně dost
náročné, ale myslím, že se to vyplatilo
s ohledem na vzájemné poznání klientů
a pracovníků klubu. Samozřejmě kromě
radostných událostí přicházeli i ty méně
radostné. To třeba, když někteří klienti
začali nebezpečně experimentovat s dro
gami. Na druhou stranu je pozitivní,
že i v těchto chvílích klienti oslovovali
pracovníky klubu, aby ji m pomohli
tuto situaci řešit. Skvělý je Kotelna fest,
jehož koncept vymyslel tehdejší kolega
Marek Dlabola. Festival připravují pro
veřejnost pracovníci společně s klienty
klubu. Myslím, že pro klienty to bývá
jedinečná příležitost vyzkoušet si, co to
znamená něco organizovat a kolik s tím
je spojené práce, což z pohledu pouhé
ho konzumenta, tedy návštěvníka ne
mohou tak dobře poznat. Když už jsme
u Kotelna festu, doufám, že se tam letos
potkám alespoň s některými bývalými
klienty klubu.
Dokážeš si vybavit atmosféru, která
tehdy v klubu vládla?
Atmosféra na klubu se velmi různila.
Občas byla divoká, jindy zase klidná.
Často se proměňovala i během dne,
kdy klienti různě přicházeli a odcházeli.
Někdy měli tendenci spíše „zlobit,“ pro
vokovat se navzájem, jindy byli unudění
až k smrti a do ničeho se jim nechtělo.

tože dnes nemůžete přijmout člo
věka na pozici vychovatele, který
není kvalifikovaný. To znamená, že
nemá vzdělání v oblasti speciální
pedagogiky. Samozřejmě můžete,
ale máte to místo obsazené ne 
kvalifikovaně, a to jenom z toho
důvodu, že nebyla jiná kvalifiko
vaná síla, a tomu pak samozřejmě
odpovídá mzda. Opravdu zde chy
bí mužský vzor, jsme tady jen tři
muži, sociální pracovník, já a pan
údržbář. Jinak si myslím, že ti vy
chovatelé, kteří tady jsou, vědí, jak
to v zařízení chodí, mají dostateč
nou praxi, ale zase, jak vy říkáte,
mám nějakou vizi kam to zařízení
směrovat.

za půl roku. Píšou se různé charak
terové listy, program rozvoje osob
nosti dítěte, pak jsou k tomu další
agendy, opatření ve výchově, faso
vání kapesného, týdenní, měsíční
plány, denní kniha, přípravy…, to
vše se zapisuje. To se všechno evi
duje, to všechno dělá vychovatel,
případně sociální pracovník.

Ředitele, učitele ve školách sužuje
bující administrativa, třídní knihy,
výkazy, kolonky, co se za každou cenu
musejí proškrtávat zleva doprava, nebo
možná obráceně. Jaká dokumentace se
musí u každého dítěte vést v dětském
domově?

Jaký je podle Vás ideální dětský domov?
Nejlepší je, kdyby dětské domo
vy nebyly vůbec, ideální dětský
d o m ov j e ž á d n ý d ě t s k ý d o m ov,
ale to je tak obšírná problemati
ka, že na to nikdo nedovede dát
nějakou univerzální medicínu,
aby tyhle instituce prostě zmize
ly. A delší dobu probírané plošné
rozjetí pěstounské péče nemůže
dost dobře fungovat, což je sa 
mozřejmě můj názor. Jsou lidé,
k t e ř í t o d o k á žo u v y v r á t i t n e b o
zpochybnit, ale já nejsem zastán
cem takového plošného fungování.

Píše se toho celá řada. (JK přejde
do vedlejší kanceláře a přináší jeden
poměrně obsáhlý fascikl, pozn. red.).
Ta k h l e v y p a d á j e d n a s l o ž k a a s i

Budeme velmi rádi, když ve Zručských
novinách budeme moci navázat užší
spolupráci a pravidelně informovat
i o dění v dětském domově, což se do-

sud nedělo…
Jedním z mých cílů je i navázání
spolupráce a kontaktů s ostatními
školskými organizacemi i s měs
tem Zručí, tedy i Zručskými novi
nami. Budu také moc rád, pokud
se náš zručský Dětský domov bude
moci prezentovat a bude o něm
slyšet samozřejmě jen v tom nej
lepším světle.

Mgr. Jan Klčo
Narodil se 16. 6. 1981, v Kutné
Hoře. Po Základní škole ve Zruči
nad Sázavou vystudoval Střední
pedagogickou školu v Litomyšli,
obor Pedagogika volného času. Poté
pracoval jako vychovatel ve Zruči
nad Sázavou. Při zaměstnání začal
studovat Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem,
obor Vychovatelství pro speciální
zařízení. Po ukončení vysoké školy
pracoval jako vychovatel v Dětském
domově v Ústí nad Labem, Severní
Terasa a v Dětském domově se
školou v Načeradci Od r. 2013 jako
IT technik společnosti Vlašimnet.
Od 1. 7. 2017 je ředitelem Dětského
domova ve Zruči. Mezi jeho koníčky
patří hra na hudební nástroje (kytara, saxofon), zpěv, kutilství, sport,
střelba a zbraně, PC hry. Je svobodný, leč šťastně zadaný.

... pokračování článku Klub pro mladé Kotelna slaví 10 let ze strany 1
A pak zde byli chvíle velkého zápalu pro
věc. Jednu dobu probíhal každodenní
rituál přípravy na uzavření klubu, kdy se
nikomu z klientů nechtělo domů, a tak se
snažili pracovníky přesvědčit, aby s nimi
v klubu zůstali déle.
Závěrem chci říct, že mi připadá skvě
lé, že klub existuje již deset let a přeji
mu, aby zde byl i nadále pro mladé lidi
ze Zruče nad Sázavou a pomáhal jim hle
dat své místo ve společnosti.

telna se těší stálé přízni města Zruč nad
Sázavou.

Současnost
Kotelna je členem České asociace
streetwork, profesní organizace sdružu
jící nízkoprahové sociální služby. Má vy
sokou profesionální úroveň, klade důraz
na odbornost, výběr kvalitních pracov
níků, ctí trendy, spolupracuje s jinými
souvisejícími službami. Je typickým
příkladem NZDM, co se týče složení
klientů i vybavením klubu. Návštěvníci
mají k dispozici členěné zázemí, kde je
prostor pro společné i samostatné aktivi
ty, posilovnu, boxovací pytel, stolní fot
bálek, oddělenou poradenskou místnost
i dvůr pro venkovní činnosti, na kterém
se nachází lezecká stěna. V současné době
tvoří tým Kotelny vedoucí Miloš Březi
na a pracovnice Kristýna Kubištová, Eva
Malinová a Monika Moravcová. Klub je
otevřen tři dny v týdnu a průměrně ho
denně navštíví devatenáct klientů. Ko

Na programu jsou kromě hudby různé
oblíbené hry jako pétanque, žonglování
či fotbálek a promítání vybraných žánro
vých filmů, např. Čekárny na dospělost,
snímku z roku 2009, který o sobě jed
noduchými kamerami natočili samotní
klienti několika českých nízkopraháčů,
dříve děti ulice.Ve filmu vystupuje také
Tomáš Žák, jeden ze zakladatelů Kotelny,
jež bude na projekci přítomen a připra
ven s diváky diskutovat. Festival bude
zakončen večerem plným koncertů.

Kotelna fest
Prezentací klubu a zároveň oslavou
deset let jeho úspěšného fungování bude
9. září Kotelna fest, letos již pátý ročník.
Dějištěm se stane okolí zručského zám
ku, který poskytuje příjemné zázemí
a působivou kulisu. Do přípravy i reali
zace jsou zapojeni samotní klienti klubu.

Co je to NZDM?
Kotelna je tzv. NZDM, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež. Zkráceně se
říká nízkopraháč nebo nízkoprahový
klub. Jedná se o specifickou sociální
službu podléhající zákonu o sociálních
službách, jež má v ČR kořeny ve druhé
polovině 90. let dvacátého století. Kluby

vznikaly z terénní práce (tzv. streetwork),
z potřeby smysluplně naplnit volný čas
dětí a mládeže pohybující se převážně
bezprizorně na ulici a také schovat se
někam před nepřízní počasí. Slovo „níz
koprahové“ znamená, že práh služby je
nastaven co nejníže tak, aby do ní měli
klienti co nejsnazší přístup (dostupný
v místě bydliště, bez nutnosti pravidelné
docházky, zdarma i anonymně). Dnes
v ČR funguje kolem dvou stovek tako
vých zařízení, kde odborní sociální pra
covníci poskytují klientům prostřednic
tvím volnočasových aktivit (sport, hry,
výtvarné činnosti, hudba apod.) odborné
sociální poradenství (zaměřené většinou
na vztahové problémy v rodině či ve ško
le, osobní problémy spojené se složitým
obdobím dospívání, podporu v těžkých
životních situacích) a vzdělávání (např.
prevence, bezpečné chování, první po
moc apod.). Klient klubu je vymezen vě
kem (pro Kotelnu 13 – 26 let) a dále způ
sobem života. Mělo by se jednat o děti
a mládež ohroženou negativními spole
čenskými jevy, nacházející se v nepříznivé
rodinné situaci či konfliktní společenské
situaci. Posláním klubů je doprovázet
tyto mladé lidi na cestě do dospělosti,
na které mnohdy číhají různé nástrahy
a úskalí, aby žili spokojeně a bezkonflikt
ně se svým nejbližším i širším okolí. Při
prvním setkání se zájemcem o službu
pracovník zjišťuje, zda je pro něho služ
ba vhodná a případně odkazuje na jinou
službu.(Klient NZDM nesmí být např.
závislý na drogách a nesmí mít těžký
zdravotní handicap.) Kotelnu ve Zruči
nad Sázavou provozuje obecně prospěšná
společnost Prostor plus se sídlem v Ko
líně. Za deset let se v klubu vystřídalo
šestnáct pracovníků a jejich služeb vy
užilo 653 klientů.
Další informace na www.prostor-plus.cz.
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Události řešené městskou policií
v červnu a červenci 2017
• 29. 6. 2017 – O asistenci strážníků požádali v ranních hodinách pracov
níci Krajské veterinární správy Kutná Hora. Strážníci provedli šetření kvůli
podezření z týrání psů v ulici Poštovní. Toto se však na místě nepotvrdilo,
kontrolovaní psi nevykazovali znaky týrání.
• 4. 7. 2017 – V nočních hodinách přijala hlídka MěP oznámení operač
ního důstojníka PČR o podezření z vloupání do chaty u stadionu. Ozna
movatelé na místě spatřili pohyb podezřelých osob s baterkami. Provedenou
kontrolou bylo zjištěno, že se nejedná o nekalé živly, nýbrž o vodáky, kteří
se hodlali někde utábořit.
• 11. 7. 2017 – O prověření oznámení z náměstí MUDr. Svobody byla
hlídka MěP požádána v odpoledních hodinách hlídkou PČR. Zde měl podle
oznamovatele někdo odvážet knihy z veřejné knihovny v telefonní budce.
Dle svědků se mělo jednat o neznámého muže se ženou, který byl opakovaně
v místě spatřen s vozidlem zn. Citröen. Případ si po svém příjezdu na místo
převzala k dalšímu šetření hlídka PČR.
• 13. 7. 2017 – O výjezd do kempu Rákosí byla hlídka MěP požádána
ve 23.00 hodin hlídkou PČR. Na místě mělo dojít k poranění hlavy jednoho
z návštěvníků kempu. Po příjezdu hlídky MěP na místo byla již pětatřiceti
letá žena v péči zdravotníků. Šetřením dále bylo zjištěno, že ke zranění došlo
bez cizího zavinění, když žena upadla na chodníku. Ta byla poté transpor
tována RZLS k dalšímu vyšetření do nemocničního zařízení v Kutné Hoře.
• 14. 7. 2017 – V dopoledních hodinách byla hlídka MěP požádána o pří
jezd personálem domu pro seniory na náměstí Míru. Důvodem bylo pode
zření na požití alkoholu u jedné ze zaměstnankyň zařízení. Pětačtyřicetiletá
žena byla během pracovní směny podrobena dechové zkoušce vedením pro
vozovny, přičemž se potvrdila přítomnost alkoholu. Vzhledem k výsledku
zkoušky byla dále věc jako podezření ze spáchání trestného činu oznámena
a předána k dalšímu šetření hlídce PČR.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v červenci a srpnu 2017
• 2. 7. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k odstranění osobního automobilu
ve Zruči, který se rozjel z parkovacího místa do středu křižovatky, kde ho
zastavil personál domova důchodců. Bylo zjištěno, že osobní automobil
nebyl na parkovišti zajištěn ruční brzdou. Automobil byl odtlačen zpět
na parkoviště a zajištěn proti pohybu.
• 9. 7. 2017 – Jednotka zasahovala u dopravní nehody v obci Zbraslavice,
kde osobní vozidlo narazilo do svodidel a poté do lampy veřejného osvět
lení. Nehoda se obešla bez zranění, ale došlo k úniku motorového oleje,
který byl odstraněn pomocí sorbentu. Jednotka vozidlo odstranila mimo
komunikaci a na místě nehody řídila provoz.
• 24. 7. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku do zemědělského objektu v obci
Hranice, kde hořela sláma sloužící jako podestýlka pro dobytek. Sláma byla
uhašena pomocí vysokotlakého proudu a objekt odvětrán pomocí přetlako
vého ventilátoru. Společně s naší jednotkou na místě zasahovaly jednotky
SDH Zruč nad Sázavou a Zbraslavice. Při požáru nebyl nikdo zraněn.
• 28. 7. 2017 – Jednotka byla vyslána k odstranění větve stromu opřené
o telefonní kabely a veřejné osvětlení. Větev byla pomocí automobilového
žebříku a motorové řetězové pily postupně odstraněna. Při zásahu nedošlo
k žádnému poškození ohroženého technického zařízení.
• 3. 8. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě nákladního
automobilu, který po smyku narazil do osobního vozidla mezi obcemi Zruč
nad Sázavou a Trhový Štěpánov. Při nehodě došlo ke zranění jedné osoby,
která byla předána do péče RZS. Jednotka pomohla s likvidací následků
dopravní nehody.
• 8. 8. 2017 – Jednotka byla povolána na pomoc Záchranné službě k otev
ření dveří do domu v obci Želivec. Osoba v rodinném domku komunikova
la, ale nemohla otevřít zamčené dveře kvůli špatnému zdravotnímu stavu.
Dveře do domu byly otevřeny, lékař osobu ošetřil a jednotka pomohla
s jejím transportem do sanitního vozu
• 11. 8. 2017 – Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě v obci Dolní
Pohleď, při níž došlo k čelnímu střetu dvou osobních vozidel a zranění
jedné osoby. Byla provedena její stabilizace a ošetření ve vozidle. Po příjez
du RZS byla osoba transportována do sanity. Na vozidlech byly odpojeny
akumulátory a zlikvidovány vyteklé provozní náplně. Jednotka vzhledem
k silnému dešti označila místo nehody a na komunikaci řídila provoz.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Tovární města Baťova koncernu
V dalším výňatku z knihy Tovární
města Baťova koncernu autorů Martina Jemelky a Ondřeje Ševečka jsou
popisy urbanistického konceptu a architektonických realizací.
Bydlení
Základem baťovského firemního sídli
ště ve Zruči nad Sázavou podle regulač
ního plánu R. H. Podzemného byl tzv.
stavební domov a skupina šesti provi
zorních dřevěných zednických domků
„weekend“ na betonové podezdívce
7,29 × 5,20 m, stojících v místě dnešní
školní družiny. Jak dřevěný stavební do
mov s obytným prostorem na půdorysu
25,00 × 9,45 m, tak zednické domky
byly sice připojeny k elektroinstalaci, ale
vybaveny jen elementárním sociálním
zázemím. Když měly provizorní dřevě
né objekty stavebních dělníků ustoupit
zástavbě zděných domů, bylo vzhledem
k investovaným nákladům namísto jejich
demolice přistoupeno k jejich transferu
motorovými vozy na nově určenou
parcelu. Výstavba nejstarších zděných
obytných objektů byla zahájena para
lelně s realizací továrního areálu v roce
1939: Podél Okružní ulice byly posta
veny první domky, doplněné v letech
1939–1941 o zástavbu mezi dnešními
ulicemi Okružní a 5. května. Nejstarší
domky sloužily hlavně zaměstnancům
s rodinami, kteří by jen stěží nalezli
podnájem v domácnostech obyvatel
staré Zruče. V první fázi výstavby byly
realizovány v jednom stavebním typu
jednodomky, dvoudomky a čtyřdomky
s minimálními odlišnostmi v řešení fa
sády. Jen v roce 1940 bylo dokončeno
150 rodinných domů s 50 000 m² okras
ných zahrad a trávníkových ploch s 1050
vysázenými ovocnými stromy a více než
12 000 okrasnými a užitkovými keři.
I ve Zruči nad Sázavou však během roku
1942 okrasné zahrady a zatravněné plo
chy ustoupily zeleninovým zahrádkám
doplňkového hospodaření, saturujícím
v časech zhoršujícího se zásobování pří
děly ovoce a zeleniny.
V pozdější fázi výstavby byly v roce
1942 – pod vlivem architektonických
vzorů užitých ve zlínských čtvrtích Zad
ní Díly a Lesní čtvrť – v dnešních ulicích
Revoluční a Okružní II použity tři typy
dvojdomků Drofa I, Drofa II a Florián
s půdou, zastřešených valbovými nebo
sedlovými střechami. Valbové a stanové
střechy ostatně během padesátých let
nahradily i původně rovné zastřešení
obytných domů nejstarší fáze výstavby
z let 1939 – 1941, do nichž často zatéka
lo kvůli zanesení nebo zamrznutí svodů
dešťové vody. Všechny domky byly omít
nuty, některé měly zdůrazněno cihlové
okenní ostění, případně cely meziokenní
prostor. Standardizované rodinné domy
byly stavěny v rekordně krátkém čase,
zhotovení hrubé stavby trvalo zpravi
dla jen sedm dnů. Paralelně s obytnou
zástavbou byly budovány komunika
ce, ženská svobodárna a školní budova
(1939), k nimž v roce 1940 přibyla stav
ba Společenského domu (hotelu), pěti
etážového objektu skeletové konstrukce
s železobetonovou a cihlovou vyzdívkou.
Počátkem května 1940, přibližně rok
po zahájení přípravných prací výstavby
továrního areálu v březnu 1939, bylo
zručské baťovské firemní sídliště tvořeno
vedle několika jednodomků a čtyřdom
ků 50 dvojdomky. Do konce roku 1942,
kdy byla okupačními úřady další výstav
ba definitivně zakázána, bylo v baťovské
Zruči postaveno 13 jednodomků, 116
dvojdomků a 20 čtyřdomků. Obytná
výstavba byla obnovena až v roce 1946,
v době poválečné bytové nouze, a to
v prostoru táhnoucím se podél řeky Sá
zavy. Již 7. 8. 1946 byla schválena staveb

ní dokumentace, s výstavbou bytových
domů s třípokojovými a čtyřpokojovými
bytovými jednotkami, až na omítnutí
identických s Karfíkovými bytovými
domy ve zlínské Fučíkově čtvrti (Obec
niny), však bylo započato až v roce 1947.
V jednom stavebním bloku koncentro
vané objekty byly vybaveny odpadovými
šachticemi pod společným uzamčením
v chodbě se suterénní spalovnou. První
osmnáctibytový činžovní dům byl zpro
vozněn v listopadu 1947, zbylé dva pak
až následujícího roku.
Zručská baťovská zástavba byla co
do dispoziční velikosti obytných domů
na prvním místě tvořena jedenácti typi
zovanými jednodomky s garáží pro ve
doucí zaměstnance závodu. Jednodomky
Zruč, patrně bez zlínských ekvivalentů,
vzešly nejspíše z projekční spolupráce
Miroslava Drofy a Vladimíra Karfíka
a charakterizovala je větší dekorativnost
fasád s cihlovými obklady oken, překla
dů druhého nadzemního podlaží a ko
runní římsy. Na barevnosti objektům
dodávaly kombinace brizolitové omítky
a pohledových cihel, případně barevných
okenních rámců a garážových vrat. Dvoj
domků Zruč – buď s variabilním plným
omítnutím, nebo s cihlovým zvýrazně
ním ostění – bylo postaveno pětasedm
desát, přičemž u některých budov bylo
použito světlých cihel. Podle L. Horňá
kové se na dvojdomku Zruč autorsky
podíleli architekti V. Karfík a M. Drofa,
typové podobnost s dojdomkem Flori
án, stavěným v letech 1938–1939, však
anticipuje podíl projektanta A. Floriána.
Z dvojdomků bylo ve Zruči dále realizo
váno deset dvojdomků Florián s půdou
a třemi typy vysokých střech (exteriérem

terénu byla umístěna prádelna a kotelna,
přízemí bylo přístupno malou terasou se
schodištěm a předsíní, ústící do schodiš
ťové haly se vstupem do pracovny, obýva
cího pokoje a WC. Průchozím obývacím
pokojem byla v přízemí přístupná ještě
jídelna a kuchyně se spíží a pokojem pro
služebnou. Druhé nadzemní podlaží
tvořil dětský a hostinský pokoj a ložnice
s koupelnou a šatnou, průchozí na terasu
a schodiště do přízemí.
Rok po ředitelské vile byla v srpnu
1940 zprovozněna lékařská vila, velký
jednodomek situovaný na parcele zrca
dlově identické s pozemkem ředitelské
vily. K částečně podsklepenému kubic
kému jednodomku byla přistavěna garáž
s prostornou terasou na střeše, a přestože
ve srovnání s ředitelskou vilou disponoval
téměř poloviční kubaturou (695,10 m²),
blížil se mu jak vnitřní strukturou a in
teriérovým vybavením, tak původně
plochým zastřešením, časem nahraze
ným valbovou střechou. Realizace M.
Drofy disponovala mnoha architektonic
kými prvky, v čele s rohovými, tzv. wri
ghtovskými okny, která u zlínských vil
projektoval V. Karfík. Zatímco ředitelská
vila byla po druhé světové válce přizpů
sobena kulturním a posléze lékařským
účelům, vila závodního lékaře sloužila
nejprve jako mateřská škola a dnes v ní
sídlí správa majetku města.
Kolektivní bydlení baťovských za
městnanců ve Zruči reprezentovaly dvě
provizorní dřevěné noclehárny s kapa
citou stovky nocležníků (stály jen v le
tech 1939–1941) a tříetážová, částečně
podsklepená ženská svobodárna (1939–
1941) z cihlového zdiva na betonových
základech o rozměrech 28, 20 × 11, 50 m

připomínaly dvojdomky Zruč 1939),
14 dvojdomků Drofa I, jednoduchých
budov kubického tvaru bez přístavku
s plochou i valbovou střechou, a devět
dvojdomků Drofa II, patrně nejzajíma
vějších obytných, tzv. alpských budov
s obytným přízemím a ojedinělým obyt
ným podkrovím v atypickém uspořádání
obytných místností. Čtyřdomků, exteri
érem ne nepodobných jednodomkům
a dvojdomkům, bylo přes četné varianty
zastavovacích plánů realizováno nakonec
dvacet, a tak nerealizovaným zůstal jen
projekt šestidomku z roku 1939 (staveb
ní spisovna MÚ Zruč nad Sázavou) se
dvěma bytovými jednotkami 1+1 a spo
lečnými prostory (prádelna, sušárna,
dřevníky, schodiště) v přízemí a čtyřmi
byty ve druhém nadzemním podlaží,
identickými s přízemními bytovými
jednotkami.
Z typizované zástavby firemních ro
dinných domů se ve Zruči nad Sázavou
vymykala dvojice závodních vil, z nichž
starší, obyvatelná od 25. 5. 1940, byla
coby ředitelská vila (tzv. Baťova vila)
postavena nedaleko továrny na velkém
trojúhelníkovém pozemku. Podsklepe
ný prostorný jednodomek s garáží a roz
lehlou zahradou na půdorysu přízemí
13, 35 × 10, 25 m byl postaven z cihlo
vého zdiva na betonových základech,
stropní konstrukce byla dřevěná. V su

pod rovným zastřešením. Zručská svo
bodárna, v podstatě identická s jednou
ze zlínských svobodáren a svobodárnou
v Martfů, byla připojena k dálkovému
ústřednímu vytápění, kanalizována
a plně elektrifikována. Vedle správcova
bytu zahrnovala sociální zařízení, spo
lečenskou místnost a společné ložnice.
Dnes jen v interiéru proměněná budo
va, sloužící do počátku devadesátých let
jako internát středního odborného uči
liště, bývá autorsky připisována M. Dro
fovi, její stavební dokumentace je však
signována Vladimírem Kubečkou. V po
válečné periodě byly vybudovány dva tří
podlažní třísetlůžkové internáty, jejichž
projektová dokumentace byla schválena
v lednu 1948. Objekty s nosnou obvo
dovou zdí a vnitřními pilíři odkazovaly
průčelní i zadní fasádou o třinácti osách
k zlínským zdrojům. Obdélný půdorys
objektů narušoval jen středový schodiš
ťový rizalit s hlavním vstupem. Středem
jednotlivých podlaží byly vedeny dlouhé
chodby, ukončené na obou stranách ved
lejšími vchody. Starší internát za hotelem
byl dokončen v roce 1948, mladší byl
předán k užívání o rok později.
Martin Jemelka – Ondřej Ševeček, Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální
expanze, Academia: Praha 2016, s. 284–288.
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Naše královna a její páni –
několik delších vět k reformám Marie Terezie
Vladimír Radil
V poslední části miniseriálu navážeme na povídání o školských reformách z minulého čísla
a uzavřeme ho selskou rebelií.

G

erhard van Swieten, osobní lékař
Jejího Veličenstva a proslulý gy
nekolog, začal z gruntu měnit pomě
ry na pražské a vídeňské univerzitě.
V posluchárnách zakázal číst přednáš
ky z papíru, historie se musela studo
vat na základě analýzy pramenů a při
lékařských fakultách zřizoval kliniky.
Dnes se tomu sotva dá věřit, ale medi
ci do té doby získávali ve svém oboru
poznatky pouze teoretické.
Univerzitní reformy se týkaly vlastně
jen úzké vrstvy elit. Všeobecná škol
ní reforma z roku 1772, tak ta byla
pro všechny. Její definitivní koncept
načrtl opat z jezuitského kláštera
v Zaháni Johann Felbiger. Vypraco
val jednoduchý školský systém, který
svoji životaschopnost prokázal i v ná
sledujícím století. Jeho nosnými pilí
ři byly triviální školy, dále pak školy
ve městech a školy normální určené
pro vzdělávání budoucích učitelů.
Na všech stupních, kromě škol trivi
álních, probíhala výuka v němčině.
Školskou reformu provázela germa
nizace, což v Čechách způsobilo hod
ně zlé krve. Musíme však říci, že když
Marie Terezie nařizovala všude a všem
brzo protivnou úřednickou němčinu,
neposlouchala hlas srdce, ale rozumu.
Daleko lépe korespondovala i kon
verzovala ve francouzštině. Ve Vídni
se mluvilo, bohužel pour alemagne,
a tak byla němčina pro císařovnu jas
nou volbou.
Dobrou a moderní školu si vyžádal
život sám. Marie Terezie už asi nechtě
la poslouchat lamentace prvních fa
brikantů, že v zemi neexistuje šikovná
a flexibilní řemeslnická vrstva. V Če
chách i na Moravě totiž rostou jak
houby po dešti manufaktury. Po ztrá
tě Slezska se průmyslovou základnou
Rakouska staly právě zbylé země Ko
runy české. Moderní, z ciziny přivle
čený způsob výroby se zkraje zalíbil
císařské rodině. Prvními podnikateli
byli příslušníci habsburského domu.
Zaměřeno na produkci
Právě tehdy nastává boom českého
sklářství a naše křišťálové lustry brzo
zná celý svět. Svým typickým bílým
světlem rozzářily i novostavbu prezi
denta Jeffersona, později pojmenova
nou Bílý dům. Bezesporu nejrozšíře
nějším odvětvím byla výroba textilu.
Na východě Čech a v dlouhých ně
meckých vesnicích moravských Sudet
měla každá chalupa v přední seknici
tkalcovský stav. Typickou figurkou
venkovského společenství přestal
být dráb s copánkem a v třírohém
klobouku, ale stal se jí faktor v dlou
hém černém kabátě s pomačkaným
cylindrem na hlavě. Neplatil na něj
mokrý sníh, déšť i mráz a v podzim
ních plískanicích se ploužil od jedné
vesnice ke druhé a organizoval tkalce
do rozptýlené manufaktury. Hodně
produkce spotřebovala armáda. Na
příklad v Malešově u Kutné Hory byla
založena v tereziánské době manufak
tura na výrobu pušek.
Moderní průmyslová doba ťukala
na dveře, ale zatím jen potichounku.
Obživu valná část Čechů i Moravanů
stále nacházela v zemědělství. Rytmus
životu českého venkova stále udával
předpotopní trojpolní systém hospo

daření. Třetina půdy zůstávala neob
dělaná, sloužila jako pastvina. Rolníci
nevěděli nic o hnojení a všechen hnůj
se v zimě vyvážel jako obtížný odpad
do lesa nebo se jím zavážely hluboké
cesty. Výnosy obilnin byly tudíž velmi
nízké. Venkované žili v ponižujícím
postavení nevolníků. Tento nejhnisa
vější vřed společenského systému Ma
rie Terezie vyléčit nedokázala. Panstvo
i rytířstvo bránilo nevolnictví ze všech
sil. Muselo být odstraněno pouze ra
dikální chirurgií, ale Marie Terezie na
bízela pouze kosmetiku umírněných
robotních patentů.

Ze života rolníků
Právě robota požírala pracovní sílu
sedláků i jejich tažných zvířat nejvíce.
Rolníci kvůli nedostatku času zane
dbávali vlastní hospodaření. Produkce
selských gruntů byla tehdy neuvěřitel
ně nízká. Zemský sněm zcela ovláda
ný panskými rody měl vždy po ruce
vysvětlení. Prý to bylo dáno leností
rolníků. Zprávy sčítacích komisařů
z roku 1770 nic o všeobecné lenos
ti české vesnice nepíšou. Lakonické
zápisy však dokážou šokovat, tak
přesvědčivě zobrazují bídu a bezmoc
selského stavu: „Lidé žijí v chatrčích,
starci leží na zemi, děti spí na slámě.
Všechny jsou rachitické a podvyžive
né. Nevolníci podléhají zcela panské
zvůli. Když má sedlák lepšího koně,
vrchnost mu ho zabaví, na panském
ho utahá k smrti a sedlákovi zaplatí
za starou herku.“
Myšlenkové vzorce tehdejších rol
níků vdechly život bludům naivního
monarchismu. Sedláček z české kot
liny zkrátka věří, že dobrá císařovna
žije ve Vídni, neví nic o robotách,
nikdy neviděla žádného neoblomné
ho vyděrače z panské kanceláře, a tak
psali ponížené dopisy nebo supliky
do Vídně. Odpovědi nepřicházely,
podunajská metropole dělala mrtvého

brouka. Jenže pak nastaly události. Je
jich spiritus agens – čili hybatel – však
nejsou ani nevolníci, ani císařovna,
ani vrchní ze zámku. Všechno spusti
ly rozmary počasí. Kvůli klimatickým
změnám v českomoravském prostoru
přicházel jeden neúrodný rok za dru
hým. Nebylo co jíst. Vláda nechala
dovážet obilí z Uher, ale to nestačilo.
Zemi zasáhl hladomor, zemřelo půl
miliónu lidí.
Tehdy v zimě roku 1775 začalo sel
ské povstání. Velmi se lišilo od sta
rých výbuchů krutého selského hně
vu ze století sedmnáctého, kterým

ve Francii říkali jacquerie. Rebelie
roku sedmnáctistého sedmdesátého
pátého měla organizovaný charakter.
Ze začátku to nevypadalo na žádný
revoluční marš, vzbouřenci našlapo
vali jen opatrně a první akce nebyly
násilné. Na východě Čech probíhala
jakási robotní stávka. Každý týden
na jednom panství odmítali pracovat.
Celý systém rolnických akcí a pro
tiakcí řídilo tzv. selské guberno v čele
s rychtářem ze Rtyně Antonínem Ný
vltem. Později však došlo i na násilí.
Selské povstání
Mezi sedláky se, opět zcela v duchu
nám nepochopitelných představ na
ivního monarchismu, rozšířila fáma
o jakémsi zlatém císařském patentu,
který šlechta zatajuje před lidem.
V březnu se pak sedláci ozbrojili a je
jich houfy vyrazily ku Praze. Cestou
přepadávaly zámky, rozbíjely, páli
ly gobelíny a hledaly zlatý patent.
Zvláště povedenou taškařicí ve vyple
něných panských sídlech byly hosti
ny. Sedláci odložili cepy, zuli dřeváky
a zajatá hrabata a knížata je musela
obsluhovat u stolu.
23. března se před barokním zám
kem Františka Kinského v Chlumci
nad Cidlinou zčista jasna zjevil selský
houf čítající 400 osob. V panském síd
le zrovna kvartýrovalo vojsko. Generál
Wallis svolal selské vůdce, pozval i zá
meckého pána a všem řekl, že ho robo
ta, nevolnictví, rebelie a císařovna ne
zajímají, a co kdyby se všichni vrátili
domů a dohodli se svou vrchností. Jak
vidno, ne všichni představitelé české
aristokracie trpěli třídními předsud
ky. Nicméně k srážce s vojskem přesto
došlo, zahynulo pět sedláků, tři další
se utopili v rybníce. Chlumeckou bit
kou rebelie vyvrcholila. Vše pak vzalo
rychlý konec. Sedláci byli poraženi.
Marie Terezie vydala robotní patent.
Díky němu nenastal žádný posun
v řešení rolnické otázky. Tady osvícená
reformátorka zcela zklamala.
Přesto se už někde trošičku za
blesklo na lepší časy. Správce zaba
vených jezuitských korunních statků
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Kalendář kulturních a dalších akcí
Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky je zámecký areál
přístupný každý den od 10.00 do 17.00 hod. (polední pauza v zámecké
pokladně: 11.30 – 12.30 hod.).
2. 9. 2017

Městská knihovna – sobotní provoz od 8.00 do 11.30 hod.

9. 9. 2017

Kotelnafest – 10. výročí NZDM Kotelna – program od 14.30 hod.,
zámecký areál – promítání filmu, střelnice, petang, žonglování,
od 18.00 hod. hudební program – kapely: Blikající miminko, Primitiv
Plebs, vstupné: 90 Kč.

12. 9. 2017

Tvoření pro radost – háčkovaná zvířátka, pořádá Český svaz žen,
od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro, klubovna ČSŽ.
Potřeby: háček, zbytky barevných vln, jehla, nit, nůžky. Více informací
viz plakát.

13. 9. 2017

Kino – film Komorná – pořádá město Zruč nad Sázavou – OKŠS –
spolkový dům. Filmová kavárna od 17.30 hod. před promítáním filmu.
Kino od 18.30 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost. Vstupné:
50 Kč, člen filmového klubu: 30 Kč.

14. 9. 2017

Křeslo pro hosta – PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., historik a filosof,
ředitel Filosofického ústavu Akademie věd, zabývající se vznikem
fenoménu Tomáš Baťa, autor několika vědeckých monografií, v rámci
pořadu tematický film. Moderuje Dr. Josef Förster, v 18. 00 hod., sál
Spolkového domu ve Zruči n. Sáz. Vstupné: 50 Kč.

16. 9. 2017

Poutní koncert – Kostel Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou –
pořádá Římskokatolická farnost Zruč nad Sázavou ve spolupráci s městem Zruč nad Sázavou – OKŠS – spolkový dům, od 17.00 hod. Vystoupí:
Karolína Janů – soprán, Monika Růžková – Urbanová – housle, Vladimír
Roubal – varhany, vstupné dobrovolné.

16. 9. 2017

Pohádkový ples s Bárou Štěpánovou – pořádá Klub panenky ČR,
od 10.00 do 17.00 hod. na nádvoří zámku. V rámci programu hraná
pohádka, zpěv, tanec, losování pohádkových cen a další překvapení.

do 22. 9.
2017

Akrylové žertování – výstava Jaroslava Skoupého v zámecké galerii.
Pořádá město Zruč nad Sázavou – OKŠS. Výstava přístupná dle otevírací
doby infocentra. Plné vstupné: 30 Kč, snížené: 20 Kč.
Infocentrum
Zámek 1, Zruč nad Sázavou, 285 22, Tel.: 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz, www.mesto-zruc.cz
změna programu vyhrazena
aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto-zruc.cz

Sportovní akce
2. 9. 2017

KOPANÁ

3. 9. 2017

9. 9. 2017

Turnaj, od 9.00 do 16.00, sportovní areál.
Sportovní den s Jiskrou – zajímavé soutěžní disciplíny,
prezentace oddílů atletiky, fotbalu, volejbalu, házené, tenisu,
stolního tenisu, florbalu a karambolu. Občerstvení zajištěno
v průběhu celého dne. Pro nejmenší účastníky skákací hrad.
Od 14.00 do 18.00, sportovní areál.

VOLEJBAL Turnaj juniorů, od 8.00 do 16.00, sportovní areál.

10. 9. 2017 HÁZENÁ

Dorost – Kutná Hora – Chodov, od 9.00 do 11.00.

10. 9. 2017 HÁZENÁ

Muži – Zruč nad Sázavou – Košutka, od 11.00 do 13.00.

16. 9. 2017 HÁZENÁ

Muži – Zruč nad Sázavou – Třeboň, od 18.30 do 20.30.

23. 9. 2017 FLORBAL

Turnaj – muži – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, od 8.00 do 20.00.

24. 9. 2017 HÁZENÁ

Dorost – Kutná Hora – Dvůr Králové, od 9.00 do 11.00.

na Moravě Franz Anton Raab provedl
parcelaci. Půdu velkostatků pronajal
rolníkům. Do středoevropských ze
měpisných šířek zavedl vlastně způ
sob anglického statku. Raabizace,
jak se tomuto způsobu začalo říkat,
se však stala naprosto osamoceným
projektem. Rolnická otázka musela
být nakonec řešena nařízením shora,
patentem absolutního vládce, jakým
byl nejstarší syn Marie Terezie Josef.
Od narození císařovny Marie Terezie
uplynulo 300 let. Obraz každé histo
rické osobnosti se s léty pochopitelně
proměňuje. Tehdejší české intelektu
ální elity, později si začali říkat národ
ní buditelé, nenašli na Marii Terezii
nit suchou. Obviňovali ji především
z germanizace. Vichřice hněvu však
už dávno přešly a my dnes hodnotíme
vládu Marie Terezie pozitivně.
I naše základka chce připomenout
nějakým způsobem slavné výročí.
U příležitosti roku Marie Terezie
připravujeme celoškolní projektový
den. Plánujeme jej na podzim 2017.
Budeme pracovat formou dílen. Za
měříme se na školství, armádu, život
na venkově i na zámku. Nechceme

zapomenout ani na vůdčí osobnos
ti reforem a některé třídy by mohly
vypracovat projekt, jež se bude týkat
třeba veliké rodiny Marie Terezie. Na
ším přáním je, aby výstupy projekto
vého dne zkrátka zrcadlily všechny
důležité oblasti života tereziánského
Rakouska.
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Za rozvojem učebních metod do habsburské metropole

Blanka Olišarová

L

éto je obdobím cestování. A tak
hned druhý den po vysvědčení
přišel čas balit kufr. Stejně jako řadu
mých žáků ze Základní školy Zruč nad
Sázavou i mě čekala začátkem prázd
nin, a to už v neděli 2. července, cesta
do zahraničí. Ovšem nikoliv za účelem
užívat si lenošení a pohodičku na pláži
u moře. Mojí destinací se měla stát me
tropole našeho jižního souseda, kterého
proslavila nejen skvělá alpská střediska
lyžování, ale také známé cukrovinky
Mozartovy koule, Sachrův dort, štrůdl
a mimo jiné i sídla velkých vládců z řad
habsburské dynastie.
Ano, moje cesta směřovala do Vídně.
Zde jsem příštích čtrnáct dnů (3. 7.
– 14. 7.) měla rozšířit své metodické
postupy uplatňované v hodinách ně
meckého jazyka. Tohoto kurzu jsem se
mohla zúčastnit díky podpoře učitelů
cizího jazyka v rámci projektu Eras
mus+. Němčina, resp. její rakouská vari
anta, zněla všude – v metru, v tramvaji,
na ulici, v obchodech, a tak přeladění
do cizího jazyka proběhlo zcela přiroze
ně. Jako učitelka výtvarné výchovy jsem
cítila také uspokojení, že se nacházím
v jedné z kolébek evropské kultury, kde
působili světoznámí umělci jako Gustav
Klimt nebo Egon Schiele, představitelé
secesní tvorby.
Výuka v rámci našeho metodického
kurzu, který probíhal v režii jazykové
školy ActiLingua Academy, byla rozdě
lena do 40 hodin absolvovaných v rámci
dvou týdnů. Hned v pondělí ráno jsme

společně s ostatními učiteli německé
ho jazyka byli rozděleni do tří skupin
po cca osmi členech. Ve skupině jsem
se tak ocitla s dalšími třemi Češkami,
dvěma kolegyněmi a jedním kolegou
z Polska a poslední členka pocházela
dokonce až z dalekého Norska. Naším
dorozumívacím jazykem byla samozřej
mě němčina. Během celého kurzu se
nám vystřídaly tři skvělé lektorky: Mag
dalena Geiger nás podrobněji zasvětila
do reálií Rakouska a Vídně, ukázala
nám, jak kreativně a zábavně, a přitom
jednoduše, vyučovat některé gramatické
jevy a probrala s námi způsoby výuky
jednotlivých tematických celků se za
měřením na všech pět smyslů. Anna
-Katharina Draxl nám ukázala webové
stránky, ze kterých čerpat podněty
do výuky v podobě obrázkových materi
álů, probrala s námi zvláštnosti rakous
ké varianty německého jazyka, která –
jak jsem jako Češka mohla posoudit – je
nám mnohem bližší. Schválně – víte, co
to je karfiol, kredenc, šnytlík, štempl?
Pod vedením Anny-Kathariny jsme
také ve skupinkách natočili krátké vi
deo, které reflektovalo buď nějaký náš
vídeňský zážitek nebo mělo představit
město žákům. Poslední lektorka, Elisa
beth Schrenk, s námi metodicky krok
za krokem probrala nasazení pohádek
ve výuce, práci s periodiky ve výuce
a také opakování gramatických, lexi
kálních jevů, ale i poslechu či mluvení
v rámci tzv. Stationenbetrieb – na kaž
dém stanovišti jsou aktivity zaměřené
na procvičení konkrétní jazykové do
vednosti. Náš metodický kurz byl zamě
řen zcela prakticky na využití získaných

materiálů i zkušeností v hodinách cizího
jazyka, a to jak u absolutních začáteč
níků, tak i u pokročilých. Při výměně
zkušeností s ostatními kolegy jsem
měla příležitost zjistit, jaké postupy se
jim ve výuce osvědčily či s jakými potí
žemi se v hodinách němčiny potýkají.
Zajímavé bylo také porovnání motivace
žáků učit se anglickému jazyku s jejich
motivací k osvojení druhého cizího ja
zyka, tj. němčiny.
Během odpolední jsme měli možnost
společně s ostatními kolegy z kurzu po
znávat krásy Vídně a přilehlého okolí,
ať již formou vlastních procházek (špa
círů), v rámci společenských a sportov
ních aktivit, které pro účastníky meto
dického kurzu připravila jazyková škola
nebo během víkendových celodenních
či půldenních exkurzí. Za dva týdny
jsme všichni měli pocit „zdomácně
ní“ – německy jsme byli nejen nuceni
mluvit, ale také jsme v němčině i pře
mýšleli a nezřídka se nám i stávalo, že
jsme ihned nemohli najít ve vlastní ma
teřštině odpovídající výraz. Postupně se
mně i mým českým kolegyním do naší
češtiny vkrádala německá slovíčka. Naše
věty občas vypadaly nějak takto: „Sejde
me se v … a půjdeme na U-Bahn (me
tro), potom dáme Rundgang (okružní
procházku) po těch a těch památkách,
potom by to chtělo nějakou Wiener
Melange (druh kávy, typický pro Vídeň)
a to budeme pomalu zralé na schlaf
nutí (spánek).“ Během pobytu jsem
měla možnost poznat nejen vídeňský
kolorit obyvatelstva a nejrušnější mís
ta a nejznámější památky Vídně, ale
i některé typické projevy rakouského
chování, především přesvědčit se o ra
kouské zdvořilosti: popřání pěkného
dne na konci každého nákupu, ocho
ta pomoci atd. Jako učitelka výtvarné
výchovy jsem navštívila výstavy obrazů
v Albertině, mohla obdivovat nejzná
mější secesní obraz Polibek od Gustava
Klimta v zámku Belveder a také si užila
výstavu vybraných děl Egona Schiele
ho a Gustava Klimta v Leopoldově mu
zeu. Mekkou Vídně jsou sídla Hofburg
a Schönbrunn, překrásné císařské rezi

Vetřelci v přírodě – invazní druhy
František Fišer
Od tohoto čísla budeme nepravidelně zařazovat i příspěvky z tematických oblastí, která zatím na stránkách
ZN nebyly – příroda, zahrádka, ...
Úvodním článkem je text o vetřelcích, nepůvodních rostlinných a živočišných druzích, které vytlačují druhy původní a lze je „potkat“ i v okolí
Zruče.

I

nvazní druhy jsou druhy na daném
území nepůvodní, zavlečené, které se
nekontrolovaně šíří na souši i ve vodě
a vytlačují původní druhy. Pocházejí
z říše živočichů, rostlin, parazitů i virů.
V Evropě, tedy i u nás, se zabydlují a de
cimují původní faunu i flóru. Mezi in
vaze patří i epidemie viru HIV. Uvádím
jen některé.
Mandelinka bramborová je nejzná
mější zavlečený škůdce. Rozšířila se
z Ameriky prakticky po celém světě. Je
úhlavním škůdcem bramborových kul
tur.
Norek americký likviduje raky, užov
ky, ptáky. Fanatičtí ochránci zvířat ho
před lety při nájezdech na norčí farmy
vypustili z kójí a ten zakrátko zaplavil ce
lou republiku. Na Příbramsku tato šelma

už místy zlikvidovala vodní ptáky, ryby,
raky i obojživelníky.
Plzák španělský se do České republiky
dostal z jihozápadní Evropy. Původně se
vyskytoval na Pyrenejském poloostrově,
na západě Francie a v Anglii. Aktivní je
zejména za vlhka a v noci, během níž se
může přesunout až na vzdálenost 50 m.
Je obojího pohlaví a každý dospělý jedi
nec je tedy schopen klást vajíčka. Klade
ní probíhá zpravidla od poloviny srpna
do konce září i déle – podle počasí. Lik
vidace plzáka španělského by tedy měla
být nejintenzivnější v rozmezí května až
července, než stačí naklást vajíčka. Těch
může být až přes dvě stě. Jednoduchou
likvidaci docílíte přeseknutím. Solení
škodí půdě.
Psík mývalovitý pochází z Asie. Přes
Rusko se u nás postupně rozšířil po ce
lém území. Spořádá téměř cokoli včet
ně mršin. Časem může vytlačit lišku či
kunu. Silně se množí, nemá u nás při
rozené nepřátele. Decimuje populace
drobných savců a ptáků a škodí někte
rým druhům obojživelníků.
Rak pruhovaný je dalším americkým
druhem, přinesl račí mor.
Želva nádherná pochází z Karibiku.
Najdeme ji běžně v českých vodách, tře
ba v Brněnské a Orlické přehradě, také
v rybnících, řekách a nádržích. Nemá
u nás přirozeného nepřítele a dožívá se
desítek let. Živí se ohroženými obojži

velníky. Také ple
ní hnízda vodních
ptáků – lysky čer

né a potápky roháče.
Ambrozie je zákeřná rostlina vyvolá
vající alergie. Její původní domovinou
je sever USA a jih Kanady. Tato rostlina
může vyvolat silné záchvaty projevující se
slzením, silnými bolestmi hlavy a astma
tickými záchvaty. Její semena často tvoří
příměs nekvalitního krmiva pro ptáky,
kteří ji pak trusem rozšiřují. Jedna rostli
na dokáže vyprodukovat za rok až 60 000
semen, která si zachovají klíčivost v půdě
až čtyřicet let. Pomalu se tak začíná zaby
dlovat i v našich zahradách. Rostlinu je
potřeba likvidovat i s kořenem v rukavici
– ne holýma rukama. Již samotný dotyk
vyvolává alergickou reakci s bolestivým
svěděním.
Bolševník velkolepý se k nám rozší
řil z Kavkazu. Je to urputná a jedovatá
rostlina, která prorůstá českou krajinou.
Nestačí jednorázově nežádoucí porosty
zlikvidovat. Semena si zachovají klíči
vost nejméně pět let. Po dotyku rostli

dence, odkud své země spravovala Marie
Terezie nebo František Josef I., kterému
po boku stála obdivovaná i zatracovaná
Sissi. Zde jsem se mohla blíže seznámit
se životem monarchů z habsburského
rodu podřízeným dvornímu ceremo
niálu a obdivovala nádheru vybavení
těchto paláců. Úchvatná je schönbrunn
ská ZOO nebo procházka a posezení
ve Volksgarten neboli Lidové zahradě
(u vstupu narazíte na památník hudeb
ního génia W. A. Mozarta), botanické
zahradě nebo zahradách Belvederu. Ten
pravý turistický mumraj vládne na ná
městí před Stefansdomem, nádhernou
katedrálou sv. Štěpána, ve známém
zábavním centru Prater, kde si z obří
ho kola s vyhlídkovými kabinami, tzv.
Riesenrad, užijete výhled na celé město
nebo na rozsáhlém nákupním bulváru
Mariahilfer Straße. Karlsplatz s budo
vou opery, Nationaltheater (Národní
divadlo), Rathaus (radnice), Karlskirche
(Karlův kostel), Augustinská hrobka.
…a nebyla by to řádná návštěva Víd
ně, kdyby člověk opomenul vychutnat
si posezení a poklidné chvíle v některé
z místních historických kaváren, např.
v kavárně Demel, protože kavárenská
kultura, kde se scházeli v minulém
a předminulém století spisovatelé, bás
níci a umělci, patří k vídeňskému ko
loritu stejně neodmyslitelně jako pivo
k Čechám.

ny s nechráněnou pokožkou a oslunění
se tvoří obtížně se hojící puchýře nebo
ekzémy. Hojně se vyskytuje v Karlovar
ském a Středočeském kraji. V loňském
roce rostl u silnice v serpentinách před
Trhovým Štěpánovem. Masivně zplaněl
v 50. letech ve špatně obhospodařované
krajině.
Borovice vejmutovka pochází z vý
chodní části Severní Ameriky. Roste
rychleji než borovice lesní. V místech,
kde je vysázena, se intenzivně šíří. Potla
čuje přirozené zmlazení a růst původní
jedinečné vegetace v borových lesích
pískovcových skalních měst v NP Čes
ké Švýcarsko a CHKO Labské pískovce,
v Adršpašsko-teplických skalách CHKO
Broumovsko, v Prachovských skalách
CHKO Český ráj a v CHKO Kořín
sko. V chráněných oblastech je borovice
vejmutovka nepůvodní invazní druh,
který negativně ovlivňuje původní spo
lečenstva.
Lupina mnoholistá je původem ze Se
verní Ameriky. Zvláště dobře se jí daří
v horských a podhorských oblastech
kolem cest a vodních toků. Je nejrozší
řenější invazní rostlinou na Šumavě. Má
schopnost vázat vzdušný dusík v půdě
a vylepšovat tak její kvalitu. Proto mění
podmínky pro původní, často velmi
vzácné druhy rostlin, které vytlačuje. Ale
na druhé straně dokáže vstřebat i nad
měrné množství pesticidů a dalších jedů.
Za účelem absorpce radioaktivních látek
v půdě se proto hojně vysévala po havárii
černobylské jaderné elektrárny.

ZŠ

Celý kurz, kterého jsem se díky naší
škole a grantu z projektu Erasmus+
mohla zúčastnit, byl nesmírným pří
nosem – jak v rámci rozvíjení pedago
gických dovedností, které mají přispět
ke zkvalitnění výuky německého jazyka,
tak i v navazování nových kolegiálních
mezistátních přátelství a komunikace.
A v neposlední řadě také přispěl k bliž
šímu poznání mentality a života našich
rakouských sousedů, se kterými jsme
díky dlouhé společné historii obou na
šich zemí svázáni možná více, než by se
zdálo.
FOTA: ARCHIV ZŠ

Křídlatka je rostlina pocházející z Asie.
Zamořila celé oblasti v údolí řek. Dosa
huje až čtyř metrů. Je to jeden z nejhor
ších vetřelců, ale také z ní lze izolovat re
sveratol, látku s antioxidačními účinky.
V České republice se zkřížily křídlatka
japonská a sachalinská v mnohem odol
nější a agresivnější křídlatku českou.
Křídlatky tvoří neprostupné porosty,
pod nimiž nic jiného neroste. Jejich
oddenky narušují břehy řek, asfaltové
plochy, základy budov, betonové opěrné
zdi a drenáže.
Ale všechny dovezené druhy nejsou in
vazní, tedy takové, co ničí původní druhy
a narušují ekologickou rovnováhu. Roz
hodně je mezi nimi mnoho takových,
ze kterých se nové invazní druhy budou
vyvíjet i v budoucnu. I kdybychom teď
přestali dovážet rostliny a zvířata, množ
ství nebezpečných nebo nepříjemných
druhů pořád poroste. Stovky jich už jsou
tady. Jsou časovanou bombou, jen ještě
nerozvinuly svůj potenciál.
Kdybychom se měli rozhodnout, co
hubit, tak na první místo patří bolšev
ník velkolepý. Je to obří, jedovatá rostlina
vysoká 5 m, přízemní listy dlouhé 50 až
200 cm, lodyha 2 až 10 cm v průměru,
pod níž nejsou původní druhy schopné
žít. Druhou rostlinou by byla křídlatka.
Evropská komise v červenci roku 2016
vypracovala seznam 37 invazních druhů
rostlin a živočichů ohrožujících biolo
gickou rozmanitost přírody v Evropě.
Biologická invaze stojí EU ročně více
než 300 miliard korun.
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Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Vedoucí odboru stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí
Místo výkonu práce:
Městský úřad Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22, Zruč nad Sázavou
Katastrální území správního obvodu pověřeného obecního úřadu Zruč nad Sázavou
Nástup: 1. 3. 2018 (jmenování do funkce vedoucího s účinností od 1. 6. 2018)

Požadavky:
1. Kvalifikační požadavky:
dle § 13a, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním
oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo
• střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
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Historické slavnosti po sedmnácté
Martina Fialová

L

etošní historické slavnosti zahájil tradiční
slavnostní průvod, který vycházel taktéž
tradičně, i když letos z trochu rozkopaného
náměstí MUDr. Svobody. Pro diváky byl při
praven bohatý program, tentokrát situovaný
do doby Rudolfa II. Šerm, kejklíři, dobová
hudba, bubenická show, tance a mnoho dal
šího obsahoval nabitý program slavností.
Po zámeckém parku byla rozeseta zajímavá
stanoviště. Například zastávka u nebezpeč
ných hadů, ukázka divokých dravců, alchy
mistická dílna, školička Keltoviny – prás
kání bičem i staročeský kolotoč se dal najít
u Kolowratské věže. Rozhodně i děti si přišly

na své. Mohli jste je vidět často i s pomalova
nou tváří, jak stavějí v nádvoří hrady z dřevě
ných kostek nebo jak si hrají ve Stezce rytíře
Miloty, která byla tento den úplně zdarma.
Po historické části nastalo vpodvečer trochu
odlehčení v podobě koncertu Jakuba Smolí
ka a jeho doprovodné kapely Zlatí paroháči.
Na úplný závěr dne jsme se opět vrátili zpět
do dob Rudolfa II., a to v letním kině při kla
sické české komedii Císařův pekař – pekařův
císař. První srpnovou neděli hlaholil zámecký
park až do třiadvaceti hodin. Snad jsme dobu
panovníka Rudolfa II. oslavili dostatečně.
Tak zase za rok první srpnovou sobotu, ale
tentokrát v jiném století a s jinou historickou
osobností.

2. Znalost zákonů:
• č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek
• č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
• č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
3. Další požadavky:
• praxe ve veřejné správě.
• výborná znalost práce na PC
(samozřejmostí ovládání programu MS Windows, MS office, internet, Outlook)
• dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti, znalost úředního jazyka.
• aktivní a samostatný přístup, spolehlivost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči
stresu, schopnost práce pod tlakem.
• řidičský průkaz skupiny B
Výhodou je:
• zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti
úředníků územních samosprávných celků (pokud ji uchazeč nemá, musí ji do 18 měsíců od uzavření
pracovního poměru absolvovat)
• znalost práce v programech VITA, RÚIAN

Termín podání přihlášky: do 1. 11. 2017 do 11.00 hodin
Přihlášky do této výzvy označte:
NEOTVÍRAT: „Vedoucí SÚ – výběrové řízení“ a předejte nebo zašlete na adresu: Město Zruč nad
Sázavou, Zámek 1, 285 22, Zruč nad Sázavou
Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty!
Kompletní informace naleznete na úřední desce městského úřadu.
Kontaktní osoba pro poskytování informací k výběrovému řízení:
Bc. Kristýna Jirkovská, tel.: 327 532 814, e-mail: jirkovska@mesto-zruc.cz
Kontaktní osoba pro poskytování informací k pracovní náplni:
Ing. Milan Růžička, tel.: 327 531 175, e-mail: ruzicka@mesto-zruc.cz
Ludmila Vlková, Kancelář starosty

Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
provádí nábor nových zájemců o práci u Policie České republiky.
Podmínky přijetí do služebního poměru:
- občanství České republiky
- věk nad 18 let
- plná způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší
- fyzická, zdravotní a osobní způsobilost k výkonu služby
- nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí
- nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost
Případní zájemci získají bližší informace k náboru
na Obvodním oddělení Policie České republiky ve Zruči nad Sázavou, ul. 5. května 510
nebo na tel. č. 974 875 740, mob. tel. 730 571 073,
kontaktní osoba nprap. Petra Gabková – vrchní inspektor OOP Zruč nad Sázavou.

FOTA: STANISLAV TOMÁŠEK (2×) A JOSEF TŮMA (2×)
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Pracovník úklidu – Zruč nad Sázavou

Úklidová firma hledá do svého týmu pracovníky
pro zajištění servisu v podniku výrobce komponentů
pro automobilový průmysl ve Zruči nad Sázavou.
Náplň práce: pravidelný úklid kanceláří a prostor výrobní firmy.
Požadujeme: zodpovědný přístup, spolehlivost, pečlivost.
Ochotu pracovat ve směnném provozu: ranní, odpolední směna, neděle.
Nabízíme: pracovní úvazek na 8 hodin nebo 4 hodiny.
Zajištění dopravy do zaměstnání z Ledče n. S., Zruče n. S. a Vlašimi.
Brigádu, vhodné pro důchodce, ženy na MD, studenty.
Práci v čistém a nehlučném prostředí.
Nástup červenec 2017.

Informace na tel.: 734 244 155, 734 739 493

FOTA: JOSEF TŮMA

INTERNET
až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

za

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ
SERVISNÍ
TÝM
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GRATULACE
Gratulujeme manželům Elišce a Josefu Tondlovým
k jejich 50. výročí manželství, které oslavili 5. 8. 2017.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou, zároveň i paní Peroutkové a Maxové
za přání a dárky k mým narozeninám.
Jaroslava Lebedová

Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou,
Svazu chovatelů a celé mé rodině za přání
k narozeninám.
Bohumil Kahoun

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou
za přání k narozeninám.
Milada Krištofová

Před padesáti lety jste do manželství vstoupili,
lásku a věrnost jste si navzájem slíbili,
zlaté snubní prstýnky si vyměnili
a polibkem vstup do manželství stvrdili.
Po obřadu jste zasedli k hodovnímu stolu
a od té doby jste jeden při druhém stále spolu.
Dál a dál ať pluje loď Vaší lásky vpřed jen přídí
a Vaše společné a šťastné spolužití ji řídí.
Žijte tak jako doposud blaze a šťastně,
nechť je Vám na světě stále krásně,
bez velkých a malých sporů a hádek
a dokažte všem, že i skutečnost je jako z pohádek.
Hodně šťastných dnů a pevné zdraví Vám přejí děti a vnoučata.

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti za milé přání k mým
narozeninám.
Božena Dismanová
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou
za přání a krásné dárky k mým narozeninám.
Dagmar Koluchová
Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro
občanské záležitosti za dárky a přání
k narozeninám.
Marie Jelínková

VZPOMÍNKA

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti za přání k mým
narozeninám.
František Pekárek

Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou
a paní Kmochové za velmi hezké odpoledne a přání k narozeninám.
Ludmila Hořtová

Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou,
paní Vágnechtové a Heroutové ze Zruče
nad Sázavou za dárek k narozeninám.
Svazu žen děkuji za přání.
Jiřina Závětová

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Koupím, chatu, chalupu v okolí Zruče nad
Sázavou do 30 km. Tel.: 608 982 473.
◆ Pronajmu byt 4 + 1, ulice Dvouletky.
Tel.: 604 211 002.
◆ Pozor – zima se blíží! Prodám palivové
dřevo: smrk, borovice, modřín – cena 900 Kč
za metr, bříza, akát, třešeň, švestka – cena
1 100 Kč za metr. Lokalita – Zručsko. Informace na tel.: 775 351 885.
◆ Přenechám od podzimu udržovanou zahrádku ve Zruči nad Sázavou mezi Dvouletkami a železniční zastávkou. Informace
na tel.: 604 385 085.
◆ Pronajmu byt ve Zručském dvoře 28 m2,
vhodný pro 1–2 osoby. Tel.: 724 030 680.
◆ Koupím do sbírky starší pivní půllitry, třetinky i cedule z českých pivovarů. VELICE
DOBŘE ZAPLATÍM. Tel: 604723161, email:
Dandan76@seznam.cz.
◆ Prodám krbová kamna. Cena dohodou.
Tel.: 721 930 140.

Dne 6. 8. uplynuly dva smutné roky,
co nás navždy opustil můj manžel
Alois Kolouch ve věku 67 let.
Stále vzpomíná manželka Zdenka,
dcera Irenka, syn Zdeněk s rodinou.
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Zastupitelstvo města na svém 22. zasedání, konaném 19. 6. 2017
schvaluje
• celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Zruč nad Sázavou
za rok 2016 bez výhrad;
• účetní závěrku města Zruč nad Sázavou za rok 2016;
• 4. úpravu rozpočtu města na rok 2017 úpravou výdajů dle přiloženého
rozpisu;
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 – Požární řád města Zruč nad Sá
zavou;
• prodej vyznačené části pozemku p. č. 1609/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou,
do vlastnictví: Bohumila Toušková, Sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou,
za kupní cenu 150, Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem bude hradit
kupující;
• prodej pozemku p. č. 1866/1 v k. ú. Nesměřice vzniklé GP č. 229 –
17/2017 za cenu 50,Kč/m2, tj. za celkovou cenu 2 250, Kč včetně DPH,
do SJM Ondřej a Jana Ševečkovi, Nesměřice 46, 285 22 Zruč nad Sázavou;
• koupit do vlastnictví města Zruč nad Sázavou pozemek p. č. 1866/4 v k. ú.
Nesměřice za cenu 2 250, Kč. Náklady spojené s prodejem a koupí pozemků
budou hradit obě strany jednou polovinou;
• uzavření Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi
firmou BOKI Industries, a. s., se sídlem: Mostecká 47/16, Praha 1 – Malá
Strana, PSČ 11800 IČO: 25767101, DIČ: CZ 25767101 a městem Zruč
nad Sázavou. Finanční příspěvek ve výši 200 000, Kč poskytne firma BOKI
Industries, a. s. městu Zruč nad Sázavou za účelem opravy části komunikace
v areálu Sázavan;
• projekt Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou „Akademie umění
a kultury“ a zahájení projektu od února 2018;
• přijetí dotace na akci „Dýchací přístroje pro JSDH Zruč nad Sázavou“
z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši
200 000, Kč a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5% z cel
kových uznatelných nákladů akce za podmínky, že bude schváleno Zastu
pitelstvem Středočeského kraje. ZMě pověřuje starostu města podpisem
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje;
• přijetí dotace na akci „Počítačové vybavení Městské knihovny ve Zruči nad
Sázavou“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 42 000, Kč
a závazek spolufinancování akce v minimální výši 20% z celkových uznatel
ných nákladů akce za podmínky, že bude schváleno Zastupitelstvem Středo
českého kraje. ZMě pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje;
• přijetí dotace na akci „Set pračky se sušičkou – Pečovatelská služba Zruč
nad Sázavou“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočes
kého kraje ze Středočeského humanitárního fondu ve výši 45 000, Kč a zá
vazek spolufinancování akce v minimální výši 10% z celkových uznatelných
nákladů akce za podmínky, že bude schváleno Zastupitelstvem Středočeského
kraje. ZMě pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o po
skytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje;
• přijetí dotace na akci „Oprava sportovního zařízení ve sportovní hale
a sportovním areálu ve Zruči nad Sázavou“ z Programu 2017 pro poskyto
vání dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu,
volného času a primární prevence ve výši 152 000, Kč a závazek spolufinan
cování akce v minimální výši 20% z celkových uznatelných nákladů akce
za podmínky, že bude schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje. ZMě
pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje;
• přijetí dotace na akci „Jedinečná expozice Příběh řeky Sázavy ve Zruči nad
Sázavou“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních kata
strof ve výši 25 000, Kč a závazek spolufinancování akce v minimální výši
5% z celkových uznatelných nákladů akce za podmínky, že bude schváleno
Zastupitelstvem Středočeského kraje. ZMě pověřuje starostu města podpisem
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje;
• podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení bytových domů ve Zruči
nad Sázavou“ do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy
č. 37 a zároveň souhlasí s vyčleněním částky na spolufinancování projektu;
• prodej domu čp. 602 v ulici Poštovní, na pozemku parcelní č. 2125 (o vý
měře 265 m2), okolního pozemku č. 2127 (915 m2) a přilehlého pozem
ku parc. č. 2126 (723 m2), vše k. ú. Zruč n. S., za celkovou kupní cenu
2 200 157, Kč, takto: dům čp. 602 vč. zast. pozemku č. parc. 2125 a pozemek
č. parc. 2127 do podílového spoluvlastnictví Mgr. Pavla Pinsnera, Na Pohoří
799, Zruč n. S. (60%) a MUDr. Jitky Klemanové, Nad Vodojemem 3247,
Mělník (40%) a pozemek č. parc. 2126 do vlastnictví Andrey Pinsnerové,
Na Pohoří 799, Zruč n. S., a to včetně souhlasu města se stavbou nového
rodinného domku na tomto pozemku, při dodržení všech platných stavebních
předpisů, smluvní zajištění přístupových cest k nemovitým věcem a pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy;
pověřuje
• místostarostku města JUDr. Alenu Hajskou zapracováním smluvní zá
vazné podmínky: MUDr. Jitka Klemanová se zavazuje nejpozději do 31. 12.
2018 otevřít ve Zruči nad Sázavou ordinaci praktického lékaře. V případě
nedodržení této podmínky se MUDr. Jitka Klemanová zavazuje zaplatit městu
do 31. 1. 2019 smluvní pokutu ve výši 300 000, Kč;
Odůvodnění:
Podle § 38 zákona o obcích platí, že „Majetek obce musí být využíván
účelně a hospodárně.“ Neznamená to však, že obec musí sledovat pouze fi
nanční prospěch. Město není obchodní společnost a má sledovat především

Malé okénko o zdravotní péči
– KAM a KDY se obrátit o pomoc?
Kristýna Jirkovská
Je nutné vždy uvážlivě vyhodnotit,
zda se jedná o stav, který neohrožuje život,
nebo zda se jedná o stav, který bezprostředně ohrožuje život.
1. Stav neohrožující život
1.1 V ordinačních hodinách navštívit svého registrujícího
lékaře: „všeobecný praktický lékař“ nebo „praktický lékař pro
děti a dorost“
1.2 V ordinačních hodinách volat svého registrujícího lékaře
a požádat ho o konzultaci (osobní návštěvu nebo návštěvní
službu)
1.3 Navštívit lékařskou pohotovostní službu – LPS
1.4 Volat Call centrum Zdravotnické záchranné služby (prv
ní poradenská služba při záchranné službě v ČR) – vhodné
využít při nejistotě a poradit se o domácí léčbě.
Call centrum: 800 888 155
e-mail: call@zachranka.cz
SMS: 720 002 655

2. Stav bezprostředně ohrožující život
vždy volat záchrannou zdravotnickou službu na čísle 155
nebo volat jednotné číslo tísňového volání 112.
Postup ohlášení:
1. Identita postiženého – jméno a příjmení, věk (přibliž
ný), znáteli ho, jaké léky užívá a zda se s něčím léčí
2. Přesné místo události – adresa nebo určení orientační
ho bodu v terénu (kostel, škola apod.)
3. Co se stalo – úraz, kolaps, opaření apod.
4. Stav postiženého – je při vědomí, dýchá, krvácí, dusí
se, kašle apod.
Podklady: Odbor zdravotnictví, KÚ Středočeského kraje

Název zařízení

Adresa

Typ pohotovostní služby Ordinační doba

Oblastní nemocnice
Kolín, a. s.

Žižkova 146, 280 02
Kolín III

LPS pro dospělé

všední dny 17.00 – 21.00
SO, NE, SVÁTKY 8.00 – 20.00

Oblastní nemocnice
Kolín, a. s.

Žižkova 146, 280 02
Kolín III

LPS pro děti a dorost

všední dny 17.00 – 21.00
SO, NE, SVÁTKY 8.00 – 20.00

Oblastní nemocnice
Kolín, a. s.

Žižkova 146, 280 02
Kolín III

LPS stomatologická

SO, NE, SVÁTKY 8.00 – 20.00

Nemocnice Kutná Hora,
ON Kolín, a. s.

Vojtěšská 237/26,
284 01 Kutná Hora

LPS pro dospělé

všední dny 17.00 – 21.00
SO, NE, SVÁTKY 8.00 – 20.00

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

Máchova 400, 256 01
Benešov

LPS pro dospělé

všední dny 16.00 – 22.00
SO, NE, SVÁTKY 8.00 – 18.00

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

Máchova 400, 256 01
Benešov

LPS pro děti a dorost

všední dny 15.30 – 7.00 NONSTOP (příjmová
ambulance dětského oddělení)

Mezi deseti celky se představil i tým ze Zruče nad Sázavou

Zručané vyválčili bronzový stupínek
Josef Tůma
Nohejbal – Ve zbraslavickém sportovním areálu se uskutečnil
nohejbalový turnaj neregistrovaných „O sud starosty Ondry
Havlovice,“ který pořádala restaurace U Datla. Zúčastnilo
se ho deset trojic, mezi nimi i družstvo Legendy ze Zruče
nad Sázavou ve složení M. Malec, P. Zeman a J. Studnička.
Hrálo se ve dvou skupinách každý s každým, poté klasickým
„pavoukem,“ semifinále a finále.
Celek Zruče obsadil v pětičlenné skupině druhé místo, poté
v semifinále prohrál a nastoupil do bojů o 3. – 4. pořadí,

kde se střetl s družstvem Vlastějovic. Ve vyrovnaném střetnutí
hraném za neustálého deště se štěstí přiklonilo ke Zručským,
vyhráli 10:6 a 10:7. Legendy tak získaly třetí místo.
Milan Malec, umístivší se s týmem na třetím místě: ,,Proti
celku z Vlastějovic jsme odehráli slušný zápas a po zásluze zvítězili. Získali jsme bronzový stupínek a těšíme se na další ročník.
V neposlední řadě chci poděkovat pořadatalelům Zbyňkovi Batelkovi a Luboši Brunclíkovi za solidní turnaj a krásný a příjemný
zážitek.“

Hokejový svátek v Ledči nad Sázavou
David Průdek

V

neděli 24. 9. 2017 se koná od 15.00 akce v rámci týdne
hokeje, která je určena dětem od 4 do 6 let a jejich ro
dičům. Zváni jsou všichni, kdo by si chtěli hokej vyzkoušet
a poznat atmosféru hokejového klubu. V současné době hraje
za HC Ledeč 16 školáků ze Zruče nad Sázavou a hokej je
prostě baví.
Minulá akce, která proběhla v lednu tohoto roku, se velice
vydařila. Akce se zúčastnilo 33 dětí ve věku od 3 do 8 let,
z nichž bylo 5 dívek. Sedm dětí bylo narozeno v roce 2010,
sedm v roce 2011, osm v roce 2012 a šest v roce 2013. Tři
z těchto dětí byly vybaveny přímo na místě hokejovou vý
zbrojí a staly se členy týmu přípravky, další minimálně čtyři
přislíbily nástup na následujícím tréninku.
Pro rodiče s dětmi byl uspořádán vzorový zápas v mini
hokeji, kde byla rodičům dokladována bezkontaktnost
hry, role rozhodčího a vysvětleno skupinové letmé střídání.

Na další části ledové plochy byly předváděny některé prvky
naší školičky bruslení, práce s nejmenšími dětmi a případná
možnost zapojení rodičů.
Po skončení této části se všechny děti zapojily do zábavných
her na ledě a to jak s hokejkami, tak bez nich. Vyzkoušely si dle
své výkonnosti odpovídající překážky a cviky s nimi, kontakt
s pukem a střelu na branku.
Rodičům, kterých bylo přes třicet, byl představen klub,
hokej jako bezpečná a zábavná hra, vhodnost a nevhodnost
různých typů bruslí, helem a rukavic pro začínající bruslaře,
finanční nenáročnost hokeje, včetně podpory ze strany klubu
a ČSLH. Po zodpovězení všech dotazů proběhlo za hlasité
produkce písně „Pojďme hrát hokej“ závěrečné skupinové
foceními dětí na ledě.
Těší se na vás tým trenérů a funkcionářů HC Ledeč pod
vedením hlavního trenéra mládeže, hokejové legendy Milana
Chalupy.

ČERVENEC–SRPEN 11
AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT 2017

Sportovci sedmi zručských firem soutěžili ve čtyřech disciplínách

Třetí ročník akce vyhrál Variel
před Wikovem a Městem Zruč nad Sázavou
Josef Tůma

Zručské firmy sportují – Město Zruč nad Sázavou uspořáda
lo ve sportovním areálu třetí ročník akce ZRUČSKÉ FIRMY
SPORTUJÍ. Prvního ročníku se zúčastnily firmy Variel, a. s.,
BOKI Industries, a. s., ASMO Czech, s. r. o., Wikov Sázavan,
s. r. o. a pořádající Město. Ve druhém ročníku se akce rozrostla
o Želivskou provozní, Hellu, Century 2000 + Sampleworld
a Sdružení drobných podnikatelů. Třetí ročník neměl takové
obsazení, soutěžilo 7 firem: Variel, a. s., Wikov, a. s., Město
Zruč nad Sázavou, Drobní podnikatelé, Century 2000, s. r. o.
+ Sampleworld, s. r. o., Asmo CZECH bodů a Boki Indust
ries, a. s. Firemní týmy se utkaly v následujících sportech:
nohejbal (8 týmů), beach volejbal (5 družstev), mölkky (osm
celků) a štafetový běh 4 x 125 metrů (čtyři firmy postavily
štafetu). Firma mohla postavit do jednotlivých sportů (mimo
štafety) i více týmů, ale ve všech sportech nemusela mít svého
zástupce.
Začátek akce se rozjel kolem 14.30 hodin. Po ukončení ofici
álního soutěžení, slavnostního vyhodnocení a předání cen si
zájemci mohli společně posedět a pohovořit při občerstvení,
vyhodnotit klady a zápory v jednotlivých soutěžích, navíc
zahrála k poslechu i tanci skupina Lerion ze Žamberka. Sešlo
se i mnoho fanoušků, kteří podpořili své kamarády z práce.
NOHEJBAL
Hrálo se na dvou hřištích, na umělém povrchu. Byly dvě sku
piny po 4 týmech, v tabulce hrál každý s každým na dva sety
do 10. Za každý vyhraný set byl bod, v případě stejného počtu
bodů rozhodoval o umístění vzájemný zápas, případně počet
vyhraných míčů. První z každé tabulky postoupil do semifi
nále, druhý a třetí tým hrál čtvrtfinále. Vítězové postoupili
do semifinále, poražení o 5. – 6. místo. Poté se hrálo semifi
nále, zápas o třetí a první místo – na dva vítězné sety do 10.
Skupina A: Century 2000 – Boki A 2:0, Century 2000 – Variel 0:2,
Century 2000 – Město 2:0, Boki A – Variel 0:2, Boki A – Město 0:2,
Variel – Město 2:0.
Tabulka: 1. Variel 6 bodů, 2. Century 2000, s. r. o. + Sampleworld,
s. r. o. 4 body, 3. Město 2 body, 4. Boki A 0 bodů.
Skupina B: Asmo – Boki B 2:0, Asmo – Wikov 0:2, Asmo – Drobní
podnikatelé 1:1, Boki B – Wikov 0:2, Boki B – Drobní podnikatelé
2:0, Wikov – Drobní podnikatelé 0:2.
Tabulka: 1. Wikov 4 body, 2. Drobní podnikatelé 3 body (3:3
16:15), 3. Asmo 3 body (3:3 15:16), 4. Boki B 2 body.
O 3. – 4. místo: Wikov – Drobní podnikatelé 1:2
Finále: Variel – Century 2000, s. r. o. + Sampleworld, s. r. o. 2:0
Celkové pořadí: 1. Variel a. s., 2. Century
2000, s. r. o. + Sampleworld, s. r. o., 3.
Drobní podnikatelé, 4. Wikov, s. r. o., 5.
Město Zruč nad Sázavou, 6. Asmo CZECH,
s. r. o., 7. Boki Industries a. s. B, 8. Boki
Industries, a. s. A.
ŠTAFETA 4 x 125 m
Celkové pořadí: 1. Variel, a. s., 2. Wikov,
s. r. o., 3. Asmo Czech, s. r. o., 4. Město Zruč
nad Sázavou.
Neběželi: Century 2000, s. r. o. + Sampleworld, s. r. o., Drobní podnikatelé a Boki
Industries, a. s.
BEACH VOLEJBAL
Hrálo se na dvou hřištích v horní části
areálu. Byla jedna skupina s 5 týmy, v ta
bulce hrál každý s každým na jeden set

do 21, rozdíl dvou bodů. Za vyhraný set byl bod, v případě
stejného počtu bodů rozhodoval o umístění vzájemný zápas,
případně počet míčů.
Skupina: Asmo A – Variel 15:21, Asmo A – Asmo B 21:18, Asmo A –
Wikov 21:16, Asmo A - Město 11:21, Variel – Asmo B 21:15, Variel
– Wikov 18:21, Variel – Město 11:21, Asmo B – Wikov 6:21, Asmo
B – Město 7:21, Wikov – Město 14:21.
Tabulka: 1. Město Zruč nad Sázavou 4 body, 2. Wikov 2 body (72:66,
+6), 3. Variel 2 body (71:72, -1), 4. Asmo Czech A 2 body (68:76,
-8), 5. Asmo Czech B 0 bodů.

Poslední prázdninovou neděli le
tošního roku opět TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou připravuje pro své příznivce
a milovníky pohybu v jakékoliv po
době odpoledne plné sportu a zábavy.
Již druhý ročník sportování s Jiskrou
proběhne ve sportovním areálu za zá
kladní školou. Tato akce je zaměřená
na prezentaci sportovních oddílů TJ
Jiskra a jejich zástupců z řad trenérů
i hráčů.
Představí se opět nejméně sedm
sportovních oddílů, mezi které určitě
bude patřit atletika, volejbal, házená,
florbal, fotbal, stolní tenis a tenis.
A na jaké disciplíny se můžete těšit?
Nechte se překvapit a věřte, že si děti
i dospělí vyzkoušejí všechny možné
sportovní povrchy, které sportovní
areál nabízí a sportování i v netradič

zájem občanů a zájem veřejný (viz. § 35, písm. 2 zákona o obcích), proto
upřednostnilo většinou hlasů nabídku Mgr. Pavla Pinsnera, MUDr. Jitky
Klemanové a Andrey Pinsnerové z důvodu, že paní MUDr. Jitka Klema
nová se zavázala ve městě otevřít ordinaci praktického lékaře. Vilka byla
nabízena k odprodeji již dva roky, došlé nabídky nikdy nedosáhly ceny
znaleckého posudku Ing. Jaroslava Kunty;
neschvaluje
• odkup sálu kina s příslušenstvím v hotelu Baťov od pana Zdeňka Vosláře
v ceně 7, 64 mil. Kč za účelem zřízení víceúčelového sálu;
bere na vědomí
• závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Posázavský kruh“
za rok 2016;
ruší
• své usnesení č. 56/2016 ze dne 19. 9. 2016.

MÖLKKY
Týmy byly rozlosované do dvou skupin po čtyřech týmech,
hrál každý s každým na dvě sady (2:0 či 1:1), poté se usku
tečnil „pavouk.“
O 3. – 4. místo: Wikov – Variel B 2:1
Finále: Variel A – Drobní podnikatelé 2:1
Celkové pořadí: 1. Variel, a. s. A, 2. Drobní podnikatelé, 3. Wikov,
s. r. o., 4. Variel a. s. B, 5. Century 2000, s. r. o. + Sampleworld, s.
r. o., 6. Město Zruč nad Sázavou B, 7. Asmo CZECH, s. r. o., 8. Město
Zruč nad Sázavou A.
CELKOVÉ HODNOCENÍ
V jednotlivých disciplínách bylo bodovaných prvních pět
míst. První získal 5 bodů, druhý 4 body, třetí 3 body, čtvrtý 2
body, pátý 1 bod. Pokud se stalo, že měla na bodovaných po
zicích firma dva týmy, počítaly se body pouze lépe umístěného
firemního týmu, pořadí se posunulo a jeden bod dostala firma
umístěná na dalším, tj. šestém místě. Pokud by se stalo, že dvě
firmy budou mít stejný počet bodů, vybraní tři zástupci firmy
rozhodnou o konečném pořadí v hodu na basketbalový koš.
Konečné pořadí 2017: 1. Variel, a. s. 18 bodů, 2. Wikov, a. s. 13
bodů, 3. Město Zruč nad Sázavou 9 bodů, 4. Drobní podnikatelé
7 bodů, 5. Century 2000, s. r. o. + Sampleworld, s. r. o. 6 bodů,
6. Asmo CZECH 5 bodů, 7. Boki Industries, a. s. 0 bodů.

FOTA: AUTOR

Zapište si do kalendáře: 3. 9. 2017 od 14.00 hodin ve sportovním areálu
Petra Menšíková

Zprávy z radnice

Sportovní den s Jiskrou
ních disciplínách, jako je např. úžasná
opičí dráha v písku s hodem na bránu
od členů oddílu házené. Pro nejmen
ší účastníky bude připraven skákací
hrad, osvěžení nabídne přilehlý bufet
ve volejbalovém areálu.
Všichni účastníci obdrží překvapení

s logem TJ a ti nejlepší v jednotlivých
disciplínách i další pěkné ceny. Přijď
te se se svými dětmi pobavit i zaspor
tovat a poznat sportovní vyžití, které
naše město a TJ Jiskra ve Zruči nad
Sázavou nabízí!
FOTO: J. TŮMA

Rada města na svém 70. zasedání, konaném 14. 6. 2017
schvaluje
• žádost Nízkoprahového centra Kotelna o výpůjčku části zámeckého parku
(před Kolowratskou věží), nádvoří zámku, letního kina, podia, praktikáblů,
10 pivních setů a košů pro potřeby konání hudebního festivalu Kotelna fest
dne 9. 9. 2017;
• výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti na část pozemku p. č. 1263/1 v k.
ú. Zruč nad Sázavou s panem Trinh Van Toi;
• podání žádosti MŠ Na Pohoří o podporu zjednodušených projektů do ope
račního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem „Všichni spolu“;
• na základě doporučení bytové komise místní pořadník uchazečů o byty
ve vlastnictví obce, sestavený na období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018;
• poskytnutí finančního daru paní Janě Křížové ve výši 16 000,- Kč;
• předložený návrh na přidělení čísel popisných jednotlivých objektům
ve Zručském dvoře a pověřuje stavební úřad provedením předloženého ná
vrhu;
• ukončení nájemní smlouvy s paní Petrou Gabkovou, Sad Míru 787, Zruč
nad Sázavou, na část pozemku p. č. 1849/5 označovanou „C2“. RMě schva
luje pronajmout část „C2“ pozemku p. č. 1849/5 v k. ú. Zruč nad Sázavou
nájemci paní Bohumile Fořtové za stejných podmínek, jako měla zahrádku
pronajatou paní Petra Gabková;
• uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720482069 s pojistitelem
Kooperativa Pojišťovna, a. s., ViennaInsurance Group, se sídlem Praha 8,
Pobřežní 665/21, PSČ 186 00;
• předloženou „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP
– 12 – 6002538/1, Zruč nad Sázavou, Průmyslová - kVN“, kterou uzavírá
město Zruč nad Sázavou ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly;
• předloženou „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP –
12 – 6002364/1, Zruč nad Sázavou, p.č. 2574/1 – přeložka kNN“, kterou
uzavírá město Zruč nad Sázavou ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly;
• uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-126019534/VB/1, Zruč nad Sázavou, 1. Máje, 2335/1, VARIEL – kVN, roz
vaděč VN“ s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV – Podmokly;
• uzavření smlouvy o spolupráci na projekt „V práci jako doma“ s firmou
Attavena, o. p. s., Husova 45, 370 05 České Budějovice;
• uzavření smlouvy o dílo se Skupinou historického šermu a dobové hudby
Páni z Kolína, se sídlem Míru 636, 280 02 Kolín II, na zajištění programu
na historických slavnostech dne 5. 8. 2017;
• uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Dešťová kanalizace, Zruč nad Sázavou,
ulice Dubinská + chodník“ s firmou Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.,
285 21 Zbraslavice;
ukládá
• zveřejnit záměr města na pronájem části pozemku p. č. 1263/20 v k. ú.
Zruč nad Sázavou. V případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, RMě schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu s panem NinhNghia, Okružní 550, 285 22 Zruč
nad Sázavou;
• předložit do jednání ZMě Obecně závaznou vyhlášku města Zruče nad
Sázavou č. 2/2017 – požární řád;
ruší
• usnesení č. 511/2016 – uzavření smlouvy o dílo na zpracování a podání
žádosti o dotaci na akci „Zateplení budovy smuteční síně na novém hřbitově“
s firmou Grant Elite, s. r. o. RMě schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše
uvedenou akci s firmou IPI, s. r. o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou;
• usnesení č. 186/2017 – uzavření smlouvy o výpůjčce s firmou ABREX,
s. r. o., V Olšinách 1104/55, 100 00 Praha 10 na nebytové prostory garáží
za účelem parkování hasičských vozidel JSDH Zruč nad Sázavou. RMě schva
luje uzavření smlouvy o nájmu výše uvedených nebytových prostor s výše
uvedenou firmou.
Rada města na svém 71. zasedání, konaném 29. 6. 2017
schvaluje
• přijetí finančního daru od firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
v rámci projektu „Obědy pro děti“ pro ZŠ Zruč nad Sázavou a bere na vědo
mí uzavření darovací smlouvy na finanční dar mezi dárcem firmou WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 a obdarovaným
Základní školou Zruč nad Sázavou;
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• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové do
kumentace na akci „Zateplení bytových domů čp. 768–770, 771–773, čp.
765– 767“ s firmou Projekt Světlá, v. o. s., se sídlem Havířská 616, 582 91
Světlá nad Sázavou;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové doku
mentace na akci „Stavební úpravy objektu čp. 43 v Želivci“ s firmou Projekt
Světlá, v. o. s., se sídlem Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro provedení stavby
„Oprava a rekonstrukce vstupního objektu nového hřbitova“ s firmou Projekt
Světlá, v. o. s., se sídlem Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou;
• uzavření dodatku č. 1 k dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních
služeb č. 982807 – 1641/2014, E2017/12743/D1 s Českou poštou, s. p.,
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1;
• objednat vybavení do zámecké koupelny od firmy Helvít, s. r. o., Na Dlou
hém Lánu 455/67, Praha 6;
• uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení na historické slavnosti
dne 5. 8. 2017 s uměleckou agenturou Zdeňka Vrby, Okružní 812, 271 43
Buštěhrad;
• objednat zpracování právního stavu územního plánu po změně č. 3
u Ing. arch. Jarmily Cetkovské, Fučíkova 425, 284 01 Kutná Hora;
• objednat u firmy Milana Nováka, Vlastějovice 42, stavební úpravy bufetu
ve sportovní hale, dle předložené nabídky;
• objednat svahovou sekačku SPIDER ILD02 (včetně navijáku) od firmy
Dvořák – svahové sekačky, s. r. o., 582 21 Pohled 277. Objednávku zajistí
OKŠS;
• žádost pana Pavla Vrzáčka o výpůjčku pódia dne 12. 8. 2017 za účelem
konání oslav 75 let od vzniku oddílu házené ve Zruči nad Sázavou a povolení
ukončení hudební produkce do 1.30 hodin;
• zveřejnit výběrové řízení na akci „Sociální zázemí pro turisty ve Zruči nad
Sázavou“ a poptat následující firmy:
~ATOS,
~
spol. s. r. o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou,
IČ: 62028081;
~TOST.CZ,
~
s. r. o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ:
25956019;
~AGOS
~
stavební, a. s., Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov, IČ:
46679626;
~MOIS,
~
s. r. o, Slezská 856/74, 130 00 Praha 3, IČ: 28940083;
~Jan
~ Jelínek, K Bažantnici 1002, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ: 48674745;
~Stavební
~
firma Pazdera, s. r. o, Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim, IČ:
27110176;
~Archatt
~
Památky, spol. s r. o., V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013;
~Zručská
~
stavební, s. r. o., Na Úvoze 1053, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ:
25102290;
~Kutnohorská
~
stavební, s. r. o., Benešova 316/9, 284 01 Kutná Hora, IČ:
45144788;
~UNIKOM,
~
a. s., Čáslavská 217, 284 01 Kutná Hora, IČ: 46355821.
RMě jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi ve složení:
Členové:			Náhradníci:
Mgr. Jitka Trojanová		
Ludmila Vlková
Mgr. Martin Hujer		
Bc. Kristýna Jirkovská
Lubomír Dolák			
Ing. Milan Růžička;
ukládá
• předložit do jednání ZMě přijetí dotace na akci „Sociální zázemí pro turisty
ve Zruči nad Sázavou“;
• předložit do jednání ZMě přijetí dotace na akci „Příměstský tábor ve Zruči
nad Sázavou“;
• předložit do návrhu úpravy rozpočtu města finanční prostředky na vánoční
výzdobu ve výši 300 tis. Kč;
bere na vědomí
• výsledek výběrového řízení na pozici samostatného referenta veřejné správy
od 1. 9. 2017.
Rada města na svém 72. zasedání, konaném 10. 7. 2017
schvaluje
• žádost pana Bohumila Zelingera o výpůjčku podia a praktikáblů před kul
turní dům na Dubině dne 19. 8. 2017 za účelem vystoupení kapely Elektron.
Žadatele bude informovat OKS;
• žádost pana Josefa Janaty o výpůjčku 9 ks pivních setů za účelem konání
hasičské soutěže v Želivci dne 26. 8. 2017. Žadatele bude informovat OKS;
• uzavření příkazní smlouvy s firmou Stavební poradna, spol. s r. o., Prů
běžná 48/, 370 04 České Budějovice na akci „Sociální zázemí pro turisty
ve Zruči nad Sázavou – dodávka mobilních toalet“ a pověřuje starostu pod
pisem smlouvy;
• uzavření smlouvy o udělení souhlasu k povedení stavby odvodňovacího
žlabu v katastrálním území Zruč nad Sázavou s panem Jiřím Maryškou, Jab
loňová 865, 285 22 Zruč nad Sázavou, a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
• „Želivec, obec – rekonstrukce vedení NN“ s firmou ČEZ Distribuce, a.
s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
• objednat projektovou dokumentaci na akci „Modernizace sportovního
areálu za ZŠ“ ve Zruči nad Sázavou od firmy Linhart, spol. s r. o., Lhotecká
820, 250 01 Brandýs nad Labem. Objednávku zajistí OKS;
ukládá
• předložit do jednání ZMě podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství
a mládeže na akci „Modernizace sportovní haly a sportovního areálu“;
• zveřejnit záměr města na pronájem pozemku p. č. 1946/3 v k. ú. Zruč
nad Sázavou.

Zprávy z atletických oválů
Kateřina Dubjáková
Petr Dubják
Lukáš Gabko
Medailové hody ve Zdislavicích
3. 6. se zručští atleti zúčastnili 12. ročníku Běhu pro
radost ve Zdislavicích a opět získali řadu kvalitních
umístění.
Běh na 250 m
Předškolní chlapci I: Máťa Bělina – 1. místo
Předškolní dívky II: Adélka Gabková – 4. místo
Předškolní chlapci II: Máťa Patera – 4. místo
Nejmladší žákyně I: Terezka Lapáčková – 1. místo
Nejmladší žáci I: Máťa Gabko – 1.místo, Tonda Maxa – 3. místo,
Jenda Bělina – 4. místo.
Běh na 500 m
Nejmladší žáci II: Vojta Maxa – 1. místo, Áda Bělina – 3. místo.
Běh na 1 500 m
Starší žáci: Ondra Dubják – 2. místo
Ženy: Tereza Bělinová – 1. místo.
Běh na 9 000 m
Muži B: Petr Dubják – 3. místo.
Umístění Zručanů pozitivně hodnotila mistryně svě
ta v běhu na 800 m Lída Formanová. Předávala také
ceny a měla tam syna Petra, který vyhrál kategorii
mladších žáků. Jablko nepadá daleko od stromu.
Pět zlatých z Vlašimi
Dne 10. 6. se zručští atleti zúčastnili závodu Běhá
celá Vlašim a opět zazářili.
100 m
Dívky (2 – 3 roky): Sonička Peroutková – 1. místo
Dívky (4 – 5 let): Jindřiška Peroutková – 1. místo
Chlapci (4 – 5 let): Daniel Kuliš – 3. místo.
350 m (6 – 7 let)
Dívky: Linda Vávrová – 1. místo, Verunka Dolejší – 3. místo, Adélka
Gabková – 14. místo, Martinka Blažejovská – 17. místo.
700 m: (8 – 9 let)
Chlapci: Tonda Maxa – 2. místo, Máťa Gabko – 4. místo.
1 400 m (10 – 14 let)
Dívky: Míša Chmelová – 1. místo
Chlapci: Ondra Dubják – 1. místo, Vojta Maxa – 7. místo.
10 000 m
Muži B: Petr Dubják – 4. místo.
Róbert Štefko a MUDr. Petr Barák u zručských atletů
Po měsíci opět zavítal do Zruče trojnásobný účastník
olympijských her, držitel mnoha českých a slovenských
běžeckých rekordů a jeden z trenérů našeho nejlepšího
vytrvalce Jiřího Homoláče, pan Róbert Štefko. Tento
krát nepřijel předávat ceny, ale přijel se podělit o své
mnoholeté závodnické a trenérské zkušenosti s naši
mi atlety. Děti a někteří dospělí si vyzkoušeli cvičení
na rozvoj dynamiky, rychlosti a obratnosti. Po trénin
ku následovala beseda s panem MUDr. Petrem Ba
rákem, věnována zdraví a zdravému životnímu stylu.
Oběma pánům patří poděkování za jejich čas strávený
s naším atletickým oddílem.
Noční běh v Čáslavi
Dne 14. 6. 2017 se Petr Dubják zúčastnil 4km Noč

Zručská omladina na Konopišti

ního běhu v Čáslavi, kde obsadil krásnou druhou příč
ku. Trasa vedla od čáslavského stadionu přes lesopark
Vodranty. Velká gratulace!
Osmkrát stupně vítězů na Konopišti
18. 6. 2017 se naši atleti zúčastnili 21. ročníku Ko
nopišťské desítky, která patří do seriálu Běžec Podbla
nicka a zároveň do Junior Geus Bežec Podblanicka,
kde si naši mladí atleti vedou velmi dobře. Výsledky
jsou následující:
100 m
Dívky do 3 let: Sonička Peroutková – 1. místo
Dívky 4 – 5 let: Jindřiška Peroutková – 2. místo, Verunka Blažejovská – 6. místo
Hoši 4 – 5 let: Tomášek Hrubý – 2. místo, Matýsek Bělina – 3. místo.
340 m
Dívky 6 – 7 let: Linda Vávrová – 2. místo, Martinka Blažejovská –
10. místo, Adélka Gabková – 11. místo.
680 m
Dívky 8 – 9 let: Terezka Lapáčková – 8. místo
Hoši 8 – 9 let: Máťa Svoboda – 3. místo, Máťa Gabko – 5. místo,
Jenda Bělina – 6. místo
Hoši 10 – 11 let: Vojta Maxa – 4. místo, Adam Bělina – 10. místo.
1 020 m
Dívky 14 – 15 let: Míša Chmelová – 1. místo.
1 360 m
Hoši 14 – 15 let: Ondra Dubják – 2. místo.
3 200 m
Ženy: Tereza Bělinová – 10. místo, Míša Chmelová – 15. místo
Muži: Vojta Maxa – 5. místo, Jenda Bělina – 12. místo, Tomáš Krbaťa – 14. místo, Adam Bělina – 20. místo, Aleš Maxa – 22. místo,
Tomáš Bělina – 23. místo.
10 000 m
Muži B: Petr Dubják – 8. místo.
Trojlístek atletů ve Vlašimi
Ve znamení trojek se uskutečnily atletické závody
přípravek ve Vlašimi dne 22. 6. 2017. Teploty přes
třicet stupňů, tři disciplíny, trojlístek našich závodníků
a každý si odvezl tři medaile! Běh na 50 m, skok z místa
a smíšenou štafetu absolvovali ve Vlašimi Terka Lapáč
ková a Máťa Svoboda a Máťa Gabko. Svoboda vyhrál
obě individuální disciplíny, Gabko „jistil“ v obou dis
ciplínách stupně vítězů ze třetího místa. Kompletní
sbírku medailí si odvážela domů Terka Lapáčková, kdy
ke stříbru z běhu, bronzu ze skoku z místa přidala
spolu s kamarády ze Zruče a Luckou Pelikánovou z Be
nešova i zlatou medaili ve štafetovém běhu! Co dodat?
Prostě skvělý úspěch našich „mlaďasů.“
Trénink s Róbertem Štefkem
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Bruslení pro naše nejmenší
David Průdek
Bruslení – Od října letošního roku bu
dou na zimním stadionu v Ledči nad Sá
zavou opět bruslit nejmenší děti ze zruč
ské školy a zručských školek se zkušenými
trenéry a instruktory bruslení ledečského
hokejového klubu. Tento projekt běží již
třetím rokem a účast malých bruslařů rok
od roku narůstá. Zatímco v prvním pilot
ním ročníku bruslilo v tomto programu
cca 20 dětí, bylo to v druhém ročníku již
200 dětí. Celkem instruktoři odbruslili
50 lekcí. V uplynulé sezóně se účastnilo
320 dětí, s nimiž instruktoři HC Ledeč
odpracovali 259 dopoledních člověko
hodin.
Předsedy HC Ledeč pana Jana Malíka
jsme se zeptali, proč klub takovou akci
pořádá, jaký je její smysl.
První důvodem je bruslení jako takové,
které považujeme za základní pohybovou
dovednost, kterou by mělo mít každé dítě
možnost si osvojit, stejně jako plavání,
jízdu na kole a lyžování.
Druhým důvodem je zimní stadion.
V Kanadě, zemi s nejvíce zimními sta
diony na obyvatele, je jedna krytá ledo
vá plocha na necelých 14 tisíc obyvatel.
V ČR je to cca jedna plocha na 65 tisíc
obyvatel a Ledeč má obyvatel jen 6 tisíc,
proto je nutné, aby byl stadion přístupný
i dětem z okolních obcí a měst. Generace
amatérských hokejistů, která je dnes eko
nomickou páteří provozu stadionu, se na
učila bruslit na zamrzlých rybnících. Při
současných klimatických podmínkách by
žádný rozumný rodič dítěti brusle neku
poval, když rybník zamrzne na pár dnů
jen jednou či dvakrát do roka.
Třetím důvodem jsou rodiče a na ně
kladené nároky. Většinu z nás učili pla
vat, jezdit na kole, lyžovat a bruslit naši
rodiče. My to svým dětem také dlužíme,
ale jsme natolik zapřažení do ekonomic
kého kola života, práce a péče o domác
nost, dělání domácích úkolů, vození dětí
na různé kroužky atd., že jsme vděčni

za každou pomoc, kterou nám kdo na
bídne. Důkazem toho je, že účast na tom
to bruslení školních dětí je na úrovni více
než 90% všech.
Čtvrtým důvodem jsou děti. Bruslení je
až na výjimky strašně baví! Pod vedením
zkušených trenérů se jejich dovednosti
mění velice rychle. Proto jsou ze sebe
a toho, co se naučili, nadšení.
Pátým důvodem je klub. Velice brzy po
známe, komu bruslení tzv. sedí, kdo by
ho mohl a měl dále rozvíjet. V takovém
případě nabídneme rodičům možnost,
aby si dítě vyzkoušelo trénink hokejové
přípravky, nebo se zapojilo do oddílu
krasobruslení. Pro naše malé zručské
hokejisty funguje doprava na tréninky,
kterou organizuje klub ve spolupráci se
zručskou radnicí.
Šestým důvodem jsme my sami. Když
vidíte ty děti, jak se jim daří se zlepšovat,
hovoříte s jejich rodiči, s učitelkami, kte
ré je doprovázejí, získáte pocit, že děláte
něco správného, důležitého a prospěšné
ho. A takový pocit je dnes vzácná věc.
Od paní Markéty Černé, která je hlavním organizátorem projektu, jsme zjišťovali, jak akce probíhá.
Akce je určená dětem z prvních a dru
hých tříd základních škol a pro předškolní
děti mateřských škol s tím, že je možné
zapojit děti i mladší, pokud jsou schop
ny program absolvovat a dojde k dohodě
mezi kubem, školkou a rodičem. Bruslení
probíhá v dopoledních hodinách v úterý
a ve středu a to vždy jednou za čtrnáct
dnů. Projekt je zahájen počátkem října
a končí v průběhu března. Školáci mají
spojené dvě hodiny tělocviku, které jim
umožní dopravit se na stadion, absol
vovat lekci bruslení a vrátit se do školy.
Děti z ledečské školy na stadion dochá
zejí za doprovodu svých učitelek a to vždy
všechny třídy jednoho ročníku společně.
Děti ze Zruče jsou dopravovány auto
busem.
Letos plánujeme zapojit i školku a školu

z Dolních Kralovic, kde bychom před
pokládali podobný způsob dopravy, jako
v případě Zruče a školy a školky z Vlas
tějovic, Hněvkovic a Kožlí, kde jsou časy
koncipovány tak, aby bylo možné využít
linkovou dopravu. Děti z ledečských
školek v minulé sezóně sváželi na stadion
instruktoři. Vzhledem k očekávanému
nárůstu zájmu ze strany předškoláků se
budeme snažit tuto dopravu organizovat
jinak, ale to je ještě v jednání.
Ověřená kapacita počtu na jedné lekci
je sedmdesát dětí. Zpravidla je na ledě
přítomen jeden instruktor na 10–15
bruslařů. S rostoucími schopnostmi dětí
stoupá i jejich samostatnost a schopnost

plnit náročnější úkoly, a tak může počet
instruktorů mírně klesat. Jsme vděčni
za každou pomocnou ruku, která pomů
že před zahájením lekce s oblékáním dětí
a zavazováním bruslí.
Povinnou výbavou jsou brusle, nejlépe
klasické kanady, nebo krasobruslařské
brusle, tedy šněrovací. Brusle na přezky
nedovolují dítěti správné držení kotníků,
dítě se učí brusli pomaleji a může za ostat
ními zaostávat. Povinná je helma, nejlépe
hokejová, ale přípustné jsou i lyžařské
nebo cyklistické. Dále pak pevnější ne
promokavé rukavice. Oblečení by mělo
být teplé a dobře odvádět pot od těla, ale

V utkání s Leštinou na tiebreak nedošlo

Ve dvou přípravných utkáních
padlo šestadvacet branek
Josef Tůma
Fotbal – Fotbalisté Jiskry Zruč nad Sá
zavou sehráli dvě přípravná utkání před
podzimní sezonou 2017/18 I. B třídy.
Jiskra Zruč nad Sázavou – TJ Leština nad
Sázavou 6:6 (1:3)
Áčko se přestavilo v prvním příprav
ném střetnutí na domácím zeleném
pažitu proti Leštině, šestému celku I.
A třídy kraje Vysočina. V domácím
týmu chyběli hráči bývalého Benaga,
navíc nehrálo osm hráčů širšího kádru
z důvodu dovolených či víkendových
akcí. V nastoupivší jedenáctce hráčů
vypomohl kácovský J. Váňa a hráč béč
ka D. Šindelář.
Po prvním poločase prohrávali domácí
1:3, po zlepšeném výkonu v začátku
druhého poločasu vyrovnali na 3:3.
Dařilo se i v dalším průběhu hry, hrá
čům vycházely brejkové situace a stav
střetnutí otočili na 6:4. O dvě branky
vedli ještě v 87. minutě, následně dosta
li během dvou minut dva góly a hosté
z Leštiny vyrovnali na 6:6. Po dvanácti
brankové přestřelce tak skončilo utkání
nerozhodně.
Branky Jiskry: Zeman 2, P. Jelínek 2,
Havel 1, Viktora 1.
Jiskra: Cudlín – J. Váňa, Jouza, Vikto
ra, Šindelář – M. Váňa, Havel, Zeman,
P. Jelínek – Kovář, Z. Louda. Hrající
trenér: Michal Váňa.

Áčko odehrálo druhé přípravné přátel
ské utkání opět v domácím prostředí,
přivítalo vlašimský dorost.
Jiskra Zruč nad Sázavou – Vlašim dorost 8:6
(4:5)
V 18. minutě svítil na ukazateli skóre
stav utkání 4:0 pro domácí. Poté Jiskra
částečně po dohodě s hosty a se sudím
Jonášem hokejovým způsobem prostří
dala hráče. Tým polevil, čehož soupeř
využil, a do poločasu nejenže skóre vy
rovnal, navíc v závěrečných sekundách

střelou z dálky otočil výsledek na svou
stranu.
Ve druhém poločase nastoupil do do
mácí svatyně za Daňka Cudlín, v poli se
střídalo opět hokejově. Hosté výši skóre
ještě navýšili na šest – 4:6, poté již byli
lepší a stříleli branky domácí hráči. Čty
ři góly otočily vývoj střetnutí a z vítěz
ství se radovali domácí – 8:6. V zápase
se v týmu domácího celku poprvé před
stavil tichonický střelec Jaroslav Němec.
Branky Jiskry: Zeman 3, P. Jelínek 2,
Cudlín 1, M. Váňa 1, Němec 1.
Jiskra: Daněk – Viktora, Jouza, Havel,
Šindelář – Kovář, Martinák, Vosyka,
P. Jelínek – Zeman, Němec. Střídali:
M. Váňa, Cudlín (v útoku i v brance),
Kotek, Petrů. Trenér: Michal Váňa.

současně by dítěti mělo umožňovat veš
kerý pohyb.
U pana Milana Chalupy, který je metodikem projektu a v Ledči působí jako
oblastní trenér ČSLH, jsme hledali informace o náplni programu.
Když začneme od těch nejmenších, kte
ří jsou ještě na úplném začátku, zahájíme
přípravu v šatně, kde se učíme na bruslích
chodit. Tuto dovednost pak přeneseme
na led, kde se učíme chodit na bruslích
s oporou. Mám raději, když se děti drží
mantinelu, než když používají mobilní
opory (chodítka, hrazdičky). Jakmile
jsou schopny na bruslích na ledě chodit,

FOTO: ARCHIV ZŠ
což trvá v průměru ¼ obvodu stadionu,
jdeme na led. Učíme se na led spadnout,
válet se na něm a hlavně se z něj zase zved
nout.
Jakmile umíme vstávat, vložíme zá
bavná cvičení na chůzi po ledě, následně
zkusíme první skluz. Ne všechny děti
se na ledě pohybují se stejnou jistotou,
proto v dalších lekcích děti rozdělujeme
podle výkonnosti a těm nejslabším se vě
nujeme individuálně.
Jakmile děti začnou skutečně bruslit,
upevňujeme tuto dovednost pomocí řady
zábavných her. Bruslení musí děti přede
vším bavit. A také strašně rády závodí.

FOTO: J. TŮMA

Zda a jak mám své dítě do projektu
zapojit, jsme diskutovali s Davidem
Průdkem, který zastřešuje v rámci HC
tento projekt jako celek.
Projekt je vhodný pro všechny děti
ve věku od 4 do 8 let, s výjimkou těch,
komu by dětský lékař účast nedoporučil.
Zdraví dítěte je vždy a všude na prvním
místě. Velice rádi na našich kurzech uví
táme všechny děti, které se bojí, kterým se
bruslit nechce, které bez maminky nikam
nepůjdou, které pláčou, i takové, které se
vztekají. Za uplynulé tři roky jsme ne
našly zatím takového výtržníka, kterého
bychom z bruslení vyloučili, ani takovou
princeznu, která by si vybrečela, že bruslit
nebude.
Přihlášení do projektu probíhá pro
střednictvím školy a školky. V počátku
roku by se měl v každé škole a školce
účastnit třídní schůzky jeden z našich in
struktorů, který projekt rodičům předsta
ví a zodpoví případné dotazy. Informace
naleznou rodiče rovněž na stránkách HC
Ledeč pod záložkami Krasobruslení/
Bruslení pro školy a školky.
Dovolte mi, abych poděkoval touto
cestou všem trenérům a instruktorům
HC Ledeč za jejich účast na dopoled
ních lekcích, všem učitelkám, které děti
na bruslení doprovázejí, všem rodičům
kteří nám pomáhají zavazovat brusle
a také vedení škol a radnic, které v tomto
projektu spolupracují. V neposlední řadě
pracovníkům zimního stadionu, kteří
nám připravují led a zajišťují dětem čisté
a vytopené šatny.

Dětský den s rybáři
FOTO: AUTOR

Miroslav Hoskovec

Jáchym Zeman (s míčem) nastřílel dvěma soupeřům pět branek.

Pokud s námi projdou děti všechny tři
ročníky kurzu, tedy od školky do druhé
třídy, měly by se v průměru naučit běž
nému občanskému bruslení. Tedy jízdě
vpřed, vzad, brzdění, překládání vpřed,
ti lepší vzad. Pro vyšší úroveň bruslení 30
lekcí nestačí. Pokud se dítě chce v brusle
ní rozvíjet více, máme k dispozici v odpo
ledních hodinách školičku bruslení, která
probíhá zpravidla jednou týdně, tedy až
30 lekcí ročně. Dále jsou k dispozici tré
ninky hokejistů a krasobruslařek, které se
konají 3x týdně, tedy až 90 lekcí ročně.

Rybářský sport – Již tradičně se
v letošním roce se mohli setkat děti
a mládež se členy rybářského svazu
u rybníčku „Na Rybárně.“ Pro mladé
rybáře bylo místní organizací České
ho rybářského svazu do rybníčku vy
sazeno cca 60 pstruhů, kteří ukázali,
že jsou při chuti, a zhruba polovina
z nich skončila na háčku budoucích
rybářů. Věříme, že některé z nich
v budoucnu přivítáme v kroužku
mladých rybářů a poté i v našich řa
dách. Je fakt, že při souboji s rybou
museli některým účastníkům pomoci

i tatínkové, ale i ti si to také náležitě
užili. Nachytané úlovky si mladí ry
báři mohli odnést domů, a tak si ještě
dopřát oběd či večeři v podobě grilo
vaného pstruha. Pro všechny účastní
ky bylo také připraveno i malé občer
stvení v podobě opečených špekáčků,
nebo pstruha na roštu, které připravil
ke spokojenosti všech, náš hospodář
Martin Hejl. Za příjemně strávený
den v přírodě u vody chceme podě
kovat nejen členům naší organizace,
ale i městu Zruč nad Sázavou, které
nám finančním příspěvkem pomáhá
takové akce uskutečnit.
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Chabeřice Star tentokrát stříbrní, třetí Rangers

24. ročník turnaje v malé kopané vyhrálo družstvo FC Horka nad Sázavou
Josef Tůma
Malá kopaná – Na házenkářském hři
šti za Spolkovým domem ve Zruči nad
Sázavou se uskutečnil turnaj v malé ko
pané o putovní pohár města Zruče nad
Sázavou – POLICE CUP 2017, konal
se 24. ročník.
Turnaj se opět uskutečnil za účasti deseti
družstev, která byla rozlosována do dvou
základních skupin. Do dvou semifi
nálových skupin postoupila první tři
družstva z každé skupiny, do finále pak
vítězové semifinálových skupin. Během
turnaje bylo celkem odehráno jedena
třicet utkání, z nichž v pěti případech
skončil zápas nerozhodným výsledkem.
Jednou musely o konečném pořadí roz
hodnout pokutové kopy. Celkem bylo
během turnaje nastříleno 138 branek
(v roce 2016 – 140 branek), tedy 4,45
branky na utkání, nejvíce branek padlo
ve třech utkáních – skupina A: Vytoče
ný zmrzliny – Chabeřice Star 0:10, dále
v zápase Black Shoes jun. – Kácov 7:3
a Chabeřice Star – FC Pacifik 9:2. Jed
notlivá utkání řídila dvojice rozhodčích
OFS Benešov u Prahy Vojtěch Šonský
a Jaromír Rathan.

2. Krokodýl 4 2 1 1 7:6 7
3. Rangers 4 2 1 1 6:6 7
4. Black Shoes Juniors 4 1 0 3 4:7 3
5. Vytočený zmrzliny 4 0 0 4 0:16 0
Základní skupina B:
Postup ze skupiny B si zajistilo družstvo
FC Horka nad Sázavou, 1. FC Pacifik
a Yeti team
Tabulka B:
1. FC Horka 4 3 1 0 15:4 10
2. 1. FC Pacifik 4 3 0 1 10:4 9
3. Yeti team 4 2 0 2 5:11 6
4. AFK Kácov 4 0 2 2 6:9 2
5. Internacionálové 4 0 1 3 2:10 1
Semifinále E:
Hned na úvod této semifinálové skupi
ny se utkala mužstva Rangers a Chabe
řice Star, úspěšnější byl hostující tým.
Chabeřice Star porazily i 1. FC Pacifik.
Tabulka E:
1. Chabeřice Star 2 2 0 0 15:5 6
2. Rangers 2 1 0 1 7:8 3
3. 1. FC Pacifik 2 0 0 2 4:13 0
Semifinále F:
Semifinálová skupina F se stala záleži
tostí týmu Horka nad Sázavou, který
svým soupeřům vsítil celkem šest bra
nek, když ani jednu nedostal a postoupil
tak do finále.
Tabulka F:
1. FC Horka n. Sáz. 2 2 0 0 6:0 6
2. Krokodýl 2 0 1 1 1:2 1
3. Yeti team 2 0 1 1 1:6 1
Bronzové medaile si vybojovali hráči
týmu Rangers Zruč nad Sázavou, po
razili družstvo Krokodýl 3:1, střelec
ky se prosadili 3K – Komma, Kotek
a Kuja.

Základní skupina A:
Postup ze skupiny A si zajistily týmy
Chabeřice Star, Krokodýl a Rangers.
Tabulka A:
1. Chabeřice Star 4 4 0 0 21:3 12

FINÁLE: FC Horka nad Sázavou –
Chabeřice Star 5:4 PK, 4:4 (2:1), pe
nalty 3:2 (ANO – Vodička, Gramer,
Machala/ANO - J. Petrů, Jícha – NE
– L. Petrů)
Chabeřice Star po loňském vítězství
skončily zase druhé, FC Horka nad
Sázavou po loňském druhém místě na
opak první, Rangers Zruč nad Sázavou
se posunul z loňského pátého místa
na bronzový stupínek.
Celkové pořadí:
1. FC Horka nad Sázavou (Vrána – J. Vlady

ka ml., Trpišovský, J. Gramer, Machala,
M. Turek, T. Bezděk, S. Bezděk, Vodič
ka, J. Vladyka st.)
2. Chabeřice Star (Verner – K. Petrů, L.
Petrů, J. Petrů, Ruš, Kopecký, Macner,
Jícha)
3. Rangers Zruč nad Sázavou (Staněk – Há
jek, Kotek, Kojan, Svoboda, Martinek,
Kuja, Koubský, Fuxa, Komma)
4. Krokodýl, 5. 1. FC Pacifik, 6. Yeti team, 7.
Black Shoes Juniors, 8. AFK Kácov, 9. Internacionálové, 10. Vytočený zmrzliny
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč: Martin Turek (FC Hor
ka nad Sázavou)
Nejlepší brankář: Jiří Staněk (Rangers)
Nejlepší střelec: Jan Jícha (Chabeřice
Star) 19 branek
Nejrychlejší branka: David Ruš
(Chabeřice Star) 0,20 minuty
Cena Fair play: pro nejslušnější muž
stvo – Vytočené zmrzliny
Nejtěžší obrana: Stanislav Cudlín, Jo
sef Šlejmar – Yeti team

Fialová. Společně s nimi se předávání
cen zúčastnil i Pavel Benčát v přestrojení
za Roberta Baggia.
ZAJÍMAVOSTI:
~ jubilejní branku turnaje s pořadovým
číslem 2000 vstřelil v utkání základní
skupiny B AFK Kácov – Yeti team Ja
roslav Váňa
~ správný tip na legendu Roberta Baggia
při vyhlašování uhodl Kamil Zelenka
FOTA: JOSEF TŮMA

REKORDY 2017:
~ nejvyšší výsledek v turnaji – skupina
A – Vytočený zmrzliny/Chabeřice Star
0:10
~ Jan Jícha skóroval v tom samém utká
ní šestkrát – nejvyšší počet branek v jed
nou zápase
~ Jan Jícha překonal i střelecký rekord
turnaje – 19 branek (doposud Jan Ja
nuš – 17)
~ dalším rekordem ročníku byl počet
nastřílených gólů za turnaj – Chabeřice
Star – 40.

V rámci turnaje se uskutečnila tipova
cí soutěž o uhodnutí finálové dvojice.
Ze vsazených 150 tipů bylo 57 na FC
Horku nad Sázavou a Chabeřice Star.
C e n y p ře d á v a l i s t a r o s t a m ě s t a
Mgr. Martin Hujer, vedoucí Odboru
kultury, školství a sportu Mgr. Martina

Město Zruč nad Sázavou uspořádalo ve sportovním areálu třetí ročník akce Zručské firmy sportují. V celkovém pořadí zvítězil Variel, a. s. s 18 body, na druhém místě skončil Wikov, a. s. se 13 body, bronzový stupínek vybojovalo Město Zruč nad Sázavou
s 9 body. Na levém snímku všechny tři týmy po slavnostním vyhodnocení na stupních vítězů s poháry, věcnými cenami a medailemi. Pravý snímek dokazuje, s jakou urputností se bojovalo na každém sportovišti, zejména při štafetě 4 x 125 metrů, kde si
to ,,na férovku“ v závěrečných metrech rozdali sprinteři štafet Varielu a Wikovu Tomáš Cudlín (vpravo) a Lukáš Hájek. Bližší podrobnosti o akci na straně 11. 							FOTO: JOSEF TŮMA

