Víte o někom,
kdo se zasloužil
o rozkvět Zruče
nebo o její
reprezentaci?
Nominujte ho
na Cenu města!

Blíže
k návštěvníkům:
Zámecká galerie
se přestěhovala
a připravila
novou výstavu.

Článek
a fotoreportáž
z tradiční
silvestrovské akce
máčení otužilců
v Sázavě
uvnitř listu.

Viz oznámení na str. 9

Viz článek na str. 11

Více na str. 4

Výroční zpráva starosty města za rok 2017

Mgr. Martin Hujer
Vážení spoluobčané,
dávám na stůl výsledky práce za rok
2017. Rok velkých i malých investic
v řádu tisíců i desítek milionů korun.
V loňském roce se zahájily velké projekty – Obnova zeleně II. etapa, Rekonstrukce hasičské zbrojnice a II. etapa
Zručské cyklostezky. Proběhla závěrečná část oprav veřejného osvětlení.
Nový kabát získaly dvě kapličky. Město
pokračovalo v realizaci nových projektů: Škola s hvězdičkou či Senior-taxi.
Podařilo se získat finanční prostředky
z grantů v celkové výši 25 mil. korun.
Seznámím Vás podrobněji s jednotlivými projekty a oblastmi.
Infrastruktura a zeleň
Středočeský kraj ve spolupráci s městem zrealizoval rekonstrukci tří páteřních komunikací v našem městě. Máme
nejen nový asfaltový povrch v Dubinské a Jiřické ulici, ale i přeskládané žulové kostky v ulici 1. máje.
Celá rekonstrukce započala výmě-

nou starého vodovodu
v Dubinské a Jiřické ulici,
kterou realizovala a financovala VHS Vrchlice
Maleč. Zároveň byly zhotoveny nové vodovodní
přípojky k přilehlým nemovitostem. Současně se
vybudovalo nové odvodnění komunikace a opravila část stávající dešťové
kanalizace, která odvádí
vodu ze střech přilehlých
domů. Novou podobu má
křižovatka u zámeckého
parku. Je celá asfaltová
s novými nasvícenými
přechody. Při obnově
chodníku k lékárně došlo k jeho rozšíření o 20
centimetrů. Parta dlaždičů pak během 30 dnů
přeskládala žulové kostky
v ulici 1. máje. I zde došlo na opravy kanalizace.
Ve spodní části náměstí
byly instalovány tři nové kanalizační
vpusti na dešťovou vodu. Upravil se
přechod pro chodce v horní části náměstí. Ještě jednou všem díky za trpělivost a Středočeskému kraji za opravu,
která vyšla na 16,6 mil. korun.
Správa a údržba krajských silnic nechala nově vyasfaltovat most přes Pardidubský potok u střelnice. Developer
zajistil vyasfaltování části komunikace
v lokalitě Farská II, kde postupně vyrůstají nové rodinné domy.
Na sklonku roku byla zahájena
II. etapa obnovy veřejné zeleně v našem
městě. Jedná se o čtrnáct samostatných
lokalit ‒ sídliště Slunný Vrch, Na Výsluní a přilehlé ulice. Dále Poštovní
ulice, náměstí Míru, parčík u evangelického kostela, zahrady školek a další
drobnější lokality. Na akci byla získána
dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Zhotovitelem je firma OK
GARDEN, s. r. o. v ceně 3,1 mil. korun. Byla provedena rekonstrukce vodovodu v Luční ulici a v měsíci říjnu
byla zahájena stavba tlakové kanalizace
v ulici Nábřežní. Stavby

investuje Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč.
Propustek pod železniční tratí pod
naším zámkem byl zabetonován a osazen zpětnou klapkou. V protipovodňové ochraně města tak byl nahrazen
stávající nafukovací vak, který v případě povodně propustek utěsňoval. Práce
provedla firma BES, s. r. o.
Modernizace biokotelny
Centrální vytápění v našem městě
zajišťují dvě propojené kotelny. Jedná
se o plynovou kotelnu Wekto a biomasovou kotelnu Sázavan. Většina tepla
se vyrábí z biomasy a kogeneračních
jednotek, které současně vyrábějí elektrickou energii. Kotelny jsou v majetku
města a provozovatelem je na základě
uzavřené smlouvy firma ČEZ Energo.
Vzhledem ke změně legislativy a přísnějším normám byl do naší biokotelny
instalován elektrofiltr. Snížil vypouštěné tuhé látky z komínu na jednu
osminu a zlepšil tak ovzduší v topné
sezóně. Investorem akce je provozovatel kotelny. Práce provedla firma Polata v ceně 12 mil. korun. Na elektrofiltr
byla získána dotace ze Státního fondu
životního prostředí.
Zručská cyklostezka II. etapa
Město zahájilo práce na druhé etapě Zručské cyklostezky, která bude
navazovat na I. etapu pod zručským
zámkem. Nově vybudovanou lávkou
překročí Ostrovský potok. Dále pokračuje po břehu řeky pod silniční
most a podél protipovodňové stěny
míjí prodejnu stavebnin. Zde je cyklostezka krátkou odbočkou propojena
prostupem v protip ovodňové stěně
do ulice Průmyslová, čímž se umožní
přístup k nádraží ČD a k provozovnám
firem sídlících v této lokalitě. Dále se
stezka přimyká k protipovodňové stěně
a v prostoru mezi stěnou a řekou pokračuje dále. Za firmou Variel, a. s. se
levotočivým obloukem odklání od řeky
a vede podél kolejí. Na konci úseku
pokračuje opět směrem k řece Sázavě,
kde se napojuje na lávku přes Sázavu.
Nový úsek měří 1,6 km. V celé délce

je navržen obousměrný dvoupruhový
cyklistický pás s asfaltovým povrchem
a také veřejné osvětlení. V trase cyklostezky jsou navrženy tři odpočívky
včetně stojanů na kola. Zhotovitelem
je Sdružení firem pod vedením BES, s.
r. o. z Benešova v ceně 9,6 mil. korun.
Dokončení se dočkáme v první polovině letošního roku.
Rekonstruce hasičské zbrojnice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice pod
zámkem byla zahájena. Máme přidělenou dotaci z Integrovaného operačního
programu (90 %). Bylo nám schváleno
6,2 mil. korun. Realizaci provádí firma
Pazdera a bude trvat do konce srpna
2018. Naši dobrovolní hasiči se tak dočkají nového zázemí.
Kapličky
Pod zámkem byla opravena soška Panenky Marie a její blízké okolí.
Rekonstrukcí kapliček v Nesměřicích
a v Říční ulici byla zakončena oprava
drobných církevních staveb v majetku města. Na akci jsme získali dotace
z Ministerstva zemědělství ve výši 70 %
nákladů. Opravy provedla firma Jan Jelínek v ceně 0,5 mil. korun.
WC ve Zručském dvoře
Ve Zručském dvoře se pod obchodem
se stavebninami začaly budovat veřejné
záchody. Budou sloužit nejen pro obyvatele našeho města, ale i pro turisty
a návštěvníky kulturních akcí v zámeckém areálu. Město získalo dotaci ve výši
50 % z Ministerstva pro místní rozvoj
v rámci programu na rozvoj cestovního
ruchu. Po vybudování bude připraveno pět kabinek pro ženy, dvě pro muže
a šest pisoárů. Součástí stavby bude
i malý sklad pro potřeby města. Stavbu provádí firma Agos v ceně 2,8 mil.
korun. Dílo bude dokončeno před zahájením turistické sezóny 2018.
Veřejné osvětlení
V letošním roce byla ukončena
celková rekonstrukce veřejného
osvětlení v našem městě. Poslední
etapa se týkala ulice Okružní kolem
parku, ulic Zámecké, Horní a celé
lokality za benzínkou
ve staré Zruči. Bylo tak
vyměněno celkem sto

lamp. V lokalitě za benzínkou byla již
namontována moderní LED svítidla.
Dílo pro nás provedla kolínská firma
Raisa v ceně 5,14 mil. korun.
Nová technika
Město převzalo novou cisternu pro
dobrovolné hasiče. Výrobcem je firma
KOBIT-THZ, s. r. o. ze Slatiňan. Jedná
se o moderní automobilovou stříkačku
na podvozku Tatra s nádrží na vodu pro
9 m 3. Zaplatili jsme 7,6 mil. korun.
Dotace je ve výši 90 %.
Pro Technické služby byla zakoupena
vysokozdvižná plošina na údržbu veřejného osvětlení a zeleně. Pro letní i zimní údržbu města máme nový traktor.
Celkem se za novou techniku zaplatilo
4,1 mil. korun.
Školství
O letních prázdninách bylo na zahradě mateřské školy Na Pohoří zbudováno hřiště – mlhoviště. Děti si na něm
nejen pohrají, ale se i osvěží v době
teplého počasí (je na něm sprcha, která
mlží). Realizaci provedla firma 4soft, s.
r. o. za 574 tis. korun. V základní umělecké škole bylo instalováno nové hlediště do víceúčelového sálu. Ve školní
jídelně pokračovala obměna vybavení
– zakoupili jsme nové pracovní stoly
a pánve.
Školská zařízení obdržela od města
dotaci na vzdělávání ve výši 300 tis.
korun. Dále město uvolnilo finance
pro nový projekt Škola s hvězdičkou
pro naši základní školu a pro bruslení
dětí na ledečském zimním stadionu.
Z městských prostředků byl také placen školní psycholog, rodilý mluvčí,
odborník na matematiku, český jazyk,
speciální pedagog a klinický logoped.
Školská zařízení dostala na svůj provoz
finance ve výši 5 mil. korun.
Městské granty a podpora spolků
I v roce 2017 město přijímalo žádosti
o přidělení městských grantů na sport
a kulturu a individuální žádosti na činnost spolků působících ve městě. Dále
se rozdělovaly finance na činnost s dětmi a pro děti pod názvem „4 pro děti“.
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci lednu
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Stanislavě Šlechtické,
Marii Ryšavé, Martě Lépešové,
Jarmile Němcové, Jiřině Rozkošné,
Heleně Šramotové, Josefu
Zelingerovi, Jarmile Trojanové,
Anně Novotkové, Jaroslavě
Hamajdové, Marii Chuchlové, Boženě
Macháčkové, Miladě Brtníkové,
Růženě Daňkové, Miloslavu Váňovi,
Josefu Duchalíkovi
a Marii Bechyňové.

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

Lež nesnáší pravdu. Člověk žije
spokojeně? Jen příroda pravdu
má. Vločky sněhové na lesní
porost padají, čas čeká, až
se slunko usměje, zahřeje,
rozpustí a promění sníh
ve vodu, která stéká do půdní hloubky zeminy. Zásobuje dřeviny, květenu i člověka. Člověk žije spokojeně,
když všechna srdce v naší
vlasti s touhou radují
se? Jen pravda netíží,
lež je obtíží. Člověk,
který nehájí pravdu,
škodí celému národu
a vlastnímu svědomí.
Do roku 2018 s přáním
ať žije a rozkvétá ta
„Masarykova“ a naše
česká vlast.
Ročník 1924 darován
pro válečnou výrobu v roce
1944 – „Norimberk“ v Německu.
Vzpomíná Josef Sůva, lesník z Dubiny
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Inspirace?
Povzbuzení?
Šárka Kohoutová

N

aposledy jsem psala o tom, jak jsme si takhle
před Vánoci dokázali udělat legraci sami
za sebe a v rámci mnoha vtipných scének a dialogů
našich svěřencům se podařilo objasnit mnoho vánočních zvyků, tradic a obyčejů. A dnes, s odstupem
necelého měsíce, se nám podařilo něco neuvěřitelného. Jednoho člena z řad našich klientů jsme inspirovali dokonce k psaní scénářů na scénky k estrádám!
A že se přehoupl do druhé poloviny osmého křížku?
To mu vůbec nebrání v pestrých aktivitách všeho
druhu! Jednou maluje, podruhé píše deník, potřetí
obdivuje jogínku, mne žádá o konzultaci a rozpravu
nad povídkami, jichž je autorem, vybízí k obnovení
pěveckého souboru…
Co k tomu dodat? Klobouk dolů! Jen tiše přihlížet,
žasnout a podporovat tohoto nonšalantního pána
v jeho dalším snažení a pestrých zálibách, které jsou
v tomto věku obdivuhodné!

S

ZRUČÍ

TEVŘENÝMA ČIMA

Správnou odpovědí na poslední fotohádanku je, že se
na obrázku zachycený "kosmodrom Zruč" nacházel na rohu
parku v místě vyústění dnešní ulice Tomáše Bati na náměstí
Míru.
Odměněným výhercem je paní Eva Ferešová, která si svou
výhru v podobě volné vstupenky pro dva do Kolowratské
věže může vyzvednout do konce února v infocentru.

Zpráva o činnosti
MOSTP Zruč nad Sázavou za r. 2017
Karel Šonka

N

aše organizace Svazu tělesně postižených
ve Zruči nad Sázavou má 52 členů jak ze Zruče, tak z okolních obcí. Pro členy pořádáme různé
akce, jichž se účastňí i ti, kteří našimi členy nejsou.
V letošním roce jsme pořádali pravidelné měsíční
sociální poradenství, které zajišťovala Mgr. Remešová z Kutné Hory. Kromě poradenství nabízela baterie do naslouchadel, opravy sluchadel a jiné služby.
Tyto služby poskytuje všem občanům, tedy i těm,
kteří členy naší organizace nejsou.
Uspořádali jsme jarní a podzimní nákupní zájezd
do Polska, několik vlakových zájezdů na výstavy
do Lysé nad Labem, májovou veselici v hotelu Zruč,
posezení s harmonikou spojené s opékáním buřtů
v kempu Rákosí, různé pracovní aktivity k Velikonocům, Dušičkám a k Vánocům. Také jsme uskutečnili
výstavu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
od firmy DMA. Byly předváděny různé pomůcky
pro tělesně postižené (hole, sedačky na vany, chodítka, vozíky, polohovací postele a jiné) a podávány

informace, jak tyto pomůcky získat a kdo je může
předepisovat. I když jsme výstavu včas a dostatečně
propagovali, nikdo ze spoluobčanů neměl zájem se
jí zúčastnit. Bylo to velké zklamání jak pro náš výbor
– jediné účastníky, tak pro pracovníka firmy.
Uspořádali jsme dvě lékařské přednášky
s MUDr. Petrem Barákem, které měly veliký ohlas.
Při poslední přednášce s tématem „Poruchy spánku“
byla zasedací místnost spolkového domu obsazena
do posledního místa. Po skončení přednášky nás
ještě paní Tomanová seznámila s rostlinnými produkty prospěšnými našemu zdraví, které jsme měli
možnost ochutnat.
Naši členové se též účastnili rekondičního pobytu
v Sezimově Ústí pořádané okresním výborem STP.
I na rok 2018 máme připravený podobný plán akcí,
uvidíme, jak se nám ho podaří naplnit. Co se nám
stále příliš nevede, je přijímání nových mladých
členů. Naše členská základna stárne a mladí nemají
zájem. Každý se jenom zajímá, kolik za to bude mít.
Autor je předsedou místní organizace STP.

Vánoce, Vánoce přicházejí…
Šárka Kohoutová

N

e, nezbláznila jsem se, vím, že v době, kdy píšu
tyto řádky, už jsou zase na rok pryč, leč nedá
mi to, abych nenapsala alespoň pár slov k akci, kterou jsme uspořádali dva dny před Štědrým dnem,
tedy v pátek 22. prosince.
Ve společenském sále našeho domova jsme se sešli
nejen my, členové aktivizačního oddělení, ale i rehabilitační úsek spolu s našimi svěřenci, a to u příležitosti celodenní bujaré oslavy přicházejících Vánoc.
I když byla akce plánovaná, byl její průběh jak
v dopoledních, tak odpoledních hodinách ve znamení čiré improvizace. A tak se naši uživatelé seznamovali s dávnými vánočními tradicemi, zvyky
a obyčeji prostřednictvím humorných scének – hlavními průvodci pořadem byli „bába“ s „dědkem,“

kteří komentovali celý průběh Vánoc, ale byla tu
i „bába“ se skořápkami ořechů, které symbolizovaly pouštění lodiček a lidskou soudržnost. Zabíjel
se kapr, předávalo se Betlémské světlo, házelo se
střevícem a odpoledne se nám narodil živý Ježíšek,
který všem předal hojné dary, dárky a dárečky, to vše
za hudebního doprovodu, kdy zazněly tradiční české
vánoční koledy, ale i populární vánoční modernější
melodie – zavonělo to Purpurou, pomodlili jsme se
a opěvovali Tichou noc.
Dopoledne se o hudební doprovod postarala naše
stálice, pan Mgr. František Hromadník, a odpoledne nám byl nápomocen druhý hudební „opěrný
bod,“ pan Tomáš Duspiva. Celodenní akce byla
náročná, avšak odměnou nám byly rozzářené oči
našich svěřenců, ve kterých se často třpytila ta nejkrásnější světýlka radosti a dojetí. Co si můžeme přát
víc? Tahle radost, ta je nad všechny vánoční dárky.

A zase ZATRE
Eliška Leopoldová, Jan Adrián

S

polek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí, o. s. ve spolupráci s Českou federací ZATRE, o. s. si Vás dovoluje
pozvat na turnaj v ZATRE.
Hra je určena pro každého, kdo umí
sčítat do dvanácti a rád si hraje; občas se
jí také říká „číselné Scrabble.“ Turnaj se
uskuteční v sobotu 10. března v zasedací
místnosti spolkového domu.
Pro nováčky, kteří by se s hrou a jejími FOTO: ARCHIV AUTORŮ
nástrahami chtěli seznámit před turnajem, budeme hru ukazovat v sobotu 10. března lých hráčů. Do turnaje pak zbývá dost času, v přípav klubovně „rodáků“ ve spolkovém domě od 10.00 dě zájmu můžeme tedy trénování ještě zopakovat.
			
Těšíme se na Vás!
do 16.00 hodin. Uvítáme jak účast dětí, tak i dospě-

Novoroční
Jeden se nestačí divit, jak se ta dvě numera na konci letopočtu čile navyšují. Když jsem sunul nohy po prašné
cestě a psal se rok 1887, zdálo se to třetí tisíciletí tak
vzdálenou budoucností!
No dobrá, možná si ten rok nevybavuji přesně, je to
plus mínus století.
Každopádně tehdá se tak blahobytně neslavilo. Nevkráčíval jsem do ledna o dvě, tři kila břišního vrásnění
bohatší jako poslední roky. Jaro, kde jsi? Ať mohu vyrazit na cyklostezku vypotit ty nové airbagy? Páč v téhle zimě nezimě si sotva zabruslím na řece či rybníku.
(Vlóni se to nakonec překvapivě na Sázavě podařilo!)
A to, prosím, jsem nestřádal kalorie z alkoholu – sociálního lubrikantu o svátcích pochopitelně hojně užívaného. Což mi připomíná další indícii, zařazující mě
do časů minulých, tedy, když jsem ještě pívával. Mladí
lidé prý podle průzkumů v Respektu už dávno nepraktikují páteční, neřku-li i středeční pijatyky za účelem
celkového „resetu“ systému jako za nás. Žádných sedm
piv a jednu zelenou, jak zhudebnil Fanánek. Dnes se
degustuje, pije se mnohem pomaleji a kvalitnější pití
prokládané sodovkou, prý. No, to mě podrž, kam ten
svět spěje, a hospodští nebudou mět co žrát!
Á propos, hudba, v tomtéž Respektu je k nalezení
i stesk o mizení rockové hudbu z veřejných médií. Zatr
sakr. V rádiích ani jinde, natož v žebříčcích, už o poctivý rock a bigbeat nezavadíte. Pro současnou přetechnizovanou dobu má prý vhodnější výpovědní hodnotu
rap, r´n´b a počítačové beaty.
Coby mládežník jsem ohrnoval nos nad Led Zeppelin.
Led se zelim. Pch, hudba pro důchodce. Olalá, zdá se,
že moji Pearl Jam a tak dále jsou už taky led se zelim.
Ale, proč to tentononc, vůbec, že jo. No, páč to je oslí
můstek k opožděnému přání, ať se vám daří bez ohledu
na to, zda už trochu dinosauříte a vaše skladby hrajou
už jen na Blaníku. A až budete reinkarnovat národní
konzumační tradice, moc to s tím „sedm piv a jednu
zelenou“ nepřehánějte, páč vaše játra už taky něco
pamatujou. A třebas se potkáme na jaře na té cyklo…
Robert

Čas rodící se radosti
Tereza Viktorová

H

romnice, keltsky nazývané Imbolc, jsou svátkem, který
už téměř vyprchal z našeho povědomí. Dovolte mi, abych
vám osvěžila vaši archetypální paměť a pomohla tak vzkřísit
prastarou tradici z polomrtvých. Koneckonců, vždycky je příjemné mít důvod k oslavě, ne?
Hromnice se tradičně slavily a doufejme, že slavit budou
1. února, tedy na půli cesty mezi zimním slunovratem a jarní
rovnodenností jako svátek naděje, že život přes zimu nezanikl,
i jako příslib toho, že jaro už je pomalu za dveřmi, dny se začínají opět viditelně prodlužovat a příroda se začíná probouzet
ze zimního spánku. I v nás se tou dobou přirozeně rodí dětsky
optimistická radost a chuť do nových projektů.
Abychom téhle mladé energii udělali doma místo, vyplatí se
čistit, vyhazovat, zbavovat se starého a nepotřebného a větrat,
větrat, větrat. Otevřít okna, dveře i šatní skříně a vyměnit starý
vzduch za nový. Poté, co rituálně očistíte byt či dům, je dobré
pamatovat i na očistu svého těla. Můžete to pojmout kreativně
a skočit do ledového rybníka, udělat si bylinkovou koupel nebo
jít do sauny. Kreativitě se meze nekladou. Popravdě je to den
kreativitě zasvěcený. Právě ona energie deroucí se z hlubin, která
už už chce spatřit světlo světa, je nositelkou nových nápadů,
inspirace a kreativity. Staří Keltové téhle sebevědomé mladé
energii dali jméno a tvář a udělali z ní svou nejmladší bohyni
keltského kola roku, kterou pojmenovali Brigit.
Brigit je bohyní probuzení, regenerace a inspirace. Stačí se
zhluboka nadechnout, zapálit bílou svíčku, obléknout si bílé
šaty a můžete se s ní radovat také. Stačí se jen s důvěrou a nadějí
otevřít novému...
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pokračování článku „Výroční zpráva starosty města za rok 2017“ ze str. 1
Celkem bylo rozděleno 3,2 mil. korun
a podpořeno 80 žádostí spolků a pořadatelů.
Město tak podpořilo činnost spolků,
práci s dětmi, desítky kulturních a sportovních akcí. Město uhradilo provoz
spolkového domu, kde mají spolky svá
zázemí.
Mostek přes Ostrovský potok
Mostek přes Ostrovský potok byl dokončen. Nový most je vyprojektován
širší než původní, má chodník a větší
průtočnost. Stavbu provedla firma Calipsum v ceně 2,3 mil. korun. Penále
za nedodržení termínu bylo 700 tis. korun. Na akci byla získána dotace ze Středočeského kraje ve výši 1,18 mil. korun.
Kultura, sport a volný čas
Turistická sezóna na zámku ve Zruči
n. S. byla zahájena už v dubnu velkou
kulturní akcí ve spolupráci s vodáky.
Zručský zámek navštívilo za celou sezónu 23 000 návštěvníků. Do prohlídkového okruhu byl zrestaurován a zakoupen další nábytek a byla dokončena
práce na vybavení zámecké koupelny.
V zrekonstruovaném zámeckém areálu byl uspořádán první víkend v srpnu
XVII. ročník již tradičních historických
slavností, kterých se zúčastnilo téměř
2000 návštěvníků. Na závěr vystoupil
Jakub Smolík. V zámeckém areálu v turistické sezóně proběhly koncerty např.
Josefa Zímy nebo Ondřeje Havelky,
Hradozámecká noc a Strašidelný zámek. Na nádvoří zámku se uskutečnila
slavnostní předvánoční akce s rozsvícením vánočního stromku – Předvánoční
jarmark. Ve zručském dvoře uspořádala
koncert skupina Divokej Bill. Celoročně probíhaly výstavy v zámecké galerii.
Byl uspořádán městský ples, tentokrát
už desátý, hlavním hostem byla zpěvačka Monika Absolonová.
Celý rok byla v provozu městská
knihovna. Počet výpůjček přesáhl 30 tisíc. Městská knihovna získala celostátní
uznání v soutěži Knihovna roku 2017
a zástupci knihovny ho přebrali v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Celý
rok fungovalo ve spolkovém domě klubové kino s kavárnou a posezením před
samotným promítáním. Ve spolkovém
domě se konala spousta besed, přednášek a workshopů. Pro zájemce se vyučovalo v Akademii třetího věku, probíhaly
kurzy angličtiny i němčiny. Spolkový
dům oslavil pět let své existence a k tomuto výročí byla připravena velká kulturní akce s otevřením kluboven všech
spolků a se zábavou na hotelu Zruč. Pokračovala práce na knize o našem městě.
V prostorách kotelny Na Výsluní
provozoval svou činnost Nízkoprahový
klub pro mládež.
Naše infocentrum, které navštívilo
přes 35 tisíc turistů, prodalo upomínkové zboží za více než 400 tisíc Kč.
Ve sportovním areálu byla vyměněna
prkna na tribunách a byl doplněn kamerový systém sportovní haly i areálu. Byl
zmodernizován bufet ve vstupu do sportovní haly. Správci sportovní haly uspořádali charitativní akci ve spolupráci
s extraligovými házenkářskými kluby.
Ostatní
V městských bytech pokračovala
mimo běžné opravy a údržbu postupná
renovace koupelen a sociálních zařízení. Na novém hřbitově došlo k rozšíření urnových míst. Město zakoupilo
dvě mobilní toalety na dětské hřiště
a k rozhledně. Po letech byla rozšířena
vánoční výzdoba v zámeckém areálu
– nasvícení altánku, malých stromků,
brány a kašny.
Naše pečovatelská služba zakoupila novou pračku se sušičkou, zvýšil se
počet klientů. Našim dobrovolným
hasičům byly zakoupeny nové dýchací
přístroje na zásahy.

Celý rok probíhal projekt Lepší místo. Projekt řeší drobná zlepšení, úpravy či opravy v různých částech města.
Do ulice Vlašimská a Kutnohorská byly
nainstalovány nové radary na měření
okamžité rychlosti.
Služba Senior-taxi pro naše starší spoluobčany má za sebou druhý celý rok
fungování a uskutečnilo se 2 804 jízd.
Slouží k dopravě k lékaři, na nákupy,
úřady, hřbitovy apod. v rámci Zruče
n. S. a našich vesniček. Taxi pro vás přijede k vašemu domovu a doveze zpět.
Úhrada 20,- Kč za jednu jízdu se platí dopravci. V ceně je zahrnuta čekací
lhůta 30 minut. Zbylé náklady doplácí
město. Službu si můžete objednat u provozovatele pana Martina Havlíčka na telefonu 604 687 220, vždy den předem.
Nezaměstnanost ve Zruči n. S. klesla na konci roku 2017 na necelá 3 %.
Jedná se tak o nejmenší nezaměstnanost
od ukončení výroby v Sázavanu před
dvaceti lety. Počet pracovních míst vytvořených v našem městě se pohybuje
kolem čísla 2 050, zatímco před deseti
lety byl 1 500. Během deseti let tak došlo k nárůstu o 37 %.
Dotace a připravované projekty
Naše město stejně jako v minulých
letech podává žádosti o dotace, které
slouží na různé investiční a neinvestiční projekty. Bez těchto finančních
prostředků by rozvoj našeho města postupoval pomaleji.
Město Zruč nad Sázavou v roce 2017
dostalo či obdrželo smluvní závazek
na dotace a dary ve výši 25 milionů
korun.
Byl vypracován projekt na dokončení
zateplení městských bytů ve Spojovací
a Průběžné ulici. Na projekt máme podanou žádost o dotaci. Dále bylo získáno stavební povolení na rekonstrukci
páteřní komunikace v areálu Sázavanu.
Byla připravena projektová dokumentace na rozšíření sociálního zázemí v přízemí zámku.
Práce městského úřadu, TS, městské
policie, správy majetku a kontroly
Celý rok městský úřad poskytoval
standardní služby. Celkem bylo provedeno na matrice a stavebním úřadu
kolem 3 600 úkonů. Bylo uzavřeno 75
manželství a přivítáno mezi spoluobčany našeho města 31 dětí z počtu 36
narozených.
80 občanů využilo pečovatelskou
službu, kterou zajišťují tři pracovnice. Celkem pečovatelky provedly přes
7 000 úkonů. Sbor pro občanské záležitosti uskutečnil celkem 268 návštěv
u našich spoluobčanů. V září proběhlo
setkání důchodců, kterého se zúčastnilo
70 občanů.
Technické služby prováděly pravidelnou celoroční údržbu města. Zároveň prováděly další služby pro firmy
a občany. Již pátým rokem se v areálu
Technických služeb prodávaly vánoční
stromky. Zaměstnanci Správy majetku
města se starali nejen o městské byty, ale
o všechny budovy města, včetně zručského zámku, všech tzv. nebytových
prostor a budov školských zařízení.
Mimo mnoha dalších technických činností se jim také podařila instalace nové
expozice zámecké koupelny.
Městská policie ve Zruči nad Sázavou
v roce 2017 zabezpečovala nepřetržitý provoz v počtu šesti zaměstnanců.
Celkem bylo evidováno 981 událostí.
Strážníci zabezpečovali místní záležitosti veřejného pořádku v obci a plnili další svěřené úkoly. V rámci plnění
těchto úkolů spolupracovali s Policií
ČR, státními orgány a orgány místní
samosprávy. Naši strážníci byli žádáni
o pomoc v různých situacích, řešili záležitosti s autovraky a odloženými vozidly,
přestupky převážně v dopravě, odchytávali toulavá zvířata, vyjížděli na signály

PCO a ke klientům sdružení Život 90.
Dále byla městskou policií prováděna
výuka dopravní výchovy na místním
dopravním hřišti pro žáky základních
škol ze Zruče n. S. a blízkého okolí.
Na město v průběhu roku přišlo několik kontrol. Krajský úřad na základě
zákona přezkoumává hospodaření a dodržování předpisů ve městě. Dobrou vizitkou města je, že výsledek krajského
auditu je bez závad.
Rada a zastupitelstvo
Rada našeho města měla v roce
2017 šestadvacet zasedání a projednala
484 záležitostí. Zastupitelstvo města
Zruč nad Sázavou zasedalo devětkrát
a přijalo 89 usnesení.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům
města, radním a zastupitelům za jejich
práci. Přeji všem dobrý rok 2018.
FOTA: ARCHIV AUTORA

Památník Panence Marii
po opravě

Opravená kaplička v Říční ulici

Opravená kaplička
v Nesměřicích

Opravená Dubinská ulice

Nové asfaltky na Farském

Hlediště v sále ZUŠ

Sociálky ve Zručském dvoře

Nový nábytek v prohlídkovém okruhu zámku

Propustek pod zámkem

Nový asfalt na mostě přes Pardidubský potok

Radar ve Vlašimské ulici

Dýchcí přístroje pro hasiče

Mlhoviště ve školce Na Pohoří

Nové sezení v letním kině

Nový most u restaurace Na Ostrově

Elektrofiltr v biokotelně

Nová cisterna
pro dobrovolné hasiče

Nové
LED osvětlení

Stavba dešťové kanalizace
v Nabřežní ulici

Mobilní toaleta
na dětském hřišti

Nový traktor na údržbu města
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Netradiční doučování
Šárka Kohoutová

P

rotože mne baví nejen zpěv a literatura, ale také cizí jazyky, zejména ten anglický, rozhodla jsem se
vyplňovat svůj volný čas ještě další
aktivitou, a tou je doučování. Začalo
to v létě, kdy jsem pomáhala jednomu
běloruskému děvčátku s českým jazykem, který je mi od mala další velkou
láskou, a pokračovalo to právě angličtinou. Kromě příležitostných rad
a výpomocí i kolegyním ze zaměstnání jsem se před nedávnem ocitla
na zdravotní prohlídce u lékaře, kde
se mne, čirou náhodou, zeptala zdravotní sestřička a zároveň maminka
jednoho talentovaného chlapce:
„Nevíte o někom, kdo by doučoval
angličtinu? Ten náš kluk by s ní potřeboval pomoct. A i jeho přítelkyně…“
„Vím,“ odpovídám, „já jsem tak
smělá…“
„Jé, tak to vám děkuji, to jste mi
hned vylepšila den, já vám na sebe
dám kontakt, abychom se domluvily,
syn vám zavolá a dohodnete se spolu.“
„Výborně, tak to se budu už moc těšit,“ odpovídám a odcházím od lékaře uspokojena výsledkem pravidelné
periodické závodní prohlídky, kdy je
vše v pořádku a já mohu pokračovat
v dosavadní práci se stejným nasazením jako doposud, avšak zároveň
v mírných obavách, zda jsem neslíbila něco, co nebudu moci dostatečně
kvalifikovaně splnit.
Ale to už mi vpodvečer volá hlavní
účastník potenciálního doučování,
zda by se mohl dostavit v sobotu
v šestnáct hodin a kde že to vlastně
tedy bydlím. Já mu zodpovím potřebné dotazy a jsem plna očekávání.
Zanedlouho se dočkám. Do dveří vstupuje mladý sympatický muž,
který je zpočátku nesmělý, avšak velmi přirozený. Já se táži, jakou školu

studuje, co potřebuje a co ode mne
očekává. A tak usedáme společně
k výuce anglického jazyka a já vidím,
že v tom mladém člověku, který mi
věří, že mu pomohu a že ho něco naučím, doučím a poradím nějaký ten
„fígl“ jak proniknout do tajů angličtiny a přitom se jí nenechat otrávit,
dřímá obrovský potenciál a schopnost
dané problematice porozumět docela,
ba dokonce v ní vyniknout a předčit
třeba i své kolegy.
Proč? Protože vidím, že opravdu
CHCE. CHCE se naučit, CHCE porozumět, CHCE vědět, CHCE to dokázat, CHCE znát a umět si poradit.
A to je pro mne jako jeho „pedagoga“,
který má zájem vidět výsledky svého
snažení a úsilí, to nejpodstatnější.
Vše si píše, naslouchá mi, ptá se
a já ho v jeho snaze podporuji. „Jen
se ptejte, nemá smysl, abychom tu
jen tak seděli. Když přijdete s konkrétním problémem, je to jen a jen
dobře.“ Po hodině odchází, aby mi
vzápětí poslal SMS zprávu: „Děkuji
vám za skvělou hodinu angličtiny, jste
super! Jen jsem se zapomněl zeptat,
zda bychom mohli docházet i s přítelkyní...“
„Samozřejmě, beze všeho,“ odpovídám obratem a těším se na další práci,

Otužilci trávili Silvestr tradičně
která se mi stává záhy velkým koníčkem. A za týden opravdu přichází můj
žák i se svou přítelkyní a já začínám
vysvětlovat, jaký je rozdíl mezi minulým časem prostým a minulým časem
průběhovým a jak se tyto dva jevy používají a kde vyskytují a beru si na pomoc svoji milovanou češtinu, pomocí
které se snažím celou problematiku
vysvětlit co nejpodrobněji. I zdá se,
že látka je pochopena!
A opravdu, za týden mi moje nová
svěřenkyně sděluje, jak ji paní učitelka chválí, že je to vidět, že se doučuje
a že si hned vylepšila známku. A to je
zase odměna pro mne, vidím, že mé
snažení a úsilí nejsou zbytečné.
Nebudu ty dva jmenovat, protože to
není na místě, ba to ani není podstatné, oni to moc dobře vědí. Snad jen,
pokud tyto řádky budou číst: „Děkuji
Vám, přátelé, že mne týden co týden
poctíváte svou vzácnou návštěvou,
která je, aspoň doufám, přínosem
nejen pro Vás, ale hlavně pro mne,
protože mám velikou radost z toho,
že Vám právě tato setkávání přinášejí
úspěch ve studiu a tím Vás motivují
k dalšímu snažení! Byli jste pro mne
krásným předvánočním dárkem a já
doufám, že tím dárkem zůstanete ještě i v roce nastávajícím!

Jaroslav Anděl

A

ni loňský Silvestr nebyl u zručských
otužilců výjimkou z jejich tradiční silvestrovské veselice u řeky Sázavy
na plácku v zátočině pod Chabeřickými
skalami. Již od půl desáté ranní rozdělával Kamil Neužil oheň, což po vydatných
nočních dešťových přeháňkách nebylo
zcela snadné. Že se mu dílo podařilo,
se dalo poznat již z dálky podle jasných
kouřových signálů, kterými symbolicky
přivolával jak otužilce, tak jejich příznivce ze širého okolí. Ti se zde začali scházet
krátce před desátou hodinou a dorazili
v nečekaně početně silném zastoupení.
Počasí se ráno naštěstí umoudřilo co se
deště týče, a tak až na občasné poryvy větru nic nebránilo v příjemném strávení
nedělního dne v družné zábavě.
Otužilců se zde tentokrát sešlo rovných
sedm: Zdeňka "Bára" Kolouchová, Petr
Hulman, Oldřich Hejzlar, Kamil Neužil, Pavel Augustov, Jiří Čapek a Jaroslav
Anděl. Nejprve proběhlo pózování pro
fotografy s pěkně zpracovaným PF 2018,
které otužilcům připravila jejich dlouholetá podporovatelka paní Bohumila Světlíková. Fotografové byli ve značné přesile, proto jsme si na chvíli připadali jako
mediální hvězdy na nějaké tiskovce. Poté
jsme se společně vydali do vody a užívali
si ledově chladnou Sázavu. Po výstupu

FOTA: ARCHIV AUTORA

Vetřelci v přírodě – pavouci a motýli

František Fišer

Změny klimatu, které jsou velkou
měrou ovlivněny činností člověka, se
projevují v přírodě Evropy také stěhováním organismů z jihu na sever.
Jako příklad můžeme uvést postup
křižáka pruhovaného z jeho původního subtropického prostředí u Středozemního moře do severnějších oblastí
Evropy. Na konci devadesátých let
20. století se vyskytoval již na jižní
Moravě. V září 1991 byla objevena
mohutná populace tohoto druhu
pavouka v prostoru zrušeného vojenského cvičiště u Milovic (ve středních
Čechách, ing. Vávra). V červenci roku
2009 jsme jej zaznamenali na naší zahradě v trvalkovém záhonu a v srpnu
také na zdi domu. Jeho pozoruhodná
síť má v průměru až 30 cm a shora dolů
je vyztužena silným klikatým pruhem
vláken, zvaným stabilimentum.
Svým exotickým vzhledem – žlutočerným zbarvením s příčnými černými
pruhy připomíná samička vosu s dlouhýma pavoučíma nohama rovněž se
žlutočerným pruhováním. Toto zbarvení je výstražným znamením i pro
jiné predátory (živočichové živící se
lovem jiných živočichů). Na rozdíl
od vosy nemá tři, ale čtyři páry kráčivých končetin jako všichni pavouci.
Samička délkou těla až 20 mm
(měřeno bez končetin) budí značný
respekt. Sameček je menší – jen 5
až 7 mm s nenápadným zbarvením.
Po páření sameček obvykle skončí jako
potrava samičky.
Své pozoruhodné sítě pravidelně tka-

né jinou technikou a jiným druhem
vlákna než naši běžní pavouci buduje
samička křižáka nízko při zemi. V pavučině potom sedí hlavou dolů a číhá
na hmyz, především na kobylky.
Na podzim upřede velký kulovitý

kokon podobný makovici, který naplní až čtyřmi sty vajíčky. Na jaře se
vylíhnou malí křižáci. Samička přes
zimu uhyne.
Jako téměř všichni pavouci je křižák
pruhovaný jedovatý. Není ale agresivní
a neprokousne (kromě dětí) kůži dospělého člověka a jeho jed je pro nás
slabý. Nepatří proto mezi druhy lidem
nebezpečné.
Je to zajímavý predátor a je zapsán
v Červené knize ohrožených a vzácných druhů živočichů ČSFR z roku
1992. Jeho výskyt je dnes již běžný.

Můžete jej spatřit v přírodopisných
sbírkách zdejší ZŠ.
Zápřednice jedovatá je dalším druhem pavouka, který se šíří z jihu Evropy na sever. Rozmnožila se hlavně
na Berounsku a Litoměřicku. Samička
dosahuje velikosti 10–15 mm, samečci 7,5–12 mm. V obou případech se
jedná o délku těla bez končetin. Její
kousnutí by mohlo být nebezpečné
zejména pro děti, alergiky a nemocné
jedince. Daří se jí ve vysoké trávě a její
přemnožení souvisí s oteplováním planety. Na začátku devadesátých let šlo
o vzácný druh. Dnes už je běžně se
vyskytujícím pavoukem.
U samiček převládá zelené zbarvení
zadečku, samečkové mají zadeček žlutý. Nejnebezpečnější je v srpnu, kdy
si staví hnízdo ve vrchní části bylin.
Agresivní je v období září a října, kdy
se z vajíček líhnou malí pavoučci.
Kousnutí zápřednicí působí velkou
bolest podobně jako vosí bodnutí.
Častou příčinou migrace hmyzu
a pavouků je také rozvoj dopravy
na velké vzdálenosti.
Z jihu na sever se postupně šíří vysoce jedovatý pavouk – snovačka jedovatá, známější jako „černá vdova“. Je
rozšířena v Austrálii, Severní a Střední
Americe a střední Asii. Byla nalezena
na pobřeží Černého moře v Rumunsku. V červnu roku 2017 se dostaly
snovačky jedovaté se zásilkou zboží
z Kalifornie do Dolních Břežan u Prahy. Její kousnutí bylo zjištěno v Dánsku a Švédsku.
Samice měří i s končetinami 4–5 cm.
Na zadečku má oranžovou až červenou

z vody a kratším proběhnutí pro rozproudění krve jsme si na ohni opékali
špekáčky. Kromě toho posloužil oheň
k ohřátí jak některých dobře vychlazených otužilců, tak i přihlížejících.
Nakonec nás příjemně překvapilo a potěšilo svými hřejivými paprsky i slunce,
které na nás vykouklo zpoza zatažené
oblohy. No a jak už to zde koncem roku
chodí, hodovalo se, připíjelo na zdraví,
degustovalo se, co kdo přinesl. V nabídce byla Kamilova pečená paštika, Bářiny
pikantní řízky, dále jednohubky, klobásy,
sýry, druhově neuvěřitelně pestré a četně
zastoupené vánočního cukroví, krůta
na vánoční způsob a nakládaní utopenci
(naštěstí jediní, kteří zde byli na Silvestra k vidění, takže ani letos nebylo nutné
nikomu poskytovat první pomoc). K pití
se podávala káva, čaj, případně i něco ostřejšího.
Jménem otužilců děkujeme všem
za podporu a energii, která ze všech přítomných sálala. Pro případné zájemce
dodáváme, že společné otužování zde
probíhá každou neděli, sraz je vždy krátce před jedenáctou hodinou. Žádný věk
není překážkou, otužilce najdeme jak
mezi dětmi školou povinnými, tak mezi
důchodci. Nejdůležitějším kritériem pro
otužování je zdravé srdce (doporučuje se
prohlídka lékařem), nadšení a chuť dělat
něco pravidelně pro své zdraví.

skvrnu, jinak je černá. Po spáření sežere samce, pokud ten nestačí utéct.
I proto dostala svůj název černá vdova.
Její kousnutí může být smrtelné. Dnes
již existuje pavoučí antisérum, které
většinu obětí zachrání. Černá vdova je
velmi plachá a útočí většinou ze strachu. Může se ukrývat i v banánech.
Palovčík brazilský je nejjedovatější
pavouk světa. Jedním kousnutím dokáže usmrtit i člověka. Dostal se s banány do Vsetína, kde si je s kokonem
koupila zákaznice. Po zjištění obsahu
dala sáček s ovocem do mrazáku. Tím
pavouky zneškodnila a zachránila život
sobě i šestileté dceři.
Pavouci v přírodě nás zbavují dotěrného hmyzu, např. much. Stačí je

respektovat. Pavouky řadíme do třídy
pavoukovců, kteří patří k nejstarším
známým suchozemským živočichům.
Celá řada z nich pečuje o potomstvo.
Stručný přehled invazních druhů
bych uzavřel zmínkou o klíněnce jírovcové, která je typickým příkladem
invaze živočichů. Poprvé byla pozo-

rována v polovině 80. let minulého
století na území bývalé Jugoslávie.
K nám se rozšířila asi o 10 let později. Jeví se jako nenápadný motýlek
podobný molu. Viditelným projevem
jejího výskytu jsou rezavé listy jírovce
maďalu, lidově zvaného kaštan koňský. Zasychání listů a jejich opadávání
způsobuje larva klíněnky, která uvnitř
listu stráví celé své vývojové období,
během kterého list značně poškodí.
V průběhu jediné sezóny se vylíhnou
tři generace klíněnky. Larvy přežívají zimní období ve spadaném listí
a v kůře na kmeni jírovce. Na jaře se
z nich vylíhnou motýlci, kteří vyletí
zpět do koruny stromu.
V ochraně jírovce částečně pomáhá hrabání listí
pod napadenými
stromy a jeho
likvidace. Dosavadní chemické
prostředky ničí
i přirozené nepřátele klíněnky – chalcidky.
Účinná látka,
která by měla vliv
pouze na klíněnky, je předmětem
výzkumu.
Vědci se obávají přesunu klíněnky
z kaštanů na javory. Ochránci přírody
si s ní nevědí rady. V některých západních státech vysazují místo jírovců
lípy.
(pozn. red.: tímto článkem autor
uzavírá volný seriál o vetřelcích v naší
přírodě)

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Rivalové
Vladimír Radil

P

olovina třicátých let 17. století nebyla časem, na který by někdo mohl
hezky vzpomínat u krbu.
Proč?
V ohni války se střední Evropa škvaří
už osmnáctý rok. Žoldnéři ve službách
kurfiřta falckého, krále dánského či
švédského nebo internacionální soldateska bojující za císařský dům rakouský
pochodují tam a zase zpátky českými
i říšskými zeměmi. Generálové se jeden
před druhým vytahují, že po kvartýrování jejich vojáků kraj neuživí ani vránu.
Vypálenými vesnicemi, kde často zbyly
jen ohořelé zdi kostelů, jdou ve šlépějích
drancujících armád mor a další, nám
neznámé, epidemie.

Tehdy, obklopen všudypřítomným
neštěstím a smrtí, se odhodlal čerstvě
penzionovaný generál vojska švédského krále, rodák z Lipnice nad Sázavou,
Jindřich Mates Thurn, k bolestnému
přehrabování vlastní paměti. V roce
1636 napíše německy apologii, tehdy
se tak říkalo obrannému spisu. Svoji
roli v řetězu událostí, jejímž posledním
článkem byla bělohorská katastrofa,
trochu přeceňuje, ale nemůže vytěsnit
z paměti otázku, zda veliká stavovská
pře roku šestnáctistého osmnáctého
nebyla nadarmo.
Třiadvacátého května roku 1618, prý
podle starého českého zvyku, vysypali
do Jeleního příkopu Thurn a jeho názorové siamské dvojče Linhart Colonna
z Felsu s pomocí dalších rozzuřených
šlechticů dva místodržící císaře Matyáše, falešného Jaroslava Bořitu z Martinic
a pobožného jezuitského odchovance
Viléma Slavatu.
Spravedlnosti bylo učiněno konečně
zadost, alespoň podle Thurna. Ti, co
věrolomně porušovali náboženské svobody, se dočkali zaslouženého trestu.
Ve své apologii však Thurn zabloudil do minulosti poněkud hlouběji.
Podrobně popisuje vpád pasovských
z roku 1611. Tehdy stavovská obec už
dál nespoléhala na šíleného Habsburka
Rudolfa a sama vyhnala ze země loupeživé bandy císařova bratra Leopolda.
Šlechta a královská města tehdy vlastně
převzaly moc v zemi a na císaři si přímo
vydupaly potvrzení náboženské svobody,
zvané Rudolfův majestát.
Svět je malý a o náhody na něm není
nouze. V roce 1637 v bavorském Regensburgu vstoupil do jediného obchodu z knihami ve městě Vilém Slavata.
Knihkupec sdělil, že má věc, která by
pana hraběte mohla zajímat. Vilém se
podíval a na titulním listě uviděl známé
jméno, Jindřich Mates Thurn. Knihu si
koupil, přečetl a byl vzteky bez sebe.
„Hrabě Hendrikus Thurn asi pro vysoký věk už nemůže jezdit po všech válčištích Evropy, i když ta strana válečná,
kam se přichýlil, vždycky kvůli němu
prohrála. Místo aby hledal pardon u císaře, tak hrubě uráží kavalírskou čest hraběte, kterého v Praze tak zločinně z okna

vyhodil“, nechal se slyšet Slavata.
Co znamenala urážka kavalírské cti
v časech Tří mušketýrů, není třeba zdůrazňovat. Duel Slavaty a Thurna neskončil šermováním za úsvitu. Žádná ztichlá
louka se nestala svědkem prolití slavatovské či thurnovské krve. Slavatovými
zbraněmi byly ořezaný husí brk a bělostné stránky papíru. V letech 1637 až 1340
sepsal první dva svazky dlouhatánských
pamětí. Dal Thurnovi pádnou odpověď.
Dílo je to velmi subjektivní. Události
tak důležité pro celý národ vidí Slavata
ryze osobní optikou. Jako místodržící
prý nepodnikl nic proti zákonům země
a každá katolická provokace před dnem
defenestračním byla ve skutečnosti
úzkostlivé dodržování litery zákona.
Majestát si stavové podobojí vynutili
na duševně nemocném císaři Rudolfovi
vydíráním.
Vedla Slavatovu ruku jen uražená čest?
Nikoli.
Dvě hrabata z Posázaví (Jindřich Mates Thurn se narodil na hradě Lipnici
a Vilém Slavata ve tvrzi v Čestíně ) byla
ochotna kdykoli zkřížit kordy dávno
před apologií a defenestrací. Vzájemné
animozity neobrousila ani jakási krajová
příslušnost. Lipnice a Čestín nejsou zase
tak vzdáleny. Oba v mládí navíc patřili
k straně podobojí. Vilém Slavata a jeho
rozvětvené příbuzenstvo se hlásili k Jednotě bratrské.
Kdy vznikla nenávist Mezi Thurnem
a Slavatou?
Na počátku panování císaře Matyáše
byl Vilém Slavata zbaven úřadu karlštejnského purkrabího. Roční plat této
prebendy se pohyboval kolem 40 000
zlatých.
Koho jmenoval císař na místo Slavaty ?
Jindřicha Matese Thurna.
Mezi oběma hrabaty se vylilo nekonečné moře nenávisti. Nic na tom nezměnil
ani třiadvacátý květen roku šestnáctistého osmnáctého.
Den před defenestrací se to v útrobách
domu na adrese Malostranské náměstí
6/18 Praha 1 hemžilo jak v mraveništi.
Ze slunce, které celý den ohřívalo deštěm nablýskané kočicí hlavy pražských
uliček, už byla jen oranžová koule, která
se chystala schovat za zelenou, neučesanou hlavu petřínského kopce. Nikdo
ve městě netušil, že se dnešní noc právě v tom domě, podle předposledního
majitele mu Pražané říkali U Montágů,
doladí poslední vychytávky činu, jehož
důsledky budou trápit obyvatel českomoravského prostoru po tři dlouhá
staletí.
Věděli to aktéři plánované akce?
Dnes nám to už nikdo nepoví. Zatím
se v pronajatých hostinských pokojích
či ve vlastních pražských palácích vypravovali na návštěvu. Pozval je Albrecht
Smiřický a nebylo jich mnoho, vlastně
jen hrstka. Všichni přijeli do hlavního
města jako účastníci zasedání zemského
sněmu.
Domácí čeleď Smiřických měla napilno. Musela se přichystat bohatá tabule.
Kdo znal extrémní žravost renesančních
kavalírů, tak ví, že stolní desky praskaly
pod horami pečené zvěřiny. Pážata šla
husím pochodem a nosila konvice plné
lehkého bílého vína původem z pobřeží
řeky Mosely nebo džbány sladkého červeného vína z Uher.
Ke Smiřickým domů nakonec přišli
Jindřich Mates Thurn, Václav Budovec
z Budova, Oldřich Kinský a Václav Vilém z Roupova.
Utajenému setkání vévodil domácí
pán, Albrecht Smiřický. Byl mnohem
mladší než ostatní. Subtilní postava,
jemné črty tváře a alabastrová pleť, mladý Smiřický měl být spíše děvče než
muž. Mnoho života mu však nezbývalo.
Jemnou tvář mají všichni souchotináři.
Nikoho nenapadlo, že uteče pět měsíců
a tuberkulóza si vybere svou oběť.
Na hostině bylo nezvyklé ticho. Zvlášt-

ní věc, vždyť tam seděli vášniví debatéři
stavovských schůzí. Téma, kvůli kterému
se spiklenci sešli, nakonec nakousl sám
Albrecht.
„Vaše milosti, pánové, není v zemi větších šelem, ničitelů svobody víry a rušitelů slavného Majestátu císaře Rudolfa
nad Slavatu a Smečanského“ (tak byl
nazýván Martinic – podle zámku Smečno).Všichni souhlasně kývali hlavami.
Smiřický pokračoval: „Je třeba to zastavit. Sám je třebas kordem propíchnu“.
Po pravici hostitele seděl Václav Budovec z Budova, muž nad jiné vážený,
opravdový vůdce strany podobojí. Byl
ze všech nejstarší. Od doby, kdy se narodil v zemanské tvrzi v Červených
Janovicích, uplynulo už sedm desítek
let. Ve stavovské obci byl nejvzdělanější. Kromě většiny evropských jazyků
ovládal i turečtinu. Veliká rozcuchaná
kštice sněhobílých vlasů vévodila všem
zasedáním zemského sněmu. Dokonale
zvládal řečnické umění, hájil zájmy Jednoty bratrské.
„A co je Vaše hraběcí milosti, pane
Smiřický, vrhnout po staročeském způsobu z okna“, navrhl Budovec.
Chvíli počkal, sám zvědav, jaký dojem
udělala jeho slova. Nikdo ze spiklenců
nevěděl, že při vpádu pasovských se
na sněmu schválilo: „Kdo ze zemských
úředníků bude majestátu škodit a svobody víry nebude chránit, má být vyhozen
z okna“. O tom už Budovec nemluvil.
Doma v zámeckém archivu bude mít
určitě schován opis z jednání zemského
sněmu z roku 1611.
Čekal déle než sám chtěl. V síni bylo
stejné ticho jak na začátku.
Co to jen toho starého lišáka napadlo?
Ale je to dobré. Hodně dobré.
Zaznělo první „vivat“.
Žaludky českého panstva té doby byly
vytrénované. Služebnictvo nosilo jednu
konvici vína za druhou. Stolovníkům
se rozvázaly jazyky. Každý chtěl přidat
k dobru nějaký německý či český přípitek.
Na cestě domů se začala odvaha přece
jenom vytrácet. Schůzka to byla spiklenecká. Každého napadlo : „Je to zločin
vlastizrady!“ „Císař si to nemůže nechat
líbit!“ „Proboha, není cesty zpět.“ „Nebude možné vyjednávat.“ „Snad císař
pochopií, že nejsme proti němu ale proti
té šelmě Slavatovi.“ Nikdo z účastníků
schůzky do rána nezamhouřil oko.
Dobře se nespalo ani Jaroslavu Bořitovi
z Martinic a Vilému Slavatovi. Čekali, že
něco přijde. Jisté je, že Slavata nařídil večer před defenestrací vystěhovat z předpokoje kanceláře místodržících nábytek.
Počítal s velkou návštěvou.
Kdo to vlastně byl Vilém Slavata
z Chlumu a Košumberka?
Jen málokterý příslušník panského
stavu měl tak špatnou pověst. Nálepku katolického fanatika mu můžeme
dát i dnes. V letech mladosti však nic
nenasvědčovalo tomu, že do skrovného
papežova českého stáda přibude jednou
tak poslušná ovečka.
Jak to?
Narodil se na zámku v Čestíně. Otec
a všichni jeho příbuzní vyznávali víru
Jednoty bratrské. Prvním Slavatovým
vychovatelem byl správce čestínského
bratrského sboru Jan Jafet a ten patřil
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Kalendář kulturních a dalších akcí
Výstava obrazů – Spolek Do baref – spolkový dům, I. patro, chodba.
Panenky, Baťa a spol. – rozšíření předešlé výstavy, pořádá Klub
Panenky ČR, spolkový dům, II. patro, chodba.
Klub Panenky ČR, z.s. – tanec, balet, akrobacie, každý čtvrtek
od 16.00 do 17.00 hod, klubovna spolku, více informací u p. Aleny
Zemanové, tel. 603 810 899.
Poznej svůj hlas, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Danielou Kroftovou Čechovou (učitelka zpěvu a terapeutka), každé pondělí,
od 20.30 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.
od 1. 2. 2018

Výstava „Zastavte se, zasněte se“ – výstava bude přístupná dle
otevírací doby infocentra. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti, studenti, senioři
20 Kč. Výstava bude v nových prostorách v přízemí zámku.

3. 2. 2018

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

3. 2. 2018

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

6. 2. 2018

Putování Balkánem 2017 – cestopisná přednáška, přednáší Marek
Dolejší, pořádá OKŠS – městská knihovna, od 18.00 hod., vstupné
20 Kč, spolkový dům, II. patro zasedací místnost.

6., 20., a 27. 2. Setkání v klubu, pořádá Český svaz žen ve Zruči, od 14.30 hod.,
2018
klubovna svazu.
12. 2. 2018

Koncert žáků ZUŠ, sál ZUŠ, od 18.00 hod.

13. 2. 2018

Tvoření pro radost – háčkovaná slepička, pořádá Český svaz žen,
od 14.30 hod., vstupné 20 Kč, spolkový dům, I. patro, klubovna svazu.

13. 2. 2018

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

14. 2. 2017

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

15. 2. 2018

Rok hliněného psa, přednáška Terezy Viktorové, pořádá OKŠS –
spolkový dům, od 19.00 hod., vstupné 100 Kč, spolkový dům, II. patro
zasedací místnost.

17. 2. 2018

ZATRE – tréninkové setkání, pořádá Spolek rodáků a přátel Zruče nad
Sázavou a okolí, spolkový dům, klubovna spolku, 10.00 – 16.00 hod.

22. 2. 2018

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

25. 2. 2018

Mše – připomínka únorových událostí, pořádá Spolek Přátelé
Zahrádky a Národní památkový ústav, od 14.00 hod.

27. 2. 2018

Z výstavních síní a galerií, pořádá OKŠS – spolkový dům, cyklus
přednášek Ing. Petra Ondráška, od 17.30 hod., vstupné: 50 Kč, spolkový
dům, II. patro, zasedací místnost.
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

k výzmanným historikům českobratrské církve.
Nejdůležitější léta dospívání však Vilém Slavata prožil u příbuzných v Jindřichově Hradci. Ve městě měli jezuitské
gymnázium.
Societas Jesu – Tovaryšstvo Ježíšovo
tehdy vypracovalo dokonalý systém
indoktrinace šlechtické mládeže, který
z nich učinil nejlepší pedagogy renesanční Evropy. Školení právě těch jindřichohradeckých jezuitů udělalo ze Slavaty opravdového katolického fanatika.
Po kavalírské cestě na jih Evropy přilnul
k Římu dokonale. Vlašský a španělský
model řízení státu a hospodářství byl
tím nejmodernějším,

co mohla evropská věda nabídnout.
Životní kroky Jindřicha Matese
z Thurnu vedly v té době někam jinam.
Slupka bojovného luteránství se v jeho
případě nedala jen tak oloupat. Nezanedbatelnou roli sehrál i jeho německý
původ. Čeští luteráni nepokukovali
po románském jihu. Dívali se severněji,
do Saska. Drážďany byly pro ně tím,
čím pro prvorepublikovou smetánku
Paříž.
Thurn neměl jezuitské školy. Navštěvoval slavné českobratrské gymnázium
v Ivančicích, v lavici seděl s Karlem Starším ze Žerotína, z něhož později vyrostl
vůdce moravských protestantů. Trochu
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 6
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Události řešené městskou policií
v prosinci 2017
• 8. 12. 2017 – Ve 21.30 hodin přijala hlídka MěP oznámení občanů o velké ráně, která se ozvala někde z prostor střelnice. Hlídka MěP zjistila, že se
pod srázem nad střelnicí ve směru na Chabeřice nachází havarované osobní
motorové vozidlo. Dále bylo zjištěno, že řidič tohoto vozidla při nehodě
utrpěl zranění. Na místo byla přivolána RLZS, hlídka PČR a místní jednotka
HZS. Z důvodu špatné sjízdnosti komunikace byla skutečnost též nahlášena na pohotovost SÚS. Strážníci na místě dohlíželi na bezpečnost silniční
dopravy až do prošetření události a úplného obnovení silničního provozu.
• 10. 12. 2017 – Se žádostí o pomoc se ve večerních hodinách obrátili
na hlídku MěP obyvatelé domu ulice Na Pohoří. Důvodem byl nezvaný nocležník, který se usídlil na chodbě panelového domu. Policisté na schodišti
objevili podřimujícího místního dvaadvacetiletého mladíka a z uvedených
prostor ho vykázali.
• 16. 12. 2017 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána hlídkou
PČR o výjezd do restaurace U Draka, kde mělo dojít k nespecifikovanému
úrazu. Na místě strážníci zjistili, že jeden z návštěvníků podniku před restaurací upadl a udeřil se do hlavy. Hlídka MěP na místě vyčkala do příjezdu
hlídky PČR a asistovala RZLS a policistům při šetření události.
• 19. 12. 2017 – Na žádost praktického lékaře vyjížděla hlídka MěP
do sousední obce provést kontrolu v obydlí šestasedmdesátiletého muže.
Ten se po delší čas nedostavil pro předepsané léky, a tak se zdravotní personál
začal obávat o jeho zdraví a život. Členové místní jednotky HZS jeho obydlí
otevřeli, muž však byl v domě nalezen již bez známek života. Hlídka MěP
dále na místě asistovala PČR při šetření události.
• 25. 12. 2017 – V odpoledních hodinách byla hlídka MěP požádána
o výjezd operátorkou Humanitárního sdružení Život 90. Klientka sdružení
ji kontaktovala z důvodu zdravotních problémů. Strážníci zjistili, že žena
v bytě upadla a nemohla vstát. Hlídka MěP jí poskytla nezbytnou pomoc,
její zdravotní stav nevyžadoval přítomnost zdravotnické služby.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v prosinci 2017
• 4. 12. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku na pomoc posádce ZZS se snesením
pacienta z třetího patra domu ve Zruči nad Sázavou. Pacient byl uložen na vakuovou matraci, vynesen z domu a přeložen do sanitního vozu.
• 8. 12. 2017 – Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě osobního vozidla
ve Zruči. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že automobil, který sjel mimo
vozovku, skončil asi 15 m pod silnicí ve stráni. Automobil byl na kolech, řidič
se ocitl mimo vozidlo. Na místě byla Policie ČR, ZZS a MěP. Zraněného
řidiče si převzala ZZS do péče a převezla ho do nemocnice. Průzkumem bylo
zjištěno, že nedošlo k úniku provozních kapalin. Bylo provedeno odpojení
akumulátoru a poté byl obnoven provoz na silnici.
• 8. 12. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k požáru verandy rodinného
domu v Nesměřicích. Po příjezdu bylo zjištěno, že hoří dřevěná veranda
domu a začínají ohořívat krovy po celé straně domu. Z informací od majitelky bylo zjištěno, že v domě nikdo není. Požár byl zlikvidován pomocí
dvou útočných proudů „C“ a bylo provedeno osvícení místa zásahu pomocí
osvětlovacího zařízení. Na místě zasahovalo pět jednotek požární ochrany.
Místo požáru bylo průběžně kontrolováno termokamerou. Na místo přijel
také velitel čety Kutná Hora a vyšetřovatel ZPP. Po závěrečném průzkumu
bylo místo požáru předáno majiteli.
• 28. 12. 2017 – Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě ve Zruči nad
Sázavou. Po příjezdu na místo události bylo po průzkumu zjištěno, že se
nejedná o dopravní nehodu, ale technický zásah. Řidič nákladního vozidla
při zatáčení nepatrně zachytil korbou nákladního prostoru o větev stromu,
která se ulomila a spadla na vozovku. Větev byla rozřezána pomocí motorové řetězové pily a odklizena z prostoru vozovky.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Spolek Přátelé Zahrádky a Národní památkový ústav
srdečně zvou na

AKCE V ZAHRÁDCE V ROCE 2018
připomínka únorových událostí - MŠE
ZAHRÁDECKÁ POUŤ
HRADOZÁMECKÁ NOC
DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ

25. února
6. června
25. srpna
27. října

14 hod
14 – 17 hod
18 – 22 hod
14 – 17 hod

směšné je, že tou samou školou prošel
i Karel z Lichtenštejna. Ten, stejně jako
Slavata, přestoupil ke katolictví a pak
rukou společnou a nerozdílnou po Bílé
hoře zlikvidovali společnost předbělohorské Čechie.
Smysl života hledal mladý Jindřich
Mates Thurn na polích válečných. Bojoval v Uhrách proti Turkům. Uherské
bojiště bylo v té době nejlepší školou
vojenské strategie a taktiky. Mladému
Thurnovi se leccos z toho hodilo, když
hájil věc českých stavů , anebo později
v cizích švédských službách. Po létech
vojančení v Uhrách se vrátil domů.
Najednou se necítil být ve své kůži.
Domácí posázavská šlechta ho považovala stále za cizince. Jeho špatná čeština
to potvrzovala. Dobrodružná nátura mu
navíc nedovolila nechat se znormalizovat do podoby venkovského šlechtice,
co se stará o vybírání renty, zalesňování
holin a zarybňování rybníků. Skočil

tedy rovnou po hlavě do nebezpečných
vod stavovské politiky.
Na zemském sněmu brzo získal pověst věčného opozičníka. Ostatně účast
ve stavovské rebelii to dokazuje víc, než
cokoli jiného.
Ráno třiadvacátého května pár hodin
po schůzce U Montágů vyrazili protestanští stavové v ohromném počtu
na Pražský hrad. Řadu kočárů doprovázela i hojná čeleď. V předpokoji kanceláře místodržících vyvolali spiklenci
divokou hádku s Martincem. Koncept
plánu připravený U Montágů se začal
plnit. Thurn a několik dalších napadli
místodržící.
Hrabě Bořita z Martinic zoufale vykřikl: „Virgo Maria, miserere mei“ (Panno
Marie, smiluj se nade mnou) a sletěl
z okna do Jeleního příkopu.
Většinu přítomných takovýto čin
zarazil. O plánu spiklenců kolem Smiřického neměli ani tušení. Před jejich
očima se odehrávalo věru podivné diva-

dlo. V místnosti nastal zmatek a z místa,
kde stál Thurn, zaznělo: „Eddle Herren,
da habt ihr den andern (Vážení pánové,
tady máte toho druhého).
Jindřich Mates právě zkroutil Vilému
Slavatovi ruce za zády a s pomocí dvou
dalších šlechticů jej vlekl k oknu. Pozlacené přezky červených střevíců cinkaly
o kamennou podlahu. Nešťastný hrabě
se snažil vykroutit z bolestivého sevření,
ale za chvíli už letěl oknem za Martinicem.
Z hloučku, kde stálo šest Slavatových
strýců, příslušníků Jednoty bratrské, se
ozvalo: „Vivat!“
Thurnův mocný hlas zjednal v kanceláři chvíli klidu: „Vážení páni, jsem
zvědav, jestli jim ta panenka Marie pomohla.“ Vyklonil se z otevřeného okna
a uviděl, jak Martinic pomáhá zraněnému Slavatovi na nohy. „Skutečně jim
pomohla.“ Vytáhl bambitku a střelil
po místodržících do Jeleního příkopu.
Pokračování příště

Lednové okénko do dětského domova
Jan Klčo, Josef Fuchs

D

nešním nahlédnutím do Dětského
domova ve Zruči nad Sázavou se
vrátíme do doby předvánoční a dále pak
poinformujeme něco málo o ústavní výchově obecněji.
Každoroční vánoční shon máme sice
za sebou, ale některé aktivity si přece
jenom zaslouží připomenutí. V podstatě celý prosinec se točí kolem obdarovávacího termínu – 24. 12. a dárků
od Ježíška. Zejména ti menší to tak cítí
a my velcí se pak snažíme více či méně
naplnit jejich očekávání. I do dětského
domova „chodí Ježíšek“ a je nutno říci,
že s velkým časovým předstihem. Ono
vykouzlit dárky pro třicet dětí a nepomotat, co si kdo přeje, je obdivuhodný
výkon. Lze si však jen stěží představit,
že by ze základního rozpočtu dětského
domova Ježíšek opatřil tolik vysněných a pěkných dárků. Naštěstí jsou
dobré duše, které si toho jsou vědomy
a na sponzorování Vánoc se významně
podílely. Za to jim náleží velký dík. Již
od listopadu se hlásili někteří sponzoři,
kteří přivezli nebo poslali dárky a plnili tak vánoční přání našim dětem.
Velké poděkování patří dlouhodobým
příznivcům našeho domova z firmy
TECH-DATA (Avnet), kteří naše děti
obdarovávají pravidelně již mnoho let.
S kupou dárků přijeli i zástupci nadace
Srdce na dlani, kteří rovněž přispěli dary
k bohatým Vánocům dětí v dětském domově. Dále jsme se připojili k aktivitám
sdružení Ve spojení, které organizovalo
splnění vánočních přání po internetu,
a část našich dětí dostala jejich prostřednictvím pěkný dárek. Zcela jistě si
zaslouží poděkování projekt Tango, manažeři na vozíčcích z Havlíčkova Brodu
s jejich dlouholetou úspěšnou akcí Daruj hračku, která dvacet let plní přání
dětem v dětských domovech a klientům
ústavů sociální péče.
V prosinci si tradičně děti připravují
vánoční besídku, kde pozvaným hostům předvedou své, mnohdy sice neumělé, ale s o to větší chutí přednášené
básničky, písničky a pohybově taneční
scénky. Na letošní besídku se přišla po-

dívat celá řada hostů, příznivců a přátel
– např. ze školy, školky, ale také milí
hosté z kolínské firmy Ingersol Rand,
kteří se rovněž připojili mezi dárce
a pro rodinné skupiny přinesli ze sbírky uspořádané mezi zaměstnanci a také
od firmy velmi pěkné finanční dary. Ty
se použijí v „rodinkách“ k doplnění
vybavení. Neměli bychom opomenout
ani další menší dárce – Zručáky nebo
Vlašimáky. I těm velmi děkujeme, snad
se mezi řádky také najdou.
Vánoce jsou mimo jiné i obdobím
návštěv příbuzných a známých. Děti
s nařízenou ústavní výchovou nejsou
v ústavu „za trest.“ Mají možnost návštěv v rodině vpodstatě kdykoli, ale
záleží na rodinných příslušnících, zda
vytvoří na potřebnou dobu odpovídající podmínky, aby byla zajištěna péče
a výchova po dobu pobytu v rodině.
Bohužel je mezi našimi svěřenci velká
část dětí, jejichž rodiny příliš nefungují
nebo nespolupracují. Často nemají přijatelné bydlení, jsou zcela bez prostředků a ani po vánoční čas nejsou schopny
vytvořit podmínky, aby ty nejpěknější
rodinné svátky mohly děti strávit se
svými blízkými. Takže na Vánoce odjelo
domů z 29 dětí, které aktuálně máme,
pouze jedenáct, a z toho ještě ne všechny na celé prázdniny, některé jen na tři,
čtyři dny.
Nařízení ústavní výchovy je oprávněně řazeno mezi nepopulární zásah
do rodiny. Je nutno ovšem říci, že takto
zásadnímu rozhodnutí, které vydává
soud, předchází vždy dlouhé období,
kdy se příslušný OSPOD (hovorově
„sociálka“) snaží případné problémy
v rodině řešit jinak a ústavní výchova
je opravdu až poslední varianta, když
jiné možnosti selhávají. Kategorickým
odmítáním ústavní výchovy a kritikou
zasahování státu do výchovy dítěte si
některá media a neziskové spolky neférově získávají svoji popularitu. Tyto
informace se pak k veřejnosti dostávají
vytržené z kontextu s cílem poukázat
především na to špatné, co ústavní výchova přináší. Pracovníci zařízení poskytující péči dětem s nařízenou ústavní
výchovou, tyto informace vnímají jako

neúplné, často zkreslující a pejorativně
podbarvené se snahou ukázat ústavy
spíše v negativním světle. Údajně také
Evropská unie naši republiku kritizuje
za to, že máme v ústavech moc dětí.
My v dětských domovech se domníváme, že přínos ústavní výchovy je spíše pozitivní, že se naše společnost umí
postarat o děti, které by jinak skončily
„na ulici,“ které často žily v tak nuzných
podmínkách hraničících až s týráním.
Umíme se postarat o děti, které prostě
neměly v životě štěstí, i když to třeba
řešíme „jen“ ústavní výchovou. Ta učí
základním dovednostem a zásadám
slušných lidí a najde se i místo pro lásku a pochopení. Kritici ústavů považují
za lepší řešení, když jsou děti ve svých
původních rodinách. Často jsou však
přehlíženy skutečnosti, že žebrají na nádražích, obtěžují turisty, gangy malých
delikventů okrádají návštěvníky a podobně. Takové spoluobčany si přeje
snad jen málokdo.
Nastávající rok bude pro dětský domov ve Zruči významný – připravuje se
zateplení budovy, které bylo již předběžně schváleno. Hrazeno bude z prostředků kraje a dotací EU. To vše za plného
provozu, kdy se v budově i okolo budou
pohybovat pracovníci stavby a zároveň
naši svěřenci, protože zařízení samozřejmě musí poskytovat běžné každodenní
služby a provoz nelze přerušit. Přinese
to ještě náročnější organizaci všech činností než obvykle, především s důrazem
na zajištění bezpečnosti dětí. Čekají
nás drobné úpravy interiéru, obnova
vybavení, které dosluhuje, i aktualizace
webových stránek. Dále jsou pro děti
plánovány různé akce, podobné těm
v rodině. Děti budou jezdit na tábory,
účastnit se výletů za poznáním i relaxací v průběhu celého roku. Úkolů bude
spousta, ale věříme, že se nám je podaří
úspěšně splnit.
Začal nám tedy nový rok, rok „osmičkový.“ Významných osmiček v letopočtech bylo v naší historii mnoho. Byly to
roky, které odstartovaly příznivý vývoj,
ale také roky horší a špatné. Věřme, že
ten letošní bude patřit k těm klidným,
pozitivním a úspěšným.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Advent
v MŠ Malostranská
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Fulghum je přečten,
ať žije Backman!
Jiřina Bělinová

Jaroslava Daňková

V

N

FOTO: ARCHIV MŠ

ázvem „Vánoce přicházejí“ byl pojmenován
pořad, který nám v prosinci přivezla hudební
lektorka paní Lenka Hamajdová z Nespek. Pásmo navodilo atmosféru Vánoc, koledy a písně byly proloženy
vyprávěním o starých zvycích a adventních tradicích.
Děti si zazpívaly i zahrály na triangly, drhla, zvonečky,
bubínky a ozvučná dřívka.

FOTA: ARCHIV ZŠ
Spousty bílé nadílky si v týdnu od 14. do 21. ledna užívali žáci sedmých ročníků zručské základní školy ve skiareálu
v Benecku. O sníh nebyla nouze, proto měly děti ideální lyžařské podmínky. Týdenní kurz završil závěrečný karneval, kde
proběhla soutěž o nejnápaditější masku.

zpomínáte na loňské
setkání s Robertem
Fulghumem a jeho novou
knihou? Líbilo se vám,
nebo jste o něm nevěděli,
nemohli jste přijít a pak litovali? Pro všechny máme
dobrou zprávu: bude další
akce!
Městská knihovna vám
nabízí další představení
z cyklu LISTOVÁNÍ, což
je cyklus scénických čtení,
FOTO: ARCHIV AUTORKY
který se snaží představovat
čtenářům zajímavé, aktuální knihy. Jde vždy o přibližně hodinové vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora
a atmosféra dané literatury na obecenstvo.
A co to bude tentokrát? 12. března v 17 hodin nám ve spolkovém domě pan Lukáš Hejlík přiblíží knihu Co by můj syn
měl vědět o světě od švédského autora Fredrika Backmana
(autor bestselleru Muž jménem Ove). Nedočkáme se sice oné
třešinky na dortu, kterou je účast samotného autora, nicméně
nás čeká scénické čtení vhodné pro všechny rodiče se smyslem
pro humor. Pro ty mladé potencionální i současné, pro ty
chlubící se miminkem, úpící při pohledu na své puberťáky či
zpytující svědomí po setkání se svými dospělými potomky.
Každý chce být tím nejlepším rodičem, ale jak? A tak jdeme
příkladem, trpělivě vysvětlujeme, argumentujeme, domlouváme a poté křičíme, zakazujeme, někdy i fackujeme a pak
se zase uklidňujeme, omlouváme, začínáme znovu a přitom
všem doufáme, že... co?
Nevíte? Tak se přijďte přinejmenším ujistit, že v tom
nejste sami.

Jaroslav Beznoska

T

O statečném imigrantovi (pohádka)
Michael Grúz

Z
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a devatero řekami a devatero horami žil byl král Modrovous IV.
Ale nebyl to obyčejný král. Vládl totiž
království kočičímu! A na královském
dvoře, to vám byla nádhera! Všichni
dvořané měli drápky pečlivě zastřižené, vousky načesané a srst lesklou, až se
z toho dělaly mžitky před očima. Volné chvíle trávili nejraději na rozpálené střeše se sklenkou čerstvého mléka.
Koťata se zase bavila tou nejskvělejší
hrou, kterou kdy jaký kočičák vymyslel – honěním se za klubíčkem. A tak
dny na královském dvoře i v celém království plynuly pokojně dál.
Jednoho dne se ke králi doneslo, že
v království se objevil cizinec. A protože byl král zvědavý, rozhodl se, že si
ho nechá předvolat. Dvořané byli očekáváním celí bez sebe. Již dlouho totiž
žádnou cizí kočku neviděli. „Bude mít
drápky pečlivě zastřižené?“ „Budou její
vousky načesané?“ „A co její srst? Bude
lesklá, až se z toho budou dělat mžitky před očima?“ Takové otázky trápily
obyvatele královského dvora. Na zámku mezitím probíhaly veliké přípravy,
aby byl cizinec uvítán, jak se na kočku
sluší a patří.
A tak konečně nastal ten slavný den,
kdy se dvořané měli seznámit s dlouho
očekávaným hostem. Byla vystrojena

velká mléčná hostina, všude vlály praporky, a protože byl mňoukací den,
byla pozvána přední mňoukací kapela.
„Mňau, mňau, mňauky, mňau,“ rozléhalo se po celém královském dvoře.
Konečně! Brána se otevřela, rozezněly
se fanfáry a vzduchem začala poletovat
klubíčka.
Ale co se to děje? Fanfáry utichají a zrovna tak všeobecný rozruch.
Dvorní kočky si začaly šeptat. „Tahle
kočka tedy vůbec nemá drápky pečlivě zastřižené.“ „Podívejte se na ty
vousy, ty tedy nejsou vůbec načesané.“ „Viděla některá z vás
u kočky tak neupravenou
srst?“ „A je to vůbec kočka?“ „Samozřejmě, že je to
kočka!“ vstoupil do všeobecného špitání král
Modrovous. „Zná snad někdo z vás někoho, kdo by
nebyl kočkou?“ A protože to byl král moudrý a všichni jeho
pravdu uznávali, propuklo
veselí nanovo
a cizinec byl uveden v královský palác.
„Nuže, milý cizinče, posaď se u nás
a pověz nám, odkud pocházíš, kolik
koťat s tebou bylo v jednom vrhu a kolik myší jsi již ulovil.“ Cizinec však jen
odpověděl „haf!“ a podrbal se zadní

éto věci jsme se všichni obávali. Zpočátku
tomu nikdo nevěřil, včetně mě, ale veškeré prognózy se vyplnily. Život se pomalu chýlí
ke konci. Země bude za pár dní zničena srážkou
s planetou X-12 a navždy zmizí v zapomnění.
Se smíšenými pocity si prohlížím fotografie
provázející celé mé bytí na planetě Zemi a hlavou mi probíhají myšlenky. Přemýšlím nad posmrtným životem, který mě jistojistě brzy polapí
do svých spárů, o všech těch chybách, co jsem
v životě napáchal. Přivádí mě to na vlnu depresí
a už smířen s realitou si pokládám otázky: „Proč
zrovna naše planeta? Proč naše přenádherná

packou za uchem. „Hmm,“ zamyslel
se Modrovous, „vidím, že ve vaší zemi
mluví kočky jinou řečí a mají i jiné
způsoby, jak se chovat ve vážené společnosti. Přijmi tedy alespoň sklenici
mléka jako projev naší pohostinnosti.“ V ten okamžik se otevřely dveře
na protější straně sálu a mourovatí
kocouři v uniformách začali roznášet
sklenice s mlékem. „Na zdraví našeho vzácného hosta. Na kočku z cizí
země!“ pronesl král přípitek. Cizinec
však jen
při-

čichl ke sklenici s mlékem, sklopil
uši, otřepal se a pronesl „vrr, haf, haf!“
Celý sál ztichl a Modrovousovi začaly cukat kníry. „Nejenže nemá drápky
pečlivě zastřižené, vousky načesané a srst lesklou, až se z toho dělají

Konec světa

Země?“ Stále doufám, že je to jen noční můra.
Když ale uslyším křik plakající ženy, uvědomím
si, že je to doopravdy.
Už se to blíží, cítím to, při pohledu k nebi
tu zkázu zahlédnu, je k mému překvapení bílá
jako sníh a má jasně rudý ohon. Mé pozorování
doprovází vzlykot a naříkání. Začínám se třást,
někdo by mohl říci, že jsem se dokonce i bál,
pak jsem se ale uklidnil, zjistil jsem totiž jednu
zcela zásadní věc. V jádru se vlastně nemám čeho
bát! Prožil jsem skvělý život, naplněný nespočtem
zážitků a dobrodružství. A i když se to mnohým
může zdát nelogické, osud, který nás postihne,
přijmu se vztyčenou hlavou.
Autor je žákem 9. A ZŠ Zruč nad Sázavou.

mžitky před očima, ale ani neumí naši
řeč, nezpůsobně se drbe zadní packou
za uchem ve vážené společnosti a jako
vrchol všeho pohrdá tak lahodným
nápojem jako je mléko! Vážení dvořané,“ pokračoval rozzlobeně panovník
přecházeje z místa na místo, „tento cizinec rozhodně není kočka a v našem
království tak nemá co pohledávat.“
Jak se tak rozparoval, dostal se až
na okraj královského bazénku a spadl
do něj. Jak je všeobecně známo, nikdo
z obyvatel Kočičího království neumí
plavat. Možná vás proto, milá
koťata, zaráží, že král Modrovous si vůbec nechal bazének
pořídit. To víte – královská
pýcha je královská pýcha
a takový královský dvůr
bez královského bazénku
se ani královským dvorem nemůže nazývat.
Modrovous začal syčet,
prskat, sípat, skučet, naříkat, vřeštit
a zejména pak volat
o pomoc. Nebozí
dvořané nebyli sto
se pohnout z místa
a jen lomili packami, nervozitou si
okusovali pečlivě zastřižené drápky, ale
králi nikdo pomoci nedokázal. Teď by
vás jistě, milá koťata, mohlo napadnout, že nastala vhodná chvíle pro cizince, aby mohl bezpečně uniknout.

On však místo toho zastříhal ušima,
zavrtěl ohonem a již se vrhl za Modrovousem do bazénku. Chytil panovníka
za královský šat a celého zmáčeného
a prochlazeného ho vytáhl z vody.
Všichni s napětím očekávali králova
slova. „Ehm, ehm,“ odkašlal si král,
což obvykle značilo vyřčení nějakého
moudra. „Tento cizinec, jak jsme již
dříve usoudili, není kočkou. Avšak mimořádné události, kterých jste mohli
býti svědky, nás, ehm, jaksi přiměly
přehodnotit naše stanovisko.“ V davu
to zvědavě zašumělo. „Tímto dáváme
my, král Modrovous IV., svolení tomuto cizinci i všem ostatním příslušníkům jeho druhu přebývat v našem
království. Zároveň ho jmenujeme,
pokud s tím bude souhlasit, ministrem plavání a mým osobním strážcem.
Toto jest naše vůle. Mňau!“
A protože byl Modrovous král moudrý a všichni jeho pravdu uznávali,
propuknul shromážděný dav v nadšené mňoukání, začaly vyhrávat fanfáry
a radostně vlát prapory. A nikomu vůbec nevadilo, že cizinec neměl drápky pečlivě zastřižené, vousky pečlivě
načesané a srst lesklou, až se z toho
dělaly mžitky před očima. Cizinec se
stal právoplatným občanem Kočičího
království a dny plynuly pokojně dál.
Autor je vyučujícím ČJ a AJ
na ZŠ Zruč nad Sázavou.
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Leden v základní umělecké škole

L

Maruška Vilimovská ze třídy Daniely Kroftové zpívá
na Vánočním koncertu v sále ZUŠ 18. 12. 2017, na klavír ji
doprovází Zdeněk Richter ze třídy Radka Bělohradského.

Dětští herci
nakrmili spolužáky
Buchtami v pekle
Václav Veselý

eden v základní umělecké škole je o poznání klidnějším obdobím než čas před
vánočními prázdninami. Všechna vánoční představení i koncerty žáci dobře zvládli
ke spokojenosti svých učitelů a zajisté i rodičů
v hledišti. Vánoční koncerty proběhly nejen
v sále ZUŠ ve Zruči, ale i na všech odloučených pracovištích ZUŠ, kde se vyučuje hudební obor, tedy v Dolních Kralovicích, Trhovém
Štěpánově a Kácově. U příležitosti vánočního
koncertu se uskutečnily také menší vánočně
laděné výstavy výtvarného oboru. Na odloučených pracovištích bývá tato výstava bohužel
pouze krátkodobá, často jednodenní záležitost
pouze v den koncertu. V předvánočním čase
je navíc nouze o termíny, a tak letošní vánoční
představení tanečního oboru „Když vločky
padají“ vyšlo netradičně na nedělní odpoledne. Přesto bylo hlediště zaplněné. Maminky

navíc přinesly ochutnávky svých cukrářských
výtvorů, takže po představení, když adrenalin
vyprchal, si účinkující dopřáli odměnu: u prostřeného stolu „v malířáku“ mohla proběhnout
již tradiční předvánoční párty malých tanečníků, učitelů, rodičů a přátel z hlediště.
Také „dramaťáci“ se před Vánocemi pekelně
zapotili. Odehráli představení „Buchty v pekle“ jak v kině v Dolních Kralovicích (kralovičtí žáci ZUŠ), tak v několika reprízách také
ve Zruči – pro veřejnost i pro školy a školky.
Nyní už se „jen“ konají třídní přehrávky, dokončují se práce na školní pololetní výstavu,
pilují se skladby a choreografie na soutěže
vypsané MŠMT pro tento školní rok, píší se
testy z hudební nauky a dolaďují známky před
vysvědčením. Přiblížilo se pololetí, je po pedagogické radě a plán akcí na další pololetí se
také pěkně zaplnil, jedeme dál podle tohoto

Lenka Říhová
jízdního řádu. První žákovský koncert v novém pololetí máme 12. února v 18 hodin v sále
ZUŠ. Jste srdečně zváni!
Od začátku února by se i u nás měla rozběhnout novinka, kterou jiné základní umělecké
školy již nějaký čas úspěšně praktikují. Začne
vzdělávání seniorů od 55 let výše za symbolický poplatek 300,- Kč na semestr pod názvem
Akademie kultury a umění. Zájemců, kteří se
osmělili přijít s přihláškou, zatím není mnoho. Neváhejte, osmělte se a přijďte si do ZUŠ
splnit si svá odložená přání. Vše se v tomto
případě přizpůsobí potřebám a možnostem
odrostlého studenta. Pokud přijde do konce
ledna málo přihlášek, nebude možné kolektivní studium výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru včas zahájit. Výuka bude
probíhat v dopoledních hodinách po domluvě
se zájemci. Těšíme se na vás!

ZUŠ

FOTO: ARCHIV ZUŠ

D

ramaťák zručské zušky potěšil v adventním čase pohádkou Václava Veselého Buchty v pekle. Pedagog a herec
připravil se svými žáky divadelní představení, které patřilo
jako vánoční dárek nejen rodinám malých umělců, ale také
jejich spolužákům ze základních škol a mateřské školy. Se svými
učitelkami se děti přišly na divadélko podívat v dopoledním
čase. A dohánět učení tak musely stejně jako herci, kteří se
na představení připravovali celé týdny a svou snahu korunovali
na scéně divadelního jeviště. Zasloužený potlesk byl nejkrásnější odměnou za dobře odvedenou herecku práci.
Příběh o zlobivém Šimonovi, hodném čertíkovi Bertíkovi
a andělce, která poletovala mezi nebem, začouzeným peklem
a zemí, byla plná laskavého humoru a pohádkové pohody.
Diváci, kterých postupně v pěti uvedeních v předvánočním
čase usedlo v hledišti školního divadla ke třem stům, se tak
dozvěděli, proč se říká, že někdo roste pro peklo, že s ním šijí
všichni čerti, nebo že občas bývá peklo na zemi. A nechyběly pravé nefalšované pohádkové buchty s mákem, tvarohem
a povidly.
V rolích nezbedných čertíků se představili František Maxa,
David Marhan, Tomáš Pivoňka, Julie Lhotská, Ondřej Melcr
a František Jelínek. Sourozence Šimona a Majdalénku ztvárnili Václav a Anežka Maxovi, s andělskými křídly v pohádce
poletovala Zuzana Dusilová. Starší kolegové žáků se postarali
o přípravu scény, o zvuk, světla a efekty.
A s novým rokem začaly děti se studováním dalších pohádek,
na které opět pozvou své spolužáky, rodiče a veřejnost do divadélka v základní umělecké škole.

Vánoční vystoupení žáků a učitelů ZUŠ pro mateřské školy 18. 12. 2017

a

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

Vlevo Zdeněk Krajíček hraje se svou vyučující Kateřinou Paterovou (housle)
a Jitkou Schůrkovou (violoncello) na vánočním koncertu v kině v Dolních
Kralovicích 21. 12. 2017; nahoře návštěvníci koncertu v Dolních Kralovicích
na výstavě žáků výtvarného oboru.

Vánoční představení tanečního oboru „Když vločky padají“ 17. 12. 2017.
Žákyně 5. a 6. ročníku se nyní připravují s choreografií „Pouštní růže“
na účast v soutěži vypsané MŠMT pro taneční obory ZUŠ na tento školní rok.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Zprávy z radnice

Poděkování
za vánoční stromy
Město Zruč nad Sázavou chce poděkovat dárcům pěkných vánočních
stromů. Do krásného vánočního hávu
u zámku byl ustrojen strom darovaný
rodinou Sedlákových. Rostl na jejich
velice upravené zahradě mezi ostatními
stromy a okrasnými keři. Po letech bylo
vyzdobeno vánočním stromem i náměstí MUDr. Svobody. Prostranství

Usnesení Zastupitelstva a Rady města

před prodejnou železářství ozdobila
překrásná borovice darovaná rodinou
Pažoutových. Tato krasavice rostla
v těsné blízkosti rodinného domu,
který by svými kořeny poškozovala.
Oběma rodinám děkujeme za darování stromů, kterými udělali radost
mnoha dětem i dospělým.

Technické služby

CENA MĚSTA
MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU VYHLAŠUJE UDĚLENÍ
CENY MĚSTA V ROCE 2018
Statut pro udělování Ceny města:
1.
Cena se může udělit za mimořádný čin nebo za dlouhodobou činnost a aktivity, které
významnou měrou přispěly k všestrannému rozvoji našeho města a k jeho vnitřní i vnější reprezentaci. Uděluje se tak například za vynikající výsledky dosažené na poli kulturním, sportovním
nebo vědeckém.
2.
Návrh na udělení „Ceny“ je oprávněn podat kterýkoliv občan starší 18 let a mající trvalé bydliště ve Zruči nad Sázavou. Návrh lze podat prostřednictvím členů Zastupitelstva města
nebo podáním v Kanceláři starosty na městském úřadě.
3.
Pro udělení „Ceny“ může být navržen kterýkoliv občan splňující podmínky uvedené
v odst. 1, a to bez jakéhokoliv omezení věku. Rovněž místo jeho trvalého bydliště nemusí být
ve Zruči nad Sázavou.
4.
Konečný návrh na udělení „Ceny“ předkládá spolu s písemným zdůvodněním Zastupitelstvu Rada města, a to na základě předchozího projednání všech došlých návrhů.
5.
„Cena“ je vyplácena finanční částkou ve výši 7.500,- Kč, nemusí být udělována každoročně a není na ni právní nárok.

Písemné návrhy na udělení CENY MĚSTA
přijímá kancelář starosty
do 30. 4. 2018.

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

Nabízíme:

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

Druh pracovní smlouvy:
•
•

•
•

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

Termíny brigády:
•
•
•
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květen – září
duben a říjen (pouze víkendy)
dělení služeb dle předem
stanoveného plánu

dohoda o provedení práce
vhodné pro studenty, aktivní důchodce, maminky na mateřské dovolené apod.
V případě zájmu zasílejte motivační dopis a strukturovaný životopis s fotografií
e-mailem na adresu
vadinska@mesto-zruc.cz
do 15. 2. 2018.
Do předmětu e-mailu uveďte „sezónní průvodce“.

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

Zastupitelstvo města na svém 27. zasedání, konaném 18. 12. 2017
schvaluje
• 8. úpravu rozpočtu města na rok 2017 snížením příjmů a výdajů
o 16 086 330,- Kč;
• návrh rozpočtu města Zruč nad Sázavou na rok 2018 v následujícím členění:
příjmy:
118 331,00 tis. Kč
výdaje:
150 830,20 tis. Kč
financování: 32 499,20 tis. Kč
Zastupitelstvo města dále schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkové organizace a další organizace a sdružení dle přiloženého rozpisu;
• uzavření veřejnoprávní smlouvy s jednotlivými žadateli dle přiloženého
seznamu úspěšných žadatelů a schválených podmínek Programu „4 pro děti“
na činnost s dětmi a pro děti;
• uzavření veřejnoprávní smlouvy s jednotlivými žadateli dle přiloženého
seznamu žadatelů o individuální dotaci z rozpočtu města Zruč nad Sázavou
na rok 2018;
• předložený „Plán společných zařízení v k. ú. Lipina u Zruče nad Sázavou
a části k. ú. Čenovice a k. ú. Želivec“, zpracovaný firmou AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.;
deleguje
• svoji pravomoc schválit poslední úpravu rozpočtu města za rok 2017 Radě
města;
bere na vědomí
• rozpočet DSO Mikroregionu Posázavský kruh na rok 2018;
souhlasí
• s doplněním zřizovací listiny ZUŠ v článku III., v předmětu činnosti ZUŠ
lektorská činnost v oblasti vzdělávání seniorů.
Rada města na svém 81. zasedání, konaném 20. 11. 2017
schvaluje
• uzavření dodatku k nájemní smlouvě o umístění reklamních tabulí
na městských objektech a pozemcích města s paní Monikou Kmoškovou,
Hlohová 409, Zruč nad Sázavou;
• střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 u příspěvkové organizace Mateřská škola Malostranská Zruč nad Sázavou, se sídlem Zruč nad Sázavou,
Malostranská 123, IČ 75032937;
• rozpočet na rok 2018 u příspěvkové organizace Mateřská škola Malostranská Zruč nad Sázavou, se sídlem Zruč nad Sázavou, Malostranská 123, IČ:
75032937;
• střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 příspěvkové organizace Mateřská
škola Na Pohoří, se sídlem Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, IČ: 75032929;
• rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Na Pohoří,
se sídlem Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, IČ: 75032929;
• střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 příspěvkové organizace Základní
škola Zruč nad Sázavou, se sídlem Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou,
IČ: 48677141;
• rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Zruč nad
Sázavou, se sídlem Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ: 48677141;
• střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Zruč nad Sázavou, se sídlem Na Pohoří 575, 285 22 Zruč
nad Sázavou, IČ: 75032945;
• rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Zruč nad Sázavou, se sídlem Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ:
75032945;
• uzavření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a. s., Spálená 75/16,
110 00 Praha 1, na strojní pojištění tří strojů: zametací vůz Bucher, štěpkovač
Greenmech a pracovní stroj RVM;
• uzavření darovací smlouvy na dýchací přístroje SATURN s Městysem
Kácov pro činnost SDH Kácov;
• uzavření pojistné smlouvy č. 7721069909 s pojistitelem Kooperativa, a.
s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, na sociální
zázemí pro turisty;
• uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě č. 651/358/2008 o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s dopravcem firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., se sídlem Na Ostrově
177, 537 01 Chrudim;
• objednat od umělecké agentury ARS vystoupení Magdy Reifové na otevření turistické sezóny dne 21. 4. 2018;
• uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení městského plesu,
který se bude konat dne 20. 1. 2018, s uměleckou agenturou pana Zdeňka
Vrby, Okružní 812, 273 43 Buštěhrad;
souhlasí
• se zařazením do společného výběrového řízení pořádaného Středočeským
krajem na zajištění autobusové dopravy;
ukládá
• zveřejnit záměr města na prodej bývalé baťovské vilky v Poštovní ulici;
• předložit do jednání ZMě uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě s firmou Variel, a. s., Průmyslová 1034, 285 22 Zruč nad Sázavou.
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Zprávy z radnice

VZPOMÍNKA
TERMÍNY JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA ZRUČ NAD SÁZAVOU
PRO ROK 2018

Rada města na svém 82. zasedání, konaném 4. 12. 2017
schvaluje
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Stroj do TS – čelní
nakladač včetně nářadí“ schvaluje pro město nejvýhodnější nabídku firmy
PEKASS a. s.;
• uzavření smlouvy o koordinaci svatebních obřadů s Kristýnou Sedlákovou,
Hradec 80, Ledeč nad Sázavou;
• strategický plán rozvoje sportu ve Zruči nad Sázavou na období 2018 –
2023;
• žádost Fotoklubu Zruč nad Sázavou o individuální dotace v roce 2017
ve výši 20 900 Kč;
• uzavření smlouvy o hudební produkci s hudební skupinou Teplá Buchta,
zastoupenou Jaroslavem Beránkem, Stříbrná 247, Hradec Králové, na městském plese dne 20. 1. 2018;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem plochy na plotu školní jídelny
s MM Reality holding, a. s., zastoupené Pavlem Davidem, Krakovská 583/9,
110 00 Praha 1;
souhlasí
• aby orgán ochrany přírody a krajiny vydal souhlas s kácením smrku
na městském pozemku p. č. 2014/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou v ulici Dvouletky
za podmínky provedení náhradní výsadby na dotčeném pozemku;
• s předloženým návrhem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
na akci „Revitalizace sídliště sad Míru“ bez připomínek;
• s nepodáváním žaloby proti rozhodnutí insolvenčního správce k „výzvě
insolvenčního správce k podání žaloby na určení pravosti, výše nebo pořadí
přihlášené pohledávky dle ust. § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení“ proti věřiteli města Zruč nad Sázavou firmě
Energie pod kontrolou, o. p. s., IČ: 292 832 72 adresa Brněnská 3838/48,
695 01 Hodonín;
ukládá
• zveřejnit záměr města na prodej vyznačené části pozemku p. č. 1914/1 v k.
ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit do jednání ZMě;
• zveřejnit vyhlášení Ceny města udělené v roce 2018 a za sportovní výkon
za rok 2017;
• předložit do jednání ZMě návrh na doplnění zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou z důvodu připravovaného zahájení projektu vzdělávání pro seniory „Akademie umění a kultury“;
• předložit do jednání ZMě návrh na poskytnutí dotací v rámci programu
města „4 pro děti“ na činnost s dětmi a pro děti v roce 2018;
• předložit do jednání ZMě návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města v roce 2018;
• předložit do jednání ZMě výsledky testování a dotazníkové šetření, které
probíhalo v ZŠ Zruč nad Sázavou v roce 2017;
• předložit do jednání ZMě žádost občanů města o projednání bezplatného
převodu nemovitostí, pozemků p. č. 2386/9 a 2386/10 v k. ú. Zruč nad
Sázavou, do vlastnictví města;
bere na vědomí
• ukončení nájemní smlouvy výpovědí na trafiku v polyfunkčním objektu
na náměstí MUDr. Svobody podané panem Vasylem Girnykem. RMě ukládá
zveřejnit záměr města na pronájem tohoto prostoru.

Dne 30. 12. 2017 tomu bylo 35 let,
co nás navždy opustila
naše drahá maminka a babička
paní Františka Pešoutová

29. 1., 19. 3., 14. 5., 25. 6.,
17. 9., 19. 11., 17. 12.
Termíny jednání zastupitelstva
mohou být dle potřeby
přesunuty.
a dne 13. 1. 2018 tomu bylo 23 let,
co nás navždy opustil
náš drahý tatínek a dědeček
pan Josef Pešout.

Za všechno děkují a stále s úctou vzpomínají
dcery s rodinami.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím i bez TP motocykl Simson, Jawa 250,
Babeta, Korádo, Pařez, Pionýr - Mustang a jiné do r. 89,
dále automobily do r. 89. Tel 736 741 967.
◆ Amatérská country kapela ze Zruče nad Sázavou hledá
hráče na 5 strunné banjo, mandolínu nebo housle.
Tel. 604 955 542.
◆ Hledám pronájem bytu ve Zruči nad Sázavou. Tel.
721 659 279.
◆ Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v ulici Na Výsluní. Byt je připraven k okamžitému nastěhování. RK nevolat. Informace na tel. 724 049 418.

Dne 15. 1. 2018 uplynulo smutných 6 let,
kdy nás opustil
pan Josef Macháček
ze Zruče nad Sázavou.
S láskou a úctou vzpomíná
a za tichou vzpomínku děkuje dcera Ilona.

Rada města na svém 83. zasedání, konaném 18. 12. 2017
schvaluje
• nově upravený rozpočet u dotace z rozpočtu města v roce 2017 pro BUDOKAI, z. s., a Prostor plus, o. p. s.;
• přidělení finančních darů předsedům osadních výborů za celoroční práci
provedenou v obcích: panu Jaroslavu Studničkovi ve výši 10 000 Kč v obci
Nesměřice; panu Jaroslavu Jursíkovi ve výši 5 000 Kč v obci Želivec; panu
Bohumilu Zelingerovi ve výši 5 000 Kč v obci Dubina;
• na základě doporučení bytové komise přidělit volný startovací byt č. 19
v ulici Mládeže, č. p. 591 paní Boženě Peroutkové a jejímu synovi na dobu
1 roku s opakovanou tříměsíční lhůtou;
• na základě zveřejněného záměru města na akci „Rekonstrukce místních
komunikací ve Zruči nad Sázavou“ jako nejvýhodnější nabídku firmy Silmex
s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice;
• výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření a modernizace HW a SW – město Zruč nad Sázavou – dodávka HW a souvisejícího SW“ a jako nejvýhodnější schvaluje nabídku firmy ANAFRA, s. r. o.,
5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 Nusle, IČ: 26878291;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Archatt Památky spol.
s r. o., V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč na akci „Rekonstrukce veřejných ploch
a některých inženýrských sítí – náměstí Míru ve Zruči nad Sázavou“;
• uzavření dodatku č. 1 k organizačnímu řádu Městského úřadu ve Zruči
nad Sázavou a odborů města s účinností změn:
Odbor kanceláře starosty a odbor stavebního úřadu, odboru plánování a životního prostředí od 1. 1. 2018.
Sloučení odboru technických služeb a správy majetku od 1. 4. 2018.
Vyhlášení výběrového řízení na vedoucího odborů technických služeb a správy majetku;
• objednat od firmy Veto CAC, s. r. o. 20 židlí dle cenové nabídky;
• uzavření příkazní smlouvy na zajištění výběrového řízení na akci „Rekonstrukce osvětlení sportovní haly“ s firmou Stavební poradna, spol. s r. o.,
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice;
• uzavření příkazní smlouvy na zajištění výběrového řízení na akci „Zateplení

Jednání zastupitelstva
bude probíhat
vždy v pondělí
od 18 hodin
v těchto termínech:

◆ Zdeněk Peroutka, autodoprava Zruč hledá řidiče
na hlavní pracovní poměr nebo brigádu. Výhodou je
řidičské oprávnění skupiny „D“. V případě zájmu kontaktujte pana Peroutku, tel. 777 554 848.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou za dárky a milé blahopřání, sousedům i všem, co mi přáli k mému životnímu jubileu.
Marie Nácovská

Dne 26. 1. 2018 by se dožil
pan Jaroslav Procházka ze Zruče 90 let.
Vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou
za blahopřání k mým narozeninám.
Jan Dvořák

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti za milé přání k mým
narozeninám.
Jitka Kroutilová
Dne 7. 2. 2018 tomu bude 20 let, kdy zemřel
náš milovaný tatínek, manžel, dědeček
a skvělý sportovec Jiří Maštalíř.
Vzpomínáme na Tebe.
Odpočívej v pokoji.

Římskokatolická farnost ve Zruči nad
Sázavou děkuje všem občanům, kteří se
zapojili do Tříkrálové sbírky. Celkem bylo
vybráno 16 433 Kč.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Tereza Viktorová

D

ne 15. 2. 2018 usedne na trůn nový vládce čínského zvěrokruhu a přesně ve 23.00
začne nový čínský rok, rok Hliněného psa, který povstane na obranu naší celistvosti a všeho,
co považujeme bytostně za své. Realisticky
naladěný Pes bude chtít mít ve všem jasno,
bude od nás chtít jasné instrukce, pevný řád
a disciplínu. Pokud nebudeme vědět, čí jsme,
nebo ztratíme směr, mazlit se s námi rozhodně
nebude. Pravda, pravda a nic než pravda bude
mottem psího roku. Nic neschováme pod
koberec a růžové brýle už se nám nepodaří
nasadit. Jak unést tíhu zodpovědnosti za námi
vytvořenou realitu v tomto, na psychiku tak
náročném roce? Tipy na to, jak být Hliněnému
psovi pánem, aby nám byl věrným přítelem,
se dozvíte na přednášce ve Spolkovém domě
ve Zruči nad Sázavou 15. 2. 2018 v 19.00 hodin. Vstupné je 100 Kč. Těším se na vás.
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Rok hliněného psa
Zprávy z radnice
ve spolkovém domě

Zastavte se,
zasněte se…
Eva Boumová

K

oncem roku 2017 byla na zámku
spuštěna velká stěhovací akce, kterou
jsme pracovně nazvali „Akce kulový blesk“.
Bylo rozhodnuto o přestěhování některých
zámeckých okruhů. Své místo si vyměnila
část expozice Království panenek, muzeum
Od Verpánku k Baťovi a zámecká galerie.
Nyní je vše již na svém místě, a tak
od 1. února můžete navštívit galerii, která
nově sídlí v přízemí zámku a je tak mnohem
více přístupná veřejnosti. První výstavu
v novém prostoru s názvem „Zastavte se, zasněte se…“ si pro vás připravily tři pražské
malířky – Marie Sibaiová, Petra Boukalová
a Marie Kovandová. Autorky představují
návštěvníkům výstavy průřez svou tvorbou. K vidění jsou krajiny, zátiší a figury
zpracované různou technikou – akvarelem,
olejem a akrylem s olejovým pastelem. Výstava potrvá do 28. března a vstupenky jsou
jako vždy k zakoupení v infocentru.
Otevírací doba: Po a St od 10.00–16.00
hodin a út, čt, pá od 10.00–15.00 hodin
s polední pauzou od 11.30–12.30 hodin.
Pokud by se našla větší skupina zájemců
o tuto výstavu, provedeme ji i o víkendu,
jen prosíme o nahlášení předem v infocentru (tel.: 327 531 194).
Vstupné: 30 Kč, snížené (pro děti, studenty a seniory): 20 Kč.
Těšíme se na vás.

bytů“ s firmou IPI s. r. o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor projektanta s panem Ing. Petrem Míkou, Pražská 99, 281 01 Velim, na akci „Rekonstrukce osvětlení
sportovní haly“;
• vyhlásit výběrové řízení na akci „Rekonstrukce osvětlení sportovní haly“
a poptat následující firmy:
1/ PKS stavby a. s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár n. S.;
2/ MIPA elektro s. r. o., V Ráji 33, 198 00 Praha 9;
3/ Eramont s. r. o., Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové;
4/ SECOMA spol. s r. o., Kaplická 853/55, 140 00 Praha 4.
RMě jmenuje komisi pro otvírání obálek v tomto složení:
Členové
Náhradníci
Bc. Lenka Velíšková
Kristýna Soukupová
Ing. Martina Gabrielová
Petra Řimnáčová
RMě jmenuje hodnotící komisi v tomto složení:
Členové
Náhradníci
Mgr. Martin Hujer
JUDr. Alena Hajská
Ing. Petr Míka
Ing. Roman Výborný
Lubomír Dolák
Ondřej Vorlíček;
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o technické podpoře č. 55/10 s firmou
VITA software, s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 Praha 6;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 189/2017 s firmou „Sdružení
BES + KDS“, se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov na akci „Na kole do práce Zručskou cyklostezkou – II. etapa“;
• uzavření smlouvy o zajištění obědů s DS Centrin s účinností od 1. 1. 2018;
• uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na akci
„Můstek přes Ostrovský potok Zruč nad Sázavou, ulice Nábřežní“ s poskytovatelem dotace Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5;
ukládá
• předložit do jednání ZMě zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města
za rok 2017.

Josef Lada

Z výstavních síní a galerií
cyklus přednášek
z několika probíhajících výstav

Český

Přednáší:
Ing. Petr Ondrášek

1931 - 1948

Jozef Jankovič

v úterý
27. 2. 2018
od 17.30 hod

Jaroslav Vožniak
pořádá
OKŠS – Spolkový dům
Zruč nad Sázavou
v zasedací místnosti
Spolkového domu
Zruč nad Sázavou
vstupné 50 Kč

Firma KOVOMONT ZRUČ s.r.o., Průmyslová 1017, 285 22 Zruč nad Sázavou přijme do pracovního
poměru zaměstnance na pracovní pozici: OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU

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

Počet pracovních míst: 1
Požadavky: znalost čtení výkresové dokumentace, spolehlivost, pečlivost
Vzdělání: úplné střední odborné s vyučením i maturitou ve strojírenském oboru
Nabídka: zaměstnání ve stabilním prostředí malé ﬁrmy (25 pracovníků), zaměřené na zakázkovou
výrobu ve strojírenství, práce na moderních strojích, nadstandardní platové ohodnocení v regionu,
ﬁremní beneﬁty
Nástup: možný ihned
Pracovní náplň : obsluha CNC ohraňovacího lisu a jeho údržba, ohraňování strojírenských polotovarů
a jejich kontrola kvality
Kontaktní osoba: Miroslav Trojan – vedoucí výroby
tel. +420 776 090 996
email: trojan@kovomont-zruc.cz
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LEDEN
2018

Diváci viděli mnoho zajímavých momentů,
body ale odvezli hosté

Domácí podali proti favoritu
soutěže houževnatý výkon

Václav Hrbek (7) s Janem Nutilem (13) blokují smeč benešovského Jana Kyselky.

Josef Tůma
Volejbal muži – V desátém dvojzápase
volejbalového krajského přeboru mužů
první třídy přivítali volejbalisté Jiskry Zruč
nad Sázavou na palubovce sportovní haly
ve Zruči nad Sázavou družstvo Sokol Benešov.
Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Benešov 0:3 (-22,
-15, -21)

Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Benešov 1:3 (-22,
-12, 23, -24)
Sestava Jiskry: Vosyka, Vorlíček, Viktora, Slouka, Hrbek, M. Drahokoupil, Kutil, Němčanský, Šnobl, Krajc. Rozhodčí:
V. Sukup. Trenér: Lukáš Vosyka. Doba
utkání: 58 minut (1) a 86 minut (2).

Volejbalistky to rozjedou i v novém roce
Petra Pištěková

Volejbal ženy ‒ I v novém roce
pokračuje aktuální sezóna krajského přeboru ve volejbale s účastí
zručských celků. Ještě před vánoční
pauzou tým žen statečně zabojoval
o třetí příčku v tabulce, kterou těsným rozdílem uhájil a tak si zajistil
dobrou výchozí pozici do jarní části
soutěže. Prostřednictvím Zručských
novin bychom proto rády popřály
všem sportovním příznivcům šťastný vstup do roku 2018, hodně zdraví a mnoho sportovních zážitků.
I v průběhu dalších měsíců doufáme
ve Vaši přízeň při zápasech na domácí palubovce. V předposledním
kole porazily volejbalistky Jiskry
v domácím prostředí celek Brandýsa
nad Labem 3:2 a 3:1, v posledním
utkání základní skupiny vyhrály
po velkých bojích v Suchdole dvakrát 3:2. V play-oﬀ tak budou hrát
ve finálové skupině o 1. - 6. místo.
Společně s podporou iniciativy
Movember Foundation, o které

40. ročník Vánočního běhu
Eva Boumová

N

a Štědrý den se sešli před spolkovým
domem účastníci jubilejního 40. ročníku Vánočního běhu. V 10.00 hodin před
kamerou sportovní redakce České televize
vyběhlo na tradiční trať dlouhou 10 kilometrů rekordních 63 běžců, aby ve svátečním
tempu a za povzbuzování diváků po hodině
všichni společně doběhli zpět na místo startu. Odměnou jim byl kromě dobrého pocitu

ze zdolání tratě i krásný hrníček na památku.
Po doběhu věnoval starosta města zakladateli
Vánočního běhu Kamilu Neužilovi pamětní
plaketu a zároveň mu poděkoval za sportovní reprezentaci města.
Děkujeme městu za finanční dar a panu
Krčmářovi za výborný čaj v cíli. Těšíme se
na 41. ročník a věříme, že se opět objeví běžci, kteří si sváteční štědrodenní dopoledne
zpestří pohybem.
FOTA: J. TŮMA

strávený čas patří velký dík všem
zúčastněným.

FOTO: AUTORKA

O šesti utkáních rozhodly nájezdy, ve finále se třikrát červenalo

Pořádající Černé boty skončily třetí
Josef Tůma

Václav Hrbek (7) „propálil“ blok dvojice soupeřů Bartůška a Kyselky.

byla zmínka již v minulém vydání,
se volejbalistky rozhodly zapojit
také do další velmi
pěkné charitativní
akce prostřednictvím organizace
Ježíškova vnoučata.
V rámci plnění vánočních přání členky
týmu zorganizovaly
předsilvestrovský
koncert a setkání
s kapelou Křídlovanka pro milovnici
hudby paní Jarmilku
z Centrin CZ s.r.o.,
která se o vystoupení
podělila s celým domovem pro seniory.
Cíl celé akce byl splněn nad očekávání,
pro všechny to byl
zážitek nadlouho
nezapomenutelný.
Za úžasnou organizaci a příjemně

Florbal – Florbalový klub Černý
boty uspořádal ve sportovní hale
Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou
12. ročník vánočního florbalového
turnaje. Osm týmů bylo rozlosováno do dvou skupin po čtyřech, hrál
každý s každým podle pravidel florbalu. První dvě družstva postoupila
do semifinále, třetí a čtvrtý sehrál
zápasy o 5. – 8. místo, hrací doba
všech utkání byla osmnáct minut
hrubého času, finále se hrálo dvakrát
deset minut (poslední minuta každého zápasu se hrála v čistém čase).
Za nerozhodného stavu se prováděly nájezdy pro určení vítěze utkání,
vítěz si připsal dva body, poražený
jeden.
Zúčastněná mužstva:
Skupina A: Uhlířské Janovice, KH
Boys, SPV Pivoarumpijem, Kobra
Trhový Štěpánov.
Skupina B: Rangers Zruč nad Sázavou, Florbal Vracovice, Crazy team,
FBC Černý boty.
Výsledky A: Trhový Štěpánov –
Uhlířské Janovice 2:1 SN, Trhový

Štěpánov – KH Boys 7:0, Trhový
Štěpánov – SPV 2:1 SN, Uhlířské
Janovice – KH Boys 4:1, Uhlířské
Janovice – SPV 3:2, KH Boys – SPV
1:2 SN.
Tabulka A: 1. Trhový Štěpánov 7
bodů, 2. Uhlířské Janovice 7 bodů,
3. SPV Pivoarumpijem 3 body, 4.
KH Boys 1 bod.
Výsledky B: Rangers – Černý boty
2:1 SN, Rangers – Crazy team 1:3,
Rangers – Vracovice 1:2 SN, Černý
boty – Crazy team 3:2, Černý boty
– Vracovice 5:1, Crazy team – Vracovice 6:0.
Tabulka B: 1. Černý boty 7 bodů,
2. Crazy team 6 bodů, 3. Rangers 3
body, 4. Vracovice 2 body.
Skupina o 5. – 8. místo: SPV –
Vracovice 4:2, KH Boys – Rangers
2:1 SN.
O 7. – 8. místo: Rangers – Vracovice 3:2
O 5. – 6. místo: SPV – KH Boys
2:0
Semifinále: Trhový Štěpánov –
Crazy team 1:3, Uhlířské Janovice
– Černý boty 4:3.

O 3. – 4. místo: Trhový Štěpánov –
Černý boty 0:3
Finále: Crazy team – Uhlířské Janovice 3:1 (v utkání rozdali sudí
tři červené karty a patnáct minut
trestů)
Konečné pořadí: 1. Crazy team, 2.
Uhlířské Janovice, 3. Černý boty, 4.
Trhový Štěpánov, 5. SPV Pivoarumpijem, 6. KH Boys, 7. Rangers Zruč
nad Sázavou, 8. Florbal Vracovice.
Individuální ceny:
Nejlepší hráč: Libor Kratochvíl –
Uhlířské Janovice
Nejlepší střelec: Milan Čapek –
Crazy team – 9 branek
Nejlepší brankář: Martin Vaněček
– Rangers
Sestavy zručských týmů:
Rangers Zruč nad Sázavou: Vaněček – Tůma, Vodrážka, Edr,
Kafka, Sedláček, M. Kratochvíl,
P. Kratochvíl, Chaloupka, Šimonic,
Kružík.
Černý boty: Trojan – Němeček,
Tvrdík, Drbal, M. Kovařík, Vlk,
Jantač, Čech, Lopour, Závorka, L.
Petrů, Vacek.

Sportovní akce
3. 2. 2018

HÁZENÁ

mládež, 9.00 – 16.00 hod., SH.

3. 2. 2018

FLORBAL

FBC Kutná Hora, 16.30 – 19.30 hod., SH.

4. 2. 2018

FLORBAL A

Rangers Cup, od 8.30 hod., SH.

10. 2. 2018

VOLEJBAL

muži, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Kladno, od 11.00 hod.

10. 2. 2018

VOLEJBAL

ženy, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, od 9.00 hod.

11. 2. 2018

HÁZENÁ

dorost, Kutná Hora – Liberec, 10.00 – 12.30 hod.

17. 2. 2018

HÁZENÁ

mládež, 9.00 – 16.00 hod.

17. 2. 2018

FLORBAL

FBC Kutná Hora, 16.30 – 17.30 hod.

18. 2. 2018

FLORBAL

ženy, FBC Kutná Hora, 14.30 – 16.30 hod.

24. 2. 2018

VOLEJBAL

muži, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Český Brod, od 11.00 hod.

24. 2. 2018

VOLEJBAL

ženy, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, od 9.00 hod.

24. 2. 2018

STOLNÍ TENIS

3. liga mužů, SKC Zruč n. S. Tennisline – TJ Šanov, spolkový
dům, 14.00 hod.

25. 2. 2018

STOLNÍ TENIS

3. liga mužů, SKC Zruč n. S. Tennisline – KST Rakovník, spolkový
dům, 10.00 hod.

25. 2. 2018

HÁZENÁ

KH – Sezimovo Ústí, 9.00 – 11.00 hod.

25. 2. 2018

FLORBAL A

FBC Kutná Hora, 13.00 – 16.00 hod.

Černý boty skončily na bronzovém stupínku.
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Informace od zelených stolů

když v semifinále nestačili na černého koně
turnaje – Jana Holáně
s Martinem Kočvarou.
Slušným výsledkem
se představil i domácí
Radek Slavík, který
ve dvojici s vršovickým
Janem Kramešem obsadil celkové osmé místo
v nesmírně kvalitní
účasti.
Nejmladším účastníkem byl jedenáctiletý
Jan Čekal a nejstarším devětašedesátiletý
Jiří Hrazdíra. Úroveň
hráčů byla v rozmezí
Tomáš Förster – nejmladší hráč vánočního turnaje mládeže od extraligy až po tu
regionální, každý si
František Herout
ale zahrál vyrovnané zápasy s podobně
kvalitními dvojicemi. Putovní pohár se
Rekordní startovní pole Vánoční ceny vrací po roce opět do Hradce, nicméně
dvojic ovládli Buben s Mokrejšem
vyměnil majitele za Vlastimila Bubna
Na tradiční turnaj „Vánoční cena a Jana Mokrejše. Ačkoli se turnaj dosti
dvojic“ se v úterý do zručské haly sjelo protáhl do večerních hodin, hráči odrekordních 26 dvojic stolních tenistů jížděli spokojeni a sportovně správně
z pěti krajů a tří zemí. Mimo jiné zde unaveni. Děkuji všem partnerům akce,
byli i egyptský reprezentant Mohamed organizátorům a hlavně hráčům, kteří
Shouman, který nastupuje v extralize vážili do Zruče někdy velmi dalekou
mužů za Elizzu Praha, juniorský re- cestu.
prezentant Vlastimil Buben jako jeden
z nejlepších hráčů 1. ligy nebo Petros Mládež si o Vánocích vydatně zadováSampakidis, kadetský reprezentant Ně- děla u pingpongových stolů
mecka s česko-řeckými kořeny.
Tradiční vánoční dvoudenní maratón
Turnaj byl rozdělen na dvě výkonnost- pokračoval ve čtvrtek, kdy „profíky“
ní kategorie, jež se prolnuly v pozdější vystřídali u zelených stolů děti. Vedle
baráži, která definitivně rozdělila druž- deseti hráčů domácího oddílu, který se
stva na dva póly. Nejlepším výkonem se představil v nových šortkách, dorazily
blýskla mladá dvojice Vlastimil Buben i pozvané děti z jiných oddílů. Jako vždy
a Jan Mokrejš, kteří tak převzali putovní to byli tři hráči Martina Fuchse ze Zbrapohár od svých hradeckých kolegů Mi- slavic, děti Petra Uhra z Církvice, dva
chala Lebedy a Tomáše Horta. Obhájci svěřenci Verči Polákové z SKST Vlašim,
skončili na třetím až čtvrtém místě, Plíškovi z Benešova od Petra Loudína,

které doplnili někteří hráči z Čechtic,
Javorníka a Zruče. Celkově se sjelo 27
hráčů a hráček ve dvou kategoriích:
jedenáct ve věku nad 11 let, šestnáct
ve věku do 11 let.
Poměrně suverénním vítězem starší
kategorie se stal domácí Ladislav Dolejš
před Jaromírem Kopem. Velké drama
nebylo k vidění ani v mladší kategorii,
kterou ovládl vlašimský Martin Vaigl
před zručským Matějem Kulhánkem.
Na stupně vítězů se překvapivě probojoval i Vojtěch Förster. V soutěži čtyřher
zvítězili bratři Plíškové před dvojicí Jan
Baloun a Vojtěch Förster, kteří postupně
vyřadili největší domácí favority.
Umístění domácích: 1. Dolejš, 2.
Kop, 6. Baloun; mladší kategorie: 2.
Kulhánek, 4. Förster V., 6. Čekal, 8.
Nácovský, 9. Cendelín, 11. Tůma, 12.
Förster T.
Všechny děti si dosyta zahrály a odměnou jim byly zajímavé ceny, které si
mohly vybrat, a to hned dvakrát. Děkujeme partnerům akce a jejím účastníkům, dětem i rodičům.
Turnaj neregistrovaných zažil zpestření díky samostatné kategorii žen
Stolnětenisový maratón byl ve čtvrtek
ukončen tradičním turnajem neregistrovaných hráčů – příchozích. Účast
byla co do počtu tentokrát slabší. Vedle
zručských hráčů se zúčastnila ale spousta
hráčů z blízkých obcí, Javorníku, Strojetic, Chlumu, nebo i z Kutné Hory.
Zúčastnilo se celkem 43 hráčů, z nichž
bylo 6 žen. Ty se poprvé utkaly i ve své
vlastní kategorii, kde byla nejúspěšnější
kutnohorská Kristýna Šibravová před
Alenou Martínkovou. Titul mezi muži
mířil opět mimo Zruč, když zvítězil
strojetický Petr Vodička, který ve finále
přemohl Jaroslava Kohouta z Javorníka.
Nejlepšími Zručáky byli na třetích místech Milan Ištok a Jaroslav Beznoska.

Soutěž čtyřher se stala kořistí dvojice
Janeba – Kohout.
Startovní pole si rozdělilo velmi zajímavé ceny za své bezmála čtyřhodinové
výkony podpořené spolehlivě dobrým
občerstvením sportovní haly.
Zručský Tennisline bojuje v nové skupině 3. ligy
Hráči mužského A-týmu byli pro sezónu 2017/2018 zařazeni do nové skupiny
3. ligy, která nabízí velkou konkurenční
melu. Vyšší úroveň soupeřů se projevila
i na výsledcích a po dvou smolných prohrách se Zruč drží na průběžném šestém
místě z dvanácti účastníků. Do stabilní
sestavy se čím dál častěji probíjí sedmnáctiletý Radek Slavík a pravidelně boduje. Druhá polovina soutěže nabídne
ještě osm kol, ve kterých se A-tým bude

snažit urvat důležité body k bezpečné
záchraně.
Úspěšnost hráčů Zruče (výhry : prohry): Herout František 29:11, Nevřela Daniel 20:13, Škopek Pavel 13:14,

Josef Tůma
Florbal – Florbalisté Jiskry odehráli
páté dvojkolo mistrovské soutěže Praha
– Střední Čechy – soutěž mužů, divize E – sezóny 2017/2018 ve Sportovní
hale Eden v Berouně. Na programu
měli utkání s celky SK Florbal Benešov
C a Fbk Koleje Slovan Praha. V sestavě
chyběli z různých důvodů čtyři hráči:
Tůma, Němeček, Lopour a Bleha (kompletní obrana).

Sportovní výkon
roku 2017
Město Zruč nad Sázavou
vyhlašuje udělení ceny
SPORTOVNÍ VÝKON
za rok 2017.
Písemné návrhy na udělení ceny
SPORTOVNÍ VÝKON za rok 2017
přijímá kancelář starosty do 30. 4. 2018.

SK Florbal Benešov C – Jiskra Zruč nad Sázavou 2:10 (0:3 1:2 1:5)

Fbk Koleje Slovan Praha – TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou 4:5 (0:2 2:1 2:2)
Branky a asistence Jiskry: 06:56 Jan
Čech (Luboš Vodrážka), 10:37 Luboš
Drbal (Vladimír Červinka), 21:06
Luboš Drbal (Vladimír Červinka),
24:54 Luboš Drbal, 27:27 Petr Tvrdík.
Rozhodčí: Jan Strnad – Václav Římal.
Vyloučení: 1/3 (M. Kratochvíl, P. Kratochvíl, Edr – Zruč).
Sestava Jiskry: Malý – Vodrážka, Drbal, Edr – M. Kratochvíl, Jantač, P. Kratochvíl – Tvrdík, Čech, Červinka.

Loudín Petr 10:16, Slavík Radek 7:12,
Hameta Oldřich 1:3.
SKC Zruč startuje v této sezóně
i v soutěži Krajské soutěže I. třídy, kde
je na překvapivém pátém místě! Dále
v Regionálním přeboru I. třídy a II.
třídy, ve kterých často nastupují vedle
dospělých borců i děti.
Mladíci vládnou regionálnímu pořadí
družstev
Po dvou turnajích Regionálního poháru starších a mladších žáků se zručskému výběru družstev poprvé v historii
podařilo být na prvních místech obou
věkových kategorií. Nejvíce bodů zařídil Ladislav Dolejš, který byl dokonce
pouhý míček od vítězství na turnaji
v Kutné Hoře. Zlepšení na regionálních i krajských turnajích zaznamenali

i další členové týmu a jejím garantem je
i stále intenzivnější spolupráce s profesionálním trenérem a trenérem mistrů
Evropy kadetů z roku 2013, dále SKST
Vlašim panem Lubošem Pěnkavou st.
Zdeněk Lopour (č. 15)
v obranném zákroku
s pražským útočníkem
Vaňkem

Florbalisté nasázeli Benešovu desítku

Branky a asistence Jiskry: 03:19
Vladimír Červinka (František Jantač),
05:37 František Jantač, 09:08 Jan Čech
(Luboš Drbal), 18:51 Petr Tvrdík (Luboš Drbal), 19:36 František Jantač (Petr
Kratochvíl), 28:48 Petr Kratochvíl (Michal Kratochvíl), 30:11 František Jantač
(Petr Kratochvíl), 32:26 Luboš Drbal
(Jan Čech), 34:05 Vladimír Červinka
(Michal Kratochvíl), 35:17 Luboš Drbal (Jan Čech). Rozhodčí: Jan Strnad
– Václav Římal. Vyloučení: 1/0.
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Jan Tůma porazil v boji o 9. – 16. místo zbraslavickou Adélu Fuchsovou 3:1.

Muži Jiskry zvítězili čtyřikrát v řadě, porazili i aspiranta na postup

Luboš Drbal (č. 4) vede po 12. kole tabulku kanadského bodování s 21 body.

LEDEN
2018

Florbalisté Jiskry odehráli následně šesté dvojkolo mistrovské soutěže Praha
– Střední Čechy – soutěž mužů, divize
E – sezóny 2017/2018 v ZŠ Jiráskova
v Benešově. Na programu měli utkání
s celky Prague Tigers D a SK Bruisers
Dejvice. V sestavě chyběli z různých
důvodů čtyři hráči: P. Kratochvíl, M.
Kratochvíl, Němeček a Bleha.
Jiskra Zruč nad Sázavou – Prague Tigers D
8:5 (2:1 2:3 4:1)
Branky a asistence Jiskry: 04:06 Luboš
Drbal (Jan Čech), 11:54 Zdeněk Lopour (Vladimír Červinka), 12:21 Petr
Tvrdík (Luboš Drbal), 17:55 Jan Čech
(Petr Tvrdík), 26:12 František Jantač
(Vladimír Červinka), 27:26 Luboš
Drbal (Petr Tvrdík), 32:08 Petr Tvrdík
(Jan Čech), 34:08 Vladimír Červinka
(František Jantač). Rozhodčí: Jan Krameš - Jiří Pochop. Vyloučení: 2/0 (Drbal, Čech – Z).
SK Bruisers Dejvice - TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 2:5 (1:0 0:3 1:2)

Branky a asistence
Jiskry: 15:07 Vladimír Červinka (František Jantač), 18:17
Petr Tvrdík (Luboš
Drbal), 20:26 Jan
Čech (Luboš Drbal), 25:29 František
Jantač (Zdeněk Lopour), 31:43 František Jantač (Zdeněk
Lopour). Rozhodčí:
To m á š C i m r m a n
– Jan Gross. Vyloučení: 0/1 (Tůma –
Zruč).
Sestava Jiskry: Malý
– Edr, Tůma, Lopour – Drbal, Jantač,
Vodrážka – Tvrdík, Čech, Červinka.
Celkové statistiky Jiskry:
pozice v celkové tabulce – 5.
výhry – 6
remízy – 1
prohry – 5
body – 19
vstřelené branky – 58
obdržené branky – 49
procentuální úspěšnost přesilovek –
14.3 %
úspěšnost oslabení – 81.8 %
Kanadské bodování: 1. Drbal 21, 2.
Tvrdík 17, 3. Jantač 16
Branky: 1. Tvrdík 14, 2. Jantač 12, 3.
Drbal 9
Asistence: 1. Drbal 12, 2. Čech 9, 3.
Červinka 6
Trestné minuty: 1. Lopour 8, 2. Čech
8, 3. Němeček a Edr 4
Průměr obdržených branek: Jakub
Malý – 4.08
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Kamil Neužil převzal
od starosty města plaketu a tričko
za založení tradice Vánočního běhu

Trať jubilejního 40. ročníku
nezdobil sníh, ale teplé počasí
Josef Tůma

Kamil Neužil se zúčastnil
bez jednoho všech běhů.

Vánoční běh – Jako tradičně se
na Štědrý den sešli před Spolkovým
domem ve Zruči nad Sázavou sportovní nadšenci, aby strávili sváteční
den společným nesoutěžním během
po desetikilometrové trati. Úderem
desáté na hodinách spolkového domu
vyběhl dav natěšených borců před kamerou sportovní redakce České televize mezi panelové domy Sadu míru,
dále vedl běh přes Chabeřické skály
a kopec Jordán do Řendějova, Nového
Samechova a Jiřic, odtud se pak stočil
zpět do Zruče nad Sázavou. Letošní jubilejní 40. ročník překonal ten minulý
(61), když se sešel rekordní počet třiašedesáti běžců a cyklistů. Mezi nimi se
kromě tradičních domácích účastníků
našli i vytrvalci z Vlašimi, Kutné Hory,
Benešova, Prahy aj… V cíli obdržel
na památku každý účastník hrníček
a všichni si popřáli hezké svátky (atleti, tenisté, hasiči, volejbalisté a další
zručští i mimozručští nadšenci). Popřát
běžcům hezké svátky a nový rok přišel
i starosta města Martin Hujer. Při této
příležitosti předal Kamilu Neužilovi
pamětní plaketu a tričko za založení

Po zdolání deseti kilometrů
se účastníci sešli před spolkovým domem
a zapózovali fotografům.
tradice Vánočního běhu ve Zruči nad
Sázavou a aktivní účast na něm.
Kamil Neužil, jeden ze zakladatelů
běhu, bez jednoho účastník všech klání: „Jedná se o nejstarší, nejdelší a co se
výškového profilu trati týče též o nejobtížnější Vánoční běh v ČR. Letos jsme v jubilejním 40. ročníku překonali rekord,
sešlo se 63 malých i velkých borců.“
Miloš Otava, ředitel závodu: „Běželo se
ve dvou kategoriích, starší a méně trénovaní startovali o něco dříve ze střelnice.
Nakonec se všichni setkali před spolkovým domem.“
Na vrcholu chabeřických skal trio běžců
Jiskry - (zleva) Martin Lejnar, Petr Dubják
a Kateřina Dubjáková

Děvčata Jiskry opět otočila nepříznivý stav 0:2 na 3:2

FOTA: J. TŮMA

Volejbalistky bojovaly o postup do play-off
Volejbalistky Jiskry poděkovaly po zápase přítomným divákům za podporu.

Hokejbal – Na Štědrý den se sešli příznivci hokejbalu ve sportovním areálu ve Zruči
nad Sázavou, aby si zpestřili sváteční den přátelským utkáním. Za příjemného počasí se sešlo patnáct hráčů, kteří se ve vánoční atmosféře bavili tentokrát na zúženém
hřišti tímto zajímavým sportem. Škoda, že se nedostavili gólmani i další očekávaní
hráči, ale o výsledek zde rozhodně nešlo, všichni si přišli zahrát (i když kdosi branky
počítal, ale výsledky se nepatrně lišily). Utkání se obešlo bez větších zranění, trpěly
pouze kotníky, kolena, palce a další ,,orgány“.
Michal Havránek (vlevo) v souboji o míček s Janem Tůmou

Josef Tůma
Volejbal ženy – V devátém dvojutkání volejbalového krajského přeboru I.
třídy žen přivítaly volejbalistky Jiskry
Zruč nad Sázavou ve sportovní hale
Na Pohoří družstvo Sokola Brandýs
nad Labem.

Jiskra Zruč n. Sáz. – Sokol Brandýs n. Lab. 3:2
(-19, -19, 17, 19, 13)
Jiskra Zruč n. Sáz. – Sokol Brandýs n. Lab. 3:1
(26, 20, -10, 22)
Sestava: Menšíková Petra, Králová

Adéla, Filipová Barbora, Černohlávková Adéla, Lucie Tvrdíková, Denisa
Dubinová, Sedláčková Vendula, Markéta Moravcová, Andrea Šteffková.
Rozhodčí: V. Sukup. Trenér: Jan Rozkošný. Doba utkání: 107 minut (1)
a 94 minut (2).

INTERNET
až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

za

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ
SERVISNÍ
TÝM

Urputně se bojovalo
i u mantinelu,
narazili zde na sebe
Luboš Kružík (vlevo)
a Martin Kovařík.

