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Téměř třetina respondentů dotazníkového šetření
bydlí v Sadu Míru, na Slunném
Vrchu a Na Výsluní.
31 %
Do dalších čísel ZN
budeme postupně
zpracovávat podrobnosti
jednotlivých oblastí průzkumu.

Strategický plán rozvoje města Zruč nad Sázavou na léta 2021–2031

Výsledky dotazníkového šetření 2019
Jitka Trojanová

V

průběhu listopadu a prosince probíhalo v rámci
projektu „Zvýšení efektivity
veřejné správy ve Zruči nad Sázavou“ dotazníkové šetření, které bylo
zaměřeno na zjišťování názorů na
aktuální situaci ve městě a na další
rozvoj města. Zjišťováno bylo především, jak občané hodnotí život ve
městě, s čím jsou spokojeni a kde naopak vidí rezervy. Toto dotazníkové
šetření bylo prováděno v koordinaci
se zpracováním Strategického plánu
rozvoje města na léta 2021–2031.
Občané města měli možnost vyplnit
dotazník prostřednictvím on-line formuláře či papírově a následně formulář
odevzdat, a to na několika místech. Výsledky dotazníkového šetření jsou uveřejněny na webu města (https://www.
mesto-zruc.cz/mesto/strategicky-plan-mesta/). Pro ty, kdo nemají přístup
k internetu, jsou výsledky v tištěné
podobě k dispozici v městské knihovně. Podařilo se posbírat 594 dotazníků,
což představuje asi 15 % obyvatel s trvalým bydlištěm ve Zruči nad 15 let,
což je vynikající výsledek, a můžeme
výsledky hodnotit jako reprezentativní. Z toho 296 občanů vyplnilo formulář elektronicky a 298 osob formulář
odevzdalo fyzicky. Děkujeme všem
občanům za jejich spolupráci.
V lednu proběhlo veřejné projednání, kde byla diskutována především
problematika dopravní obslužnosti,
parkování a bezpečnosti.
Níže vám představujeme základní
výsledky dotazníkového šetření za

dané oblasti. V oblasti zaměřené na
identifikaci respondenta byly o něco
více zastoupeny ženy (56 %). Typický respondent v tomto průzkumu
bydlí v nové Zruči v bytě, v lokalitě
panelových sídlišť (Sad Míru, Slunný vrch, Na Výsluní), je ve věkové
skupině 31–45 let, má střední vzdělání s maturitou a je zaměstnancem.
Ve Zruči se narodil a má zde trvalé
bydliště, za zaměstnáním dojíždí do
vzdálenosti 30–70 km. Zajímá se
o dění ve městě a informace čerpá
především ze Zručských novin.
V oblasti spokojenosti s životem ve
městě byla většina dotazovaných spíše
spokojena. Kladně občané hodnotili
především sportovní vyžití, přírodu a kulturní aktivity. Záporně byla
hodnocena především bezpečnost
a kriminalita, oblast zdravotnictví
a nedostatek obchodů, restaurací
a služeb. V oblasti zdravotnictví je
pak nejpalčivějším problémem nedostatek lékařů, především zubařů a odborníků (ORL, ortopedie). V otázce,
jakými třemi oblastmi rozvoje by se
měla Zruč primárně zabývat, zvítězilo zdravotnictví, potom bezpečnost,
školství a vzdělávání. Občany potěšila
v poslední době výsadba zeleně, květinové záhony, kulturní akce a besedy
v rámci pořadu Křeslo pro hosta.
Při hodnocení veřejných služeb
a správy města jsme se zabývali fungováním samosprávy, městského úřadu,
spokojeností s veřejnými službami
a s bezpečností. Respondenti mo hli
u většiny otázek příslušnou oblast
oznámkovat známkou od jedničky
do pětky (1 – nejlepší, 5 – nejhorší).

Níže uvádíme jen známku, která měla
největší četnost, kompletní výsledky
naleznete na webu města. Volení zástupci města (starosta a zastupitelstvo)
byli hodnoceni nejčastěji dvojkou, rovněž tak zaměstnanci úřadu. Dvojkou
jste hodnotili i péči o veřejné plochy,
separaci a svoz odpadu a kvalitu ovzduší. Jedničkou byla oznámkována péče
o veřejnou zeleň. V oblasti osobní bezpečnosti se občané cítí spíše bezpečně.
Při hodnocení policie byla přidělena
nejčastěji dvojka, hasiči pak obdrželi
jedničku. Jako největší problém v oblasti bezpečnosti je zmiňován problém
s drogami, narkomany, opilými lidmi,
agenturními pracovníky a cizinci.
Část věnující se životu ve městě hodnotila především bydlení, práci, vybavenost města z pohledu služeb, lékařů,
sportovišť, spokojenost se školstvím
a sociálními službami.
Bydlení je pro většinu dotazovaných spíše dostupné, horší je to s nabídkou pracovních příležitostí, která
je hodnocena spíše jako nedostatečná. Dotazovaným chybí především
administrativní, účetní a finanční
pozice a obecně odbornější profese
pro vysokoškoláky. Dále jsou postrádána pracovní místa pro ženy s dětmi – např. zkrácené úvazky. Co se
týká dostupnosti a kvality obchodů
a služeb, jedničku obdržela možnost
nákupu potravin, čtyřku dostala možnost nákupu nepotravinářského zboží. Známkou tři pak byla hodnocena
dostupnost ostatních služeb (včetně
drobných řemeslníků). Postrádány
jsou oděvy, obuv, řemeslnické služby,
sport, klenoty, čistírna oděvů apod.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Oblast kultury a společenské vyžití
ve městě byla hodnocena nejčastěji
známkou dva. Občanům chybí divadla, koncerty, kino a taneční zábavy
(diskotéky pro mladé, plesy apod.).
Jedničku pak získala sportoviště a dětská hřiště, místa pro relaxaci a odpočinek jste hodnotili dvojkou.
V oblasti zdravotní péče z hlediska
kvality a dostupnosti jsou výborně
(jedničkou) hodnoceny lékárny, dvojku obdrželi praktičtí lékaři, pediatři,
pečovatelská služba a sociální práce.
Trojkou je hodnocena rehabilitace, což
je způsobeno horší dostupností. Z důvodu nedostatku zubařů a specializovaných lékařských oborů jsou hodnoceny
zubařské ordinace pětkou a specializované lékařské obory čtyřkou.
U předškolního a školního vzdělávání většina respondentů nemohla dané
téma posoudit, neboť se jich pravděpodobně již školství netýká. Hodnotíme-li četnost známek jen z těch, co
se cítili kompetentní školství posuzovat, tak dostaly naše mateřské školy
a základní umělecká škola nejčastěji
jedničku. Základní škola Okružní
pak dvojku, Základní škola Na Pohoří byla nejčastěji hodnocena čtyřkou.
S oblastí cestovního ruchu jsou dotazovaní spíše spokojeni.
Poslední sledovanou problematikou
byla infrastruktura, kde jsme řešili
plánované investice, dopravu, infra-

strukturu a parkování. Vítězným investičním projektem, který by občané
chtěli zrealizovat, je koupaliště nebo
bazén. Tento projekt vybralo přes
41 % dotazovaných. Na druhém místě se umístilo náměstí MUDr. J. Svobody s 13,6 % a výstavba městských
bytů s 12 %. Hledali jsme také návrhy na využití bývalé školy pod farou,
přičemž nejčastěji bylo voleno využití
na byty, školu nebo pro zájmovou činnost dětí. Stav technické infrastruktury (místní komunikace, chodníky,
parkoviště, mobiliář, veřejné osvětlení
a vodovody a kanalizace) byl nejčastěji
oznámkován známkou dva. Jedničku
pak dostala opět zeleň. Dvojku má
také doprava, ať již z pohledu hustoty, průjezdnosti nebo bezpečnosti.
Oblast parkování je hodnocena také
spíše jako vyhovující, stejně jako obslužnost veřejnou dopravou.
Po zhodnocení výsledků dotazníkového šetření a po zpracování analytické části strategického plánu bude nyní
probíhat návrhová fáze strategického
plánování. Budou jednat pracovní skupiny, které se zaměří na prioritní témata, která vzešla z dotazníků a z analýzy.
Hlavními tématy budou veřejný prostor a infrastruktura, doprava, školství,
bezpečnost, cestovní ruch a vybavenost
a služby. Činnost pracovních skupin se
spustí v březnu, o výsledcích vás budeme opět informovat.

Červený ples města… 21. března na Hotelu Zruč
Martina Fialová

D

ovolte nám oficiálně oznámit, že letos bude
město Zruč nad Sázavou pořádat ples „červený“! Jsme hrdí na to, že i letos přicházíme s něčím novým. Baví nás hledat
nové výzvy k tomu, jak ve vás probudit

hravost a oprášit smysl pro recesi ve společensky
únosných mezích. Opět tedy přicházíme s něčím,
co na žádném jiném plese nezažijete. Pro letošek
jsme vymysleli soutěž v co nejzajímavějším otisku
nalíčených rtů. Soutěž je ale jen jedním z lákadel.
Rádi bychom nabídli i kvalitní hudební doprovod v podání skupiny ViRi Band, příjemné

prostředí Hotelu Zruč, bohatou tombolu a co
nejširší nabídku občerstvení. Věříme, že i letos
bude městský ples vrcholem sezóny, na který se
bude dlouho vzpomínat, a u toho přece nesmíte chybět. Budeme velmi rádi, pokud se „náš“
ples stane „Vaším“ plesem. Těšíme se na viděnou
21. března 2020 na městském plese!
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci únoru oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Karlu Syrůčkovi, Rudolfu Vaněčkovi, Věře Soukeníkové, Marii
Blažkové, Zdeňce Kafkové, Miloslavě Pajerové, Bohumile Trejdlové, Antonínu Kovářovi, Petru Malejovskému, Jindřišce Mlezivové,
Františku Černému, Františku
Průšovi, Jindřichu Müllerovi,
Bohumilu Pajerovi, Miloslavě
Kořínkové, Růženě Krupičkové,
Miroslavu Dvořákovi, Marii Hladké, Janu Olišarovi, Jaroslavě
Zgrochové, Růženě Vondrákové,
Marii Součkové, Zdeňku Františkovi, Marii Samkové, Marii Růžičkové, Libuši Matouškové, Marii
Ježkové, Václavu Dřevikovskému,
Marii Klikové a Marii Kyselové.

13. reprezentační ples Centrin CZ, s. r. o.
Šárka Kohoutová

V

sobotu 25. 1. 2020 se konal ve společenském sále DS Centrin CZ, s. r. o. již třináctý reprezentační ples společnosti. Jako již
tradičně se průvodního slova celého plesu ujal
Petr Berka, o hudební doprovod se celý večer
staral kolínský taneční orchestr Peklo.
Slavnostního zahájení plesu a přivítání hostů
se ujala ředitelka společnosti, paní Helena Bed-

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

Libuše Tomanová

Akademie
ok 2019 utek l ja k voda
R
myslím si, že jsme v něm
třetího věku – nijaka nezaháleli,
však posuďte
sami. Pokračovali jsme v akkonajících se pravidelně:
Dějiny Evropy cích
karneval, jarní bazar, Hřiště
v souvislostech plné her, zájezd, tentokráte

nářová, ani o sváteční předtančení jsme nebyli
ochuzeni. O půlnoční překvapení se postaral
sám král rock and rollu Elvis Presley, vyvrcholením byly hodnotné ceny v bohaté tombole.
Večer plný tance, hudby, zpěvu a zábav y
jsme opouštěli v časných ranních hodinách
příjemně unavení a už teď, navzdory nemilým
prognózám, že šlo o ples poslední, doufáme,
že se tyto nenaplní a my se budeme moci těšit
na ten čtrnáctý.

Jak to žilo v RC Setkání
a na co se můžete těšit!
Fagotik pro děti navštěvující
kroužek Písnička a pro veřejnost. Znovu se rozběhlo cvičení s miminky pod vedením
Jany Fremlové.
Dále jsme uspořádali přednášku MUDr. Tomáše Jirana,
Prochá zku po stopách Kocoura v botách v rámci oslav

Kateřina Koubská

D

vou seme st rá l n í k u r z , k ter ý
nám nabídne hledání souvislostí v historickém v ý voji našeho
kontinentu, začne 21. února ve spolkovém domě.
Zájemci o tento kurz se mohou přihlásit u paní Strnadové na telefonu:
605 408 887, případně na e-mailu: strnadova@visk.cz nebo u paní
Mutlové, telefon: 733 642 648 nebo
e-mail: mutlova@visk.cz.
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do Fajnparku v Chlumci nad
Cidlinou, Divadélko Kůzle,
Drakiáda, podzimní bazar,
vánoční besídka a zúčastnili jsme se adventních trhů ve
Zruči, Zbraslavicích a Ledči
nad Sázavou.
V rámci kroužků probíhala
různá tvoření: Velikonoční,
výroba Kocoura v botách, výroba strašidelných kulis, dýňování (dlabání dýní), adventní
a vánoční t voření, koncert

Jiřina Bělinová

M

80. výročí příchodu Bati, první ročník soutěže v malování
křídami na zem, strašidelný
park s lampionovým průvodem, přednášku RNDr. Viktorie Tománkové, turnaj ve
stolních hrách. 21.–30. listopadu jsme vystavovaly výrobky
dětí a rodičů na prodejní výstavě ve Zbraslavicích, kterou
pořádala MAS Lípa. Prodejní
výstavu v RC 7.–8. 12. Také
jsme vyhlásily během letních

prázdnin dobročinnou sbírku pro kočičí útulek Alfons
v Úmoníně a podpořili vzniklý
dětský hospic Julie projektem
„Focení pro Jůlii“.
V roce 2020 se můžete těšit
na tyto akce: Leden: Setkání
s manažery české firmy Eurona (již proběhlo). Únor:
Valentýnské tvoření (již proběhlo), přednáška o zelených
potravinách (již proběhlo),
29. 2. karneval. Březen: 17.–
20. 3. Jarní bazárek, Povídání
o eko- domácnosti s Žanetou
Balcarovou. Duben: 4. 4. Velikonoční workshop – dílny,
tradice, prodejní výstava, 5. 4.
hledání velikonočních vajíček
na hřišti, 30. 4. Čarodějnice – průvod a opékání buřtík ů společně se spol kov ý m
domem. Květen: 10. 5. Návštěva Arboreta Kácov, 17. 5.
druhý ročník soutěže „Malování křídami“, 31. 5. Hřiště
plné her. Červen: 27. 6. Zájezd do ZOO Dvůr Králové.
V plánu je da lší předná ška
RNDr. Viktorie Tománkové
o stravování dětí a jeho úskalí.
Přijďte nás podpořit v našem
úsilí, a le hlavně se pobavit
s celou rodinou. Neznáme nic
lepšího než strávené společné
krásné chvíle s těmi, na kterých nám nejvíce záleží. Budiž nám veselý dětský úsměv
odměnou! Těšíme se na vás.

Beseda se spisovatelkou

ěstská knihovna ve Zruči nad Sázavou
jako každoročně plánuje oslavy Měsíce
knihy. Připravujeme tradiční akce, jako jsou
návštěvy dětí z mateřských i základních škol,
přednášky pro studenty, Noc s Andersenem
a další.
A chystáme i něco navíc, letos to bude beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou, která navštíví naše město ve středu 4. března.
V dopoledních hodinách potěší autorka předškoláky v mateřských školkách povídáním
o knize Alenka a Krakonoš a navečer uspořádá ve spolkovém domě besedu o vlastních

cestovatelsk ých zá žitcích s ná zvem V šude
žijí lidé. Povídání bude zaměřené na Zlatý
trojúhelník, džungli a na horské kmeny, na
plavbu lodí po Mekongu v Laosu, bude obohacené o fotografie, videa, hudbu. Součástí
bude prezentace všech knih, které paní spisovatelka vydala, zejména posledních dvou,
a to Zpáteční letenky (odehrává se částečně
v černé A frice) a Ukradené dětství Kamily
(odehrává se v jihovýchodní Asii).
Ať už jste nadšenými čtenáři Danky Šarkové, pravidelnými návštěvníky cestopisných
přednášek, nebo se rádi něčemu přiučíte a pobavíte se, přijďte 4. 3. v 18.00 hodin do spolkového domu. Rádi vás zde přivítáme.

12. února 2020, středa 13.57
V posledním půlroce jsem byl shodou náhod vystaven moudrým myšlenkám, které se dost dobře dají
spojit a vztáhnout na život jako takový. Nemám rád
motivační agitky typu: „Slyšte, jak se stát vyrovnaným
a úspěšným za pět minut“, ale tuhle trojčlenku hodím
do placu a zdarma:
• nebuďte líní komunikovat
• zkuste to nepodělat
• smiřte se s tím, že ani to občas nebude stačit.
Zdánlivé a samozřejmé banality, ale divili byste se, jak
málo na ně každodenně dbáme!
A nejde o žádnou vědu nebo dřinu.
Jen si vzpomeňte, kolikrát vás napadne: pak mu zavolám, budeme si o tom muset promluvit, budu se
ho muset zeptat… atd. Ale necháte to na jindy, na
potom, teď se vám, bůh nebo vy víte, proč nechce,
ale dobře tušíte, že později už se tak nestane. Nejste
si jistí, nemáte informace a přitom stačí jen zavolat
nebo zvednout zadek. Ale je vám to blbé, nechcete
otravovat, nechcete dát najevo, že potřebujete radu,
a tak dále…
Budu jak Halina, ale což…
Rada č. 1:
Nebojte se a komunikujte. Hned! Možná vás někdo pošle do řitě nebo vy jeho, ale za pokus nic nedáte a dost
možná se tím vyhnete trablům a přešlapům. V osobním a ještě spíš profesním životě.
Rada č. 2:
Ať už jde o cokoliv, nedělejte iracionální bejkoviny
a zkuste maximum, na které máte, budete vědět spolehlivě, že jste tomu dali dost.
Rada č. 3:
Nezapomeňte, že nikdo vám nedává záruku na hladký
průběh a úspěch. Zažijete situace, kdy přes veškerou
vaši snahu a úsilí věci neskončí dobře. To je život. Seberte se a jděte dál. Příště už to klapne!
Resumé: když nebudete líní komunikovat, uděláte, co
je ve vašich silách a smíříte se s tím, že někdy ani to
nebude stačit, můžete sebou večer fláknout na gauč
s čistým svědomím a klidně spát. Haleluja.
Robert

Alena Zemanová

K

Panenky

lub panenky ČR z. s. vás zve 14. března 2020 na tradiční světovou oslavu sv. Patrika do spolkového domu
na ochutnávku keltských dobrůtek – slaných, sladkých
i tekutých a na koncert k poslechu i tanci. Hosté: Richard Pachman, úžasný houslista Jiří Doubek a skupina
Trampoty. Vše od 10.00 do 17.00 hodin. Sledujte plakáty.
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Pamětníci mizejí
František Smítka

S

vědect v í o tom, ja k to v y pad a lo a chod i lo v té
opravdu sta ré předbaťovské Zr uči, moh lo ná m
současníkům ještě nedávno podat už jen pár opravdov ýc h pa mě t n í k ů , k teř í ve s vém dě t st v í osobně
poznali příslušníky původních a velmi starých zručských rodů, které sv ými životy psaly zručskou historii minimálně po dvě uplynulá staletí. Byly to rody,
které mizejí nebo už definitivně zmizely v hlubinách
času. Sami jsme svědky toho, jak se v ylidňují a utichají domy okolo ná mě stí doktora Svobody i v jiných č á stech té opravdu Sta ré Zruče, ja k potomci
těch hlavních zruč sk ých rodin minulosti ze Zruče
zmizeli buď natr va lo a úplně nebo se navracejí jen
na krátký pobyt většinou v letních měsících. Jsou to
povětšině příslušníci hlavně starší generace 60+, kteří
v sobě sice stá le ještě nesou ja kési reziduum svého
tady prožitého mládí, a le fa kticky jsou již natr va lo
přesa zeni jina m. Jejich potomci zv yk lí na ma sivní
pohyb po exotických destinacích už o místo původu
sv ých předků, až opravdu na velmi vzácné v ýjimky,
nejeví prakticky zájem a necítí k němu žádný citov ý
vztah. Pokud ještě další domy mají nějaké své majitele, jsou to již většinou lidé bez souvislého historického povědomí o nemovitosti, kterou u žívají, jsou
přišlí odjinud.
Vloni a předloni odešli na cestu do vlastní minulosti devadesátníci Josef R akušan, původem z č. p. 25,
Jaromír Krýza z č. p. 183 a Miloslav Krňák z č. p. 120
‒ takové spojovací články minulosti se současností.
Na vzpomínky skutečně bohatý pamětnický prapor
a le stá le tříma l a ž do nedávných dní s téměř nev yhasínající ostrou pamětí Jiří K latovský starší. Tihle
mnou jmenovaní ještě žili a aktivně se ve svém mládí
pohybovali mezi těmi všemi Nácovskými, Toušky, Javůrky, Koláři, Tvrdíky, Procházky, Bechyni, Březiny,
Jelínky, Kronusy, Vojáčky, Šindlery, Jedličky, Mrázky, Adriány, Zadáky, Hloušky, Kratochvíly, Vojtíšky,
Kukl y, Klatovskými, Janaty, Zachariáši, Smítky, Vilty, Pěknými, Rozkošnými, Zimmermany, Novotnými,
Volfy, Filipy, Medky, Fišery, Kotrči a tak dále (prosím
za prominutí za tu náhlou zkratku), kteří minimálně
po dvě staletí stabilně většinově v yplňovali zručský
životní prostor. Ta ké dokáza li popisovat i roli jednotliv ých rodin v životě tenkrát do značné míry ještě starosvětské zručské obce. Vyprávěnými příběhy
vlastními i příběhy těch druhých.
Jiří Klatovský starší byl už opravdu poslední mohykán v tomto ohledu. Poslední skutečný Starozručák
ještě vrostlý do dávnější minulosti ale srůstající i se
současností. Bohužel 8. února 2020 po sv ých vloni
završených devadesáti letech náhle odešel i on. Byl to
poslední žijící, ještě postaru vyučený řezník ve Zruči,
ztělesnitel velmi starého zručského rodu, od začátku
19. století také rozvětveného řeznického klanu K latovských, sám ale již potomek z nich po dvě generace
odštěpené větve pekařské z č. p. 59, a proto také navíc
i pra ktick y v y učený pek a ř pouze bez úředního razítka, aby na konec skončil ja ko zaměstnanec Strojíren n. p. Sázavan. Za svého dlouhého života za žil
a pozna l mnoho zruč sk ých oby vatel, jejich osobité
přístupy k životu, jejich životní osudy, odrazy historických zlomů v kontinuálních změnách životního
stylu a životních postojů, na vlastní kůži v různé době
střídavě zakoušel přízeň i nepřízeň okolí v jednom.

Lenka Novotná

T

yp pacientů, o kterých budu psát
dnes, zná prakticky každý lékař.
Obíhají nejprve praktického lékaře,
pak různé specialisty a hledají exaktní
odpověď na potíže, které pociťují. Na
tom samozřejmě není nic neobvyklého. Nicméně lékaři somatických
oborů znají kompletní obraz každé
tělesné nemoci. A potíže, se kterými přicházejí tito pacienti, do žádné
z nich nezapadají. V takové situaci je
somatický lékař v koncích a pacientovi řekne něco ve smyslu: „To bude
psychika, to vám dělá hlava, máte to
ze stresu, dojděte si k psychiatrovi.“
S tak plytkým vysvětlením se ale sebevědomý pacient nemůže smířit a se
spravedlivým hněvem odchází domů.
„Nejsem přece blázen. Ten doktor
toho asi moc nenaštudoval, když ne-
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Byl po matce také potomek dalšího starého zručského rodu Javůrků z Malé Strany č. p. 41 a 40, z něhož
pramenila i jeho láska ke koním, kterou ho nakazil
jeho děda zemědělec a obchodník v doby tku František Jav ů rek sta rší a ta ké str ýc Fra ntišek Jav ů rek
mladší, ve dvacátých letech minulého století příslušník jízdního pluku československé armády, později
i hoteliér restaurace U nádraží. Proto se v něm snoubily vlastnosti zemědělce, řezníka, pekaře i kuchaře
s řemeslnými předpoklady zděděnými po předcích.
V době, kdy se zase začal navracet kdysi zdecimovaný chov koní, našli tihle ušlechtilí čtyřnožci pod
střechou v č. p. 59 nový azyl. Klatovští, otec Jiří a syn
Petr, kvůli tomu oprášili v sedmdesátých a na začátku
osmdesát ých let bý valý vlastní rodinný zemědělský
inventář. Pod hlavičkou tehdejšího SSM a za přispění
zemědělského družst va Pertoltice za ložili ta ké jezdecký klub. Jeho sídlem byl propůjčený objekt zručského mlýna. Ta m jejich zá slu hou hodně mladých
od dětí až po teenegery získávalo hezký a odpovědný
vztah k živým bytostem všeobecně a ke koním zvlášť.
Jiří K latovský starší se stal v klubu prvním trenérem
a odborným poradcem. Sám si tím osobně zopa kova l tou hu z dětst ví prožitého me zi hospodá řsk ý m
zvířect vem všeho druhu. I po odchodu do důchodu
měl vždycky po boku nějakého toho čtyřnohého kamaráda. Když po ztrátě manželky osaměl, dělala mu
společnost kobylk a „ Ma gie“ [Megí ], o ní ž se be ze
zbytku už ve svém velmi pokročilém věku sám ještě
před rokem dokázal postarat.
Když jsem se z vlastního zájmu v ydal na pomyslné
„historické toulky“ Starou Zručí, byl mi v mém pátrání spolehliv ým rádcem a oporou. Společně se nám
da řilo propojovat do souvislostí na še zpr v u pouze
individuální osobní poznatky každého z nás. Ty mé
pocházely z dokumentů, ty jeho ze života. Na starých
fotografiích dokázal identifikovat lidi již dávno, dávno nežijící a připojit i jejich trefné charakteristiky.
Bohužel tahle příležitost končí a není už nikdo, kdo
by ho nahradil, kdo by měl o Staré Zruči 20. století
ta k dokona lé povědomí ja ko měl on. Jeho odchod
považuji za další zlom na cestě vedoucí ke stále větší osiřelosti historického středu na šeho města a za
v ýznamnou ztrátu jeho kontinuity měnící se plíživě
v jakýsi skanzen.
Jiří K latovsk ý sta rší byl hluboko vrost lý v rodné
zručské půdě, jíž zůstal věrný od začátku až do konce
svého života.

Co je mi, doktore?
poznal, co mi je. Asi mám nějakou
vzácnou nemoc, se kterou nemá zkušenosti. Nebo na mě škudlí a nechce
mě poslat na to specializované vyšetření. No, na to já mám ale právo,
vždyť jsem daňový poplatník!“, říká
si sebevědomý pacient, když dorazí
domů. Zasedne k počítači a zeptá se
Googlu: „Co mi je?“ Počítač vychrlí
množství možných nemocí k předkládanému příznaku a pacient se opět
zaraduje. Už se seznamem možných
nemocí začne navštěvovat přímo specialisty (u praktika už byl a ten člověk to nepoznal a to má vysokou).
Když nevyjde jedna nemoc, tak zkusí
další a popravdě, kdo hledá, vždycky
najde. Většinou ale ke škodě pacienta, který se tak dere za rozlousknutí
svých zdravotních obtíží. Nedávno
jsem četla kazuistiku (tedy popsaný
případ) pacientky, která ve svých tři-

ceti letech byla v invalidním důchodu, měla vývod tlustého střeva (dle
dokumentace odlehčovací) a aplikovala si denně opiáty (pro nevysvětlitelnou bolest) a to vše samozřejmě za
veřejné peníze. Žila pro svou nemoc
a mašinerie našeho zdravotnictví jí
v tom pomohla. Kdyby na začátku
toho všeho byl empatický psychiatr,
tak mohla žít normální život.
Psychika je komplikovaná věc.
Počítač, který máme v hlavě, neřídí
jen naše myšlení, ale všechny pochody v těle. A proto opravdu existuje
množství nepříjemných stavů, které
imitují příznaky tělesné nemoci, ale
jsou takzvaně bez somatického korelátu (tedy například je kašel, ale chybí příznaky infekce sliznic). V medicíně se pro takové potíže začalo užívat
slovo „funkční“, protože slovo „psychogenní“ pacienty odrazovalo od

každé úterý

Výtvarná dílna Šikulkové – RC Setkání zve na výtvarný kroužek pro
děti. Kroužek se koná každé úterý od 16.00–17.30 v herně RC Setkání.
Cena za lekci je 40 Kč. Kroužek je vhodný pro děti od 2 let.

každé úterý

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

každou středu

RC Setkání – Písnička – hudební kroužek pro děti.

každý čtvrtek

Kurz anglického jazyka – 3. skupina začátek v 17.00, 4. skupina začátek
v 18. 00. Klubovna spolkového domu, I. patro.

6. 1.–29. 4.
2020

Barvy krajiny – OKŠS vás srdečně zve do zámecké galerie na prodejní
výstavu Ing. Dany Živorové.

3. 3. 2020

Setkání v klubu – od 14.00 v klubovně ČSŽ, spolkový dům

4. 3. 2020

Všude žijí lidé – beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou – vyprávění
z cest po Africe a Asii – pořádá Městská knihovna ve Zruči nad Sázavou,
od 18.00 v zasedací místnosti spolkového domu. Vstupné 50 Kč.

5. 3. 2020

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

7. 3. 2020

Městská knihovna – sobotní provoz od 9.00 – 11. 30.

7. 3. 2020

Turnaj v Zatre – I letos se můžete těšit na turnaj v Zatre, který se bude
konat od 9.00 do 16.00 v zasedací místnosti spolkového domu. Přihlášky na elinkapoldinka@centrum.cz do 3. 3. 2020. Startovné dobrovolné.

8. 3. 2020

Ženská na vrcholu – kino – promítáme od 18.30 v zasedací místnosti
spolkového domu. Filmová kavárna otevřena od 17. 00. Vstupné 70 Kč.

9.–13. 3. 2020

Jarní příměstský tábor – Škola čar a kouzel aneb Harry Potter slaví
20 let. Další informace viz plakát.

10. 3. 2020

Tvoření pro radost – velikonoční košíček, pořádá Český svaz žen,
od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro, klubovna svazu. Potřeby: háček a příze nebo tenká vlna. Více informací viz plakát.

12. 3. 2020

Kouzelnická show s Cucínem – pořádá OKŠS a spolkový dům. Začátek
v 15.30 v zasedací místnosti spolkového domu. Jednotné vstupné 50 Kč.

14. 3. 2020

Trojlístek nebo čtyřlístek – oslava svátku sv. Patrika, pořádá Klub
panenky ČR. Začátek v 10.00, spolkový dům.

16. 3. 2020

Současní skladatelé dětem – koncert z díla skladatelů Z. Šestáka
a E. Douši spojená s besedou, od 16.00, sál ZUŠ, vstupné dobrovolné.

17. 3. 2020

Setkání v klubu – od 14.00 v klubovně ČSŽ, spolkový dům

18.–19. 3. 2020

Bazárek – RC Setkání zve na již tradiční bazárek. Bazárek se bude
konat vždy od 9.00–12.30 a od 14.00–18.30 v herně RC Setkání. Příjem
zboží do komise je 17. 3. od 16.00–17. 30.

21. 3. 2020

Městský ples – Město Zruč nad Sázavou vás srdečně zve na 13. městský
ples. Ples se bude konat od 20.00 v Hotelu Zruč. Předprodej vstupenek
v infocentru.

24. 3. 2020

Setkání v klubu – od 14.00 v klubovně ČSŽ, spolkový dům

25. 3. 2020

Vycházka na rozhlednu Babka – pořádá Český svaz žen.

25. 3. 2020

Zdravotní přednáška – pořádá Svaz tělesně postižených. Začátek
v 14.00 v zasedací místnosti spolkového domu.

27. 3. 2020

Poradní den – pořádá Svaz tělesně postižených. Začátek v 10.00,
klubovna STP ve spolkovém domě.

27. 3. 2020

Noc s Andersenem – Městská knihovna Zruč nad Sázavou pořádá pro
žáky ZŠ Noc s Andersenem. Začátek v 8. 00.

31. 3. 2020

Setkání v klubu – od 14.00 v klubovně ČSŽ, spolkový dům.

červenec a srpen

Letní příměstský tábor – OKŠS a spolkový dům ve spolupráci s Evropskou unií pořádají letní příměstský tábor v následujících termínech: 1. turnus 13.–17. 7. 2020, 2. turnus 3.–7. 8. 2020 a 3. turnus
24.–28. 8. 2020. Přihlášky a bližší informace na: koubska@mesto-zruc.
cz nebo na tel.: 730 514 040.
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

vlastní léčby. Existuje tak opravdu
psychogenní kašel, kdy pacient po
několik měsíců kašle, aniž by byla
zanícená sliznice hrtanu, časté jsou
bolesti různého druhu (zvlášť u dětí),
různé typy třesů nebo necitlivosti,
které imitují neurologická onemocnění. Naši předci to věděli, a proto
těmto potížím dali i trefná přirovnání: Kašle na to, leží mu to v žaludku,
naložil si toho moc na záda, nedokáže to strávit. To přesně vyjadřuje
psychický původ například žaludeční
neurózy, dráždivého tračníku nebo
i bolestí zad. U všech těchto potíží je
původ v myšlenkách a emocích. Při
úzkosti se napínají svalové skupiny,
které dříve sloužily k obraně, svírá
se svalový krunýř a některé svaly naopak ochabují. Při únavě či smutku,
chodíme se svěšenou hlavou, opět to
má vliv na skelet a svaly hrudníku

a zad. Při stresu se do krve vylévají hormony, které mohou zrychlit
střevní peristaltiku. Důležité je léčit
příčinu a nikoliv příznak.
V léčbě psychosomatických nemocí vám může pomoci praktický lékař,
psychiatr, psycholog, nejlépe však
psychoterapeut se vzděláním ve zdravotnickém oboru. Jaký je mezi výše
zmíněnými odborníky rozdíl a koho
navštívit pro jaké obtíže, si povíme
v dalším článku.
Autorkou minisérie článků o závislostech a dalších tématech souvisejících
s psychikou je MUDr. Lenka Novotná, pracuje jako psychiatr v psychiatrické nemocnici v Havlíčkové Brodě
a jako psychoterapeut v poradně ve
Zruči nad Sázavou. Lze ji kontaktovat na e-mailové adrese: mudr.lenka.
novotna@centrum.cz.
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Trabantem napříč kontinenty

Svatava Stejskalová

M

álokdo by to čekal, ale stalo se.
Velcí dobrodruzi, pánové, kteří
projeli svět v atypickém voze – trabantu, našli cestu i k nám do Zruče.
Těžko říct, jak přišli na Zruč. Možná
si to spletli se Žďárem. Každopádně
přijeli a podělili se o své zážitky z cest
po celém světě.
Přednáška pojednávala o jejich poslední výpravě nazvané Trabantem
tam a zase zpátky. Dan Přibáň a jeho
osmičlenná posádka opět dokázali, že
není třeba drahých vozů, aby člověk
viděl kus světa a zažil věci, které se mu
doma mohou jen těžko stát.
Posádce k tomu stačily dva trabanty,
polský Fiat 126p a motorka Jawa 250.
Cesta domů započala na jihu Indie,
směřovala k severu do Nepálu a podhůří Himalájí. Aby pánové dokázali, že nejsou žádné „srazovky“, hned

v Himalájích stanovili výškový rekord
dvoutaktního auta na 5 328 m n. m.
Ani úzké kamenité stezky je nezastavily a pokračovali do malého Tibetu, Pákistánu a Číny, kde se výprava
ocitla pod neustálým dohledem policejních kontrol a tisíců kamer.
Navíc každý den se něco rozbilo.
Zkušená posádka si s tím hlavu nelámala. Auto se rozebralo a zase složilo.
Takhle jednoduše fungovala oprava.
Úleva od drobnohledu přišla a ž
v Kyrgyzstánu, kde už bylo jasné, že
překonat zasněžené hory Kazachstánu, Uzbekistán, Rusko a Ukrajinu už
nebude tak vysilující.
Nejkrásnější okamžik posádku čekal na hranicích Slovenska s Ukrajinou, kde na ně čekala stovka mávajících fanoušků, kteří je vítali zpátky
ve své zemi.
Dobrodružných 17 237 km posádka
zvládla za pět měsíců.

Čím v zimě krmit… SEBE

Eliška Kuťáková

P

řemýšleli jste někdy nad tím,
ž e m y Č e š i ( r e s p e k t i v e m y,
obyvatelé mírného pásu) se během
roku dokážeme vyrovnat s poměrně extrémními změnami počasí? Se
zimními minimy -20 °C a letními
maximy okolo 30 °C je to celých
padesát stupňů rozdíl! Dnes už na
nás tyhle změny tolik nedolehnou,
protože jsme vymysleli spoustu
vychytávek, jak si od takových extrémů oddechnout: topení, klimatizace, či dovolená v tropech. Ale
přece jenom je tu něco, s čím nám
ani ty nejlepší vynálezy nepomohou. Něco, co si za staletí zvyklo,
že v zimě je všechno úplně jinak než
v létě. A cože to je? Naše trávení!
Abychom pochopili, jak může
trávení souviset se změnami ročních období, musíme se podívat
zpátky do minulosti, do dob, kdy
byla většina lidí odkázána na vlastní
políčko a hospodářství. Čeho se jim
během roku dostávalo? Od jara to
byla hojnost listových zelenin, poté
v létě nastoupilo ovoce a zelenina,
na podzim se přidaly obiloviny
a ořechy a v zimě byli naši předci
odkázáni na zásoby z léta a podzimu, případně na maso. Samozřejmě to neznamená, že lidé na jaře
jedli pouze listovou zeleninu (měli
přece celoroční zásoby obilovin
a luštěnin) – ale že právě na jaře,
ne na podzim, ne v zimě, se saláty
a čerstvé bylinky konzumovaly ve
velké míře. A přesně na tohle jsme
pořád ještě přizpůsobení my, představte si to!
Každý z nás si určitě všimnul, že od
podzimu jeho tělo začne hezky syslit

kalorie, „ukládat na zimu“, což se
obvykle projeví příbytkem na váze.
Někteří cukrovkáři možná zaregistrovali, že při stejném jídelníčku mají
na podzim vyšší hladiny cukru v krvi
než na jaře (ostatně právě cukru bychom se měli přes zimu vyhýbat nejvíc). Potřeby těla se koneckonců poznají i na tom, na co obvykle máme
chuť, když přijdeme z venku: málokdo se po zimní lyžovačce s chutí
zakousne do lehkého salátu a raději
sáhne po husté polévce. Ano ano,
naše tělo pořád ještě vnímá roční
doby, přizpůsobuje se jim a také potřebuje právě takové jídlo, jaké mu
po tisíciletí dávali naši předci. Ale ne
všechny příklady jsou tak jasné jako
salát a polévka. Jak tedy poznat, na
čem postavit svůj zimní jídelníček?
Obecná odpověď je snadná: sezónní
potraviny vám vždy zaručeně udělají
nejlépe.
No a tím už se dostáváme k nejlepšímu nakonec: totiž že to, co je
nejlepší pro nás, je zároveň nejlepší
i pro životní prostředí (nehledě na
to, že tím ušetříme spoustu peněz).
A to je super, ne? Když v zimě omezíme konzumaci rajčat, salátů či
tropického ovoce, prospějeme nejen sobě, ale také snížíme produkci
skleníkových plynů, protože podobné potraviny se buď pěstují pod
umělým osvětlením, nebo dovážejí
na velké vzdálenosti. Milovníci čerstvé zeleniny ovšem nemusí truchlit,
protože i v zimě lze vykouzlit mnoho
zázraků s použitím mrkve, červené
řepy či vitaminy nabitých čerstvých
klíčků. A co všechno v kuchyni dokážeme připravit z pórku, celeru,
dýní či kapusty! Tak oprašte kuchařku po prababičce, tu italskou si nechte zase na léto – a s chutí do toho!

Anglická
kavárna
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Zuzana Dvořáková

N

a setkání nadšenců do filmu,
včel, ručních prací nebo cvičení
jsme ve Zruči zvyklí. V pátek 24. 1.
se ale poprvé sešli ve spolkovém domě
nadšenci do anglického jazyka.
Hlavním záměrem bylo dát prostor
všem, kteří nemají příležitost cizí jazyk
používat k běžnému mluvení a chtějí
si vyzkoušet volnou konverzaci. Tato
dovednost je například na dovolené

nejdůležitější, a proto je potřeba ztratit
ostych a mluvení si vyzkoušet.
Předběžnou nervozitou trpěla lektorka a autorka tohoto nápadu Zuzana
Dvořáková. Přijde vůbec někdo? Nebude hodinu ticho? Přišli! V sedmnáct
hodin do klubovny dorazili studenti
kurzů spolkového domu, jejich rodinní příslušníci, zájemci o kurzy i další
příznivci angličtiny. Za chvíli se tu
cítili jako doma, hlavně díky domácí
bábovce, kávě a dalšímu občerstvení,

které připravila slečna Koubská. Hovor se rozproudil a k překvapení lektorky a možná i samotných účastníků,
trval bezmála dvě hodiny. Probíral se
sport, koníčky, zaměstnání, cestování
i zážitky ze života. Mluvili pokročilí
i začátečníci, pro které to bylo asi nejtěžší. Pro případ, že dojdou témata,
bylo připraveno na stolech pár otázek
i drobných her k rozproudění debaty.
Obávané ticho nenastalo a kolem 19.
hodiny jsme kavárnu ukončili a s dobrým pocitem, že jsme si vyzkoušeli
něco nového, jsme se rozešli.
Jak se ukázalo z ohlasů, účastníci
byli spokojení a někteří překonali sami
sebe. Nestyděli se a byla to možná jejich první příležitost k delší volné konverzaci. Anglická kavárna se tedy určitě nekonala naposledy a další setkání
plánujeme na konci druhého semestru
kurzů anglického jazyka (do kterých je
stále možné se přihlásit).

Vlašimský Folkový klub
Na Valech
uvádí
Martina Fialová

OKŠS – Městská knihovna Zruč nad Sázavou
pořádá přípravné kurzy
na státní maturitní zkoušku z literatury

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

… ve čtvrtek 27. února Dagmar Voňkovou
Zpěvačka, kytaristka a skladatelka Dagmar Andrtová
Voňková studovala pedagogickou fakultu, vystřídala
řadu profesí (referentka, správcová, servírka, pokladní
v divadle, modelka).
Veřejně vystupuje sólově od roku 1971, později jako
členka volného sdružení písničkářů Šafrán. Proslavila
se skvělou technikou hry na kytaru plnou experimentů.
Vydala osm řadových alb, zatím poslední se jmenuje
Hostina, účinkuje i na albech jiných písničkářů.
Vystupovala po téměř celém světě, její skladby vyšly
i u zahraničních vydavatelů. Svou experimentální hrou
na kytaru se proslavila u nás i v zahraničí, populární
je například v Japonsku, kde jí vyšlo album Bird Cage.
Nahrála rovněž hudbu pro představení Rok na vsi bratří
Mrštíků (Národní divadlo 1993).
V roce 2010 v yda la k nihu písňov ých textů, básní
a kreseb Listí a téhož roku jí byla udělena pamětní
medaile Ústavu pro studium totalitních režimů „Za
svobodu a demokracii“. Roku 2017 obdržela mezinárodní hudební cenu Tais Awards za Dlouhodobý přínos
pro českou a slovenskou hudbu.
Další informace: http://www.vonkova.cz
… ve čtvrtek 26. března Marku Míkovou
Rodným jménem Marie Horáková. Má čt yři děti.
Je hudebnicí, herečkou, moderátorkou, re žisérkou
a autorkou knih pro děti. Vystudovala loutkářství na
DA MU, obor režie a dramaturgie. Věnuje se dabingové režii a loutkoherectví. Je principálkou souboru
Loutky v nemocnici, sama se účastní aktivit souboru
v nemocnicích a léčebnách. V 70. letech hrála v několika filmech, známá je hlavní rolí ve filmu Jak se
budí princezny (s Janem Hrušínským). Hraje dlouhá
léta v kapele Zuby Nehty. Je autorkou mnoha písní pro
tuto kapelu. Vydala také několik knih, např. Roches
a Bžunda, Mrakodrapy, Babky nebo Dům v Rugolu.
Další informace: https://www.markamikova.cz
Kapela Zuby Nehty: https://www.zubynehty.cz
Začátky představení vždy v 19.00 hodin.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Vladimír Radil

A

si žádný národ nepostavil babičkám pomník. Jestliže ano, tak určitě nikde není
hrob neznámé babičky. No, ale my máme po
ruce jednu groteskní výjimku. V polovině let
sedmdesátých jezdili televizní diváci po zhlédnutí finálního dílu Dietlova seriálu Nejmladší
z rodu Hamrů napříč republikou, fotografovali
neznámé hroby s tím, že právě tady a ne jinde odpočívá babička Hamrová. Tématem našeho vyprávění však není starý režimní seriál
oslavující kolchozy a zcela opomíjející hrůzy
kolektivizace. Pomníkem ale nerozumíme ani
artefakt vydlabaný z lipového dřeva, vytesaný
z pískovcového masivu, anebo ztuhlou slitinu
mědi a cínu. Máme na mysli něco jiného. Náš
pomník je rázu symbolického, právě takový,
jaký vystavěla Božena Němcová.
Roku 1855 se objevují na trhu sešity s prvními
kapitolami nevelké prózy. Autorka ji po dohodě
s nakladatelem Jaroslavem Pospíšilem nazvala
„Babička: obrazy z venkovského života“. Sešitové vydání vždy znamená, že jde o text konvenční
literatury, kterého si nakladatel i tvůrce příliš neváží a nepřipisují mu vysoké umělecké hodnoty.
Babička je však babičkou s velkým „B“. Stěžejní dílo národní literatury. Zrodilo se z utrpení
a vyrostlo v bídě.
Jak to? Němcová začala na textu pracovat v té
nejhorší době. V zimě roku 1854 podlehl tuberkulóze její nejstarší, nejmilovanější syn Hynek
Němec. Spisovatelka se propadla do hluboké deprese. Trauma – smutek ze smrti milované bytosti
umocňovala zhoršující se finanční situace rodiny.
Snad proto z jakýchsi terapeutických důvodů se
Božena Němcová vrací do šťastných let svého dětství. Období to bylo velmi krátké, trvalo jen pouhé čtyři roky. Celý příběh je zahalen tajemstvím,
které se doposud nepodařilo rozkrýt.
Mezi roky 1825–1829 připadla tkadleně z Olešnice Magdaléně Novotné (babička) velmi zvláštní
úloha. Dostala za úkol vychovat pravděpodobně
adoptivní dítě své dcery Terezy Panklové.
O co tady šlo? Skutečné dítě knížecí matky

Babička s velkým „B“ (arteterapie smutné paní)
a otce bylo svěřeno rodině panské čeledi. Tereza Novotná – Panklová byla Češka a její muž
Johann Pankl Němec, dnes by se řeklo spíše
Rakušan. Někteří asi něco tušili, ale o pravém
původu děvčátka nevěděl nikdo nic určitého,
a tak v zapadlé východočeské vsi rostl a rozvíjel
se literární genius. Babička znala původ malého děvčátka. Věnovala mu velkou pozornost.
Moudrá stařenka měla co předávat. Prožitá léta
ji předzásobila škálou příkladů obyčejné ženské
moudrosti. Malá Barunka si však zapamatovala
hodně z prehistorického vědění zformovaného
živelně mimo jakýkoli okruh školské vzdělanosti. Dá se říci, že babička vzdělávala děvčátko
i v historii. Nebyla to však historie králů a státníků, ale dějiny prostého člověka, jehož život plyne
v poklidu přerušovaném jen narozením a smrtí.
Do komplexního pobytu venkovské pospolitosti
zasahují zcela nerušivě a přirozeně i veliké katastrofy v rodině, vsi a kraji. Takový už je život.
Z nadané vnučky a je jedno, zda údajné či
skutečné, vyrostla největší česká spisovatelka. Bezvýhradně se identifikovala s národem
a jeho kulturou, ačkoli z něj vůbec nevzešla. Ba
co více, pozdější generace v ní viděly národní
hrdinku, bojovnicí za práva žen.
Němcová své dílo napsala průzračným jazykem. Takovým, kterému se nikdo ze současníků
nedokázal přiblížit. Z Babičky učinili pedagogové povinnou četbu všech českojazyčných škol
monarchie i pozdější republiky. Šťastné chvíle
v Ratibořicích byly v životě Boženy Němcové
jen epizodou. Co přišlo potom?
V sedmnácti letech se na nátlak rodiny provdala za Josefa Němce, respicienta finanční stráže
(nižší důstojnická hodnost u dnešní celní správy). Svatební obřad se konal v Červeném Kostelci. Manžel byl často překládán, a tak se mladý
pár stěhoval skoro každý rok do nového domova.
Po Červeném Kostelci to byl Josefov, Litomyšl,
Polná a v roce 1842 přišli do Prahy. Brzo po
sňatku rodila Božena Němcová jedno dítě za
druhým, nejdříve přišel na svět Hynek, pak Karel, Theodora a nakonec Jaroslav. Takový jev se
vyskytoval v každé měšťanské domácnosti. Po-

koušela se také prorazit ve světě literatury a takový jev žádná měšťanská domácnost neznala.
Další štace Josefa Němce provázeného manželkou a rozrůstající se rodinou měla pro manželský pár fatální následky.
Co se stalo? Z Prahy přeložili Josefa do Domažlic na Chodsku. Jeho krásná paní se rozjela po
šesti chodských vesnicích. Zcela v duchu módního romantismu sbírala ústní lidovou slovesnost.
Přišel však rok revolucí 1848 a oba manželé se
vrhli do politického dění. Paní Božena učila lid
prvním krůčkům na cestě k politickému uvědomění. Josef Němec kandidoval za poslance do
Kroměřížského revolučního sněmu.
Revoluce byla potlačena. Mladičký císař
Franz Josef s pomocí ruských kozáků zvítězil
(car se opět projevil jako zodpovědný četník
Evropy). Domácí reakce upevnila svoje postavení. „Jaro národů“ vystřídala „bachovská zima“.
Zpočátku se nic nedělo, ale zanedlouho byl
Josef Němec přeložen na podřízené místo do
Nymburka.
Co to znamenalo pro jeho manželku? Začalo
hmotné strádání, které se stupňovalo, až přerostlo ve skutečnou bídu celé rodiny. Němec byl
posléze přeložen až do Uher (Balassagyarmat
na slovensko-maďarském pomezí) a roku 1857
poslán do důchodu s nepatrnou penzí.
Božena Němcová zůstala v Praze s dětmi a celých dvanáct let živila rodinu sama z nepatrných
výtěžků své literární činnosti.
Právě v době pražského pobytu, polovina let
padesátých, se zrodila Babička: obrazy venkovského života. Literární kritika nedokázala dílo
umístit do tehdejší žánrové soustavy. Práce nesplňuje morfologické znaky románu a ani žádného jiného epického útvaru. Snad proto byla
Babička onálepkována nic neříkajícím titulem
báseň v próze.
To však není pro čtenáře důležité. Božena Němcová podala ve svém díle plastický obraz české vesnice před zrušením roboty. Popsala patriarchální
svět venkovské pospolitosti, kde je čas odměřován
itinerářem zemědělských prací, přerušován chvílemi slavností – dožínky, pálení svatojakubských

Ohlédnutí
za fotosoutěží

Markéta Pelikánová
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sobotu 25. 1. 2020 se žáci multimediální tvorby ZUŠ
Ledeč nad Sázavou a studenti Akademie seniorů vypravili na dernisáž výstavy fotografií soutěže, kterou pořádal Fotoklub Zruč nad Sázavou v prostorách ZUŠ.
Tohoto přátelského setkání fotografů nejen z Posázaví
a Kutnohorska jsme se zúčastnili již po sedmé. Nejdříve
jsme si prohlédli výstavu soutěžních prací a pak se usadili
do multifunkčního sálu, kde proběhlo předávání cen. To
nám přineslo obrovskou radost. Žáci naší ZUŠ se výborně
umístili, takže si mohli vychutnat potlesk naplněného sálu,
pochvalu od poroty a získali i hodnotné ceny.
Konkurence byla veliká, protože dvacátého ročníku Fotosoutěže nul a jedniček se zúčastnilo 60 fotografů, z toho 14
žáků multimédií a pět studentů Akademie. Samotná soutěž
probíhala podle ustálených zaběhnutých pravidel. Jednotliví soutěžící mohli poslat elektronicky tři fotografie, které
každý porotce hodnotil individuálně a anonymně. Po kompletním ohodnocení všech snímků se body sečetly a vyhrál

autor s největším počtem bodů za všechny své fotografie.
Nejlépe hodnocený snímek každého z autorů byl poté zvětšen špičkovým fotolabem přibližně na rozměr 30×40 cm
a z těchto snímků pak následně byla sestavena výstava.
Bylo skvělé si výstavu procházet, každý samozřejmě hledal svůj snímek, protože vidět jej zvětšený na výstavě je
jiný pocit, než se na stejnou fotku koukat doma na počítači. Kromě toho ale bylo i velmi obohacující vidět snímky
ostatních autorů. Jako každý rok, i letos jsme získali spoustu inspirace do budoucnosti.
Po konečném vyhodnocení soutěže následovala nejzajímavější část slavnostního odpoledne, promítání vybraných fotografií ze soutěže a ukázky jejich možných úprav
v počítači. Letos si prezentaci připravili nejen porotci, ale
i profesionální fotografka. Mohli jsme tak v postupných
krocích vidět, jak vhodně zvolená úprava v počítači může
značně vylepšit celkové vyznění každého snímku. Zajímavé bylo i porovnávat, jak k úpravám daných snímků
přistupují jednotliví porotci.
Po promítání jsme se občerstvili, odepnuli z panelů své
fotografie z výstavy a naplněni dojmy pádili na vlak domů do
Ledče. I když jsme letos dosáhli velkého úspěchu, jedna věc
nám nakonec radost pokazila. Dozvěděli jsme se, že letošní
dvacátý ročník Fotosoutěže byl poslední.
Rádi bychom poděkovali za tento fotografický svátek
všem organizátorům a podporovatelům soutěže. Bylo
skvělé účastnit se této akce. A trošku doufáme, že v nějaké
podobě tato akce bude pokračovat i v budoucnosti.
Autorka textu je učitelkou ZUŠ Ledeč nad Sázavou.
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ohňů, vánoční a velikonoční svátky. V centru
takto rozvrženého života stojí postava moudré
ženy – babičky. Ve své bytosti spojuje křesťanskou
zbožnost, intimní vztah k přírodě a vlídnost vůči
ostatním příslušníkům společenství.
Odkaz, který takováto babička předává stále
novým a novým generacím čtenářů, deformovalo filmové ztvárnění v TV minisérii, kterou
režíroval Antonín Moskalyk.
Jak to? Babička je zde bojovnicí, radí nešťastné
Viktorce zcela v duchu moderní ženské emancipace. Němcová však napsala Babičku jako idylu.
Chtěla, aby ji čtenáři chápali jako protiklad prostého venkovského života proti životu ve městech.
Svůj umělecký záměr Božena Němcová vyjádřila, z kompozičního hlediska velmi obratně, v posledních slovech díla. Paní kněžna při pohřbu
hlavní postavy prohlásila: „Šťastná to žena“.
Od narození Boženy Němcové uplynula na
chlup přesně dvě staletí. Spisovatelka vytvořila
obraz života české vesnice v době předbřeznové,
tak říkají čeští historici Rakousku před rokem
1848. Němcová už nezažila dravý vpád průmyslového revoluce, který všechny pilíře patriarchální pospolitosti dokonale rozboural. Podstata života zobrazeného průzračným jazykem
Babičky je pro nás do značné míry nepředstavitelná. V plné nahotě to ukázala Moskalykova
normalizační adaptace.
Přesto k nám Babička přes hradbu dvou staletí
dokáže trošičku srozumitelně promluvit. Při malinkaté dávce fantazie nás může nás vychovávat,
tak jako vychovávala bystré černovlasé děvčátko s modrýma očima, jež adoptovala její dcera
a z kterého vyrostla největší česká spisovatelka.
Dílo Boženy Němcové nás může nabádat, abychom přehodnotili naše moderní a velmi výhodné postoje k jiným lidským bytostem. Abychom
se nenechali vést lhostejností, soupeřením a někdy i falešnou péčí o druhé, aby motivující závist
v nás nepřerůstala v hloupou nepřejícnost. Babička nám jakoby stále našeptává, že lidé nejsou pro
nás objekty pro zlepšení naší životní úrovně, ale
úplně rovnocenní partneři, se kterými musíme
vybudovat „společný dům“ – svět.
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Projektový den
v MŠ Malostranská

Lyžařský kurz 2020

Ludmila Kapková
elodenní projekt jsme nazvali „Setkání s myslivcem“.
Cílem bylo přiblížit dětem krásu našich lesů a život
v nich. Všechny hry a činnosti podporovaly rozvoj enviromentální výchovy. Velice zajímavý a poučný byl výklad
pana myslivce, který za pomoci obrazové přílohy přestavil
obyvatele našich lesů. Děti si mohly prohlédnout paroží
různých tvarů a velikostí. Chlapci obdivovali nádherně
vyzdobené pušky. Na závěr jsme se všichni společně vypravili do lesa ke krmelci. Zvířátkům jsme přilepšili v těchto
zimních měsících senem, jablky, mrkví a žaludy.
Velký dík patří panu Františkovi Drobkovi z Mysliveckého spolku Slavošov za příjemnou a milou spolupráci.

FOTA: ARCHIV ZŠ
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František Maxa
en den – neděle 12. 1.–začal pozitivně. Na
zastávku Na Pohoří jsme přišli všichni včas
a na nikoho nebylo potřeba zdlouhavě čekat.
My sedmáci jsme se moc těšili na následující
týden na horách bez našich rodičů a jejich dohledu. Když jsme dojeli autobusem na místo
určení, kterým bylo Benecko v Krkonoších, zatajil se nám dech nad krásou horské krajiny, jen
toho sněhu kolem zrovna moc nebylo. Ihned
někteří z nás pořídili několik fotografií.
Vzápětí přijelo auto, do kterého jsme my kluci naskládali batohy, lyže, lyžáky, běžky a další
zavazadla. Auto odvezlo věci k našemu hotelu
a my si vzali jen svoje batůžky a bez větší zátěže
jsme šli pěkně po svých. Ubytováni jsme byli
v Relax Hotelu Bára. Hned po příchodu do
hotelu nám učitelé rozdali klíčky od pokojů

jednotlivé dny nebo pro nás důležité info – kdy
bude večerka. Po večerech jsme pod taktovkou
našich učitelů – Vladimíra Nulíčka, Romana
Starého a Hany Nešporové – a pana zdravotníka Novosáda vždy hráli společenské hry a užili si
i diskotéku. Jeden večer jsme měli i karneval se
spoustou zajímavých masek. Naši učitelé v roli
poroty nakonec vybrali ty nejzajímavější – mezi
nimi byly například masky lékařky a zdravotní
sestřičky, jeptiška, kovboj nebo duo čarodějnic. Zároveň jsme zvolili Pana Nohu – kluka
s nejhezčí zvolenou nohou, kterým se stal Matěj
Karban ze 7. B – a Miss hory 2020, kterou se
stala Štěpánka Menšíková ze 7. A.
Každý den jsme vstávali v 7.15 hod., takže
jsme si proti běžnému školnímu týdnu mohli
trochu pospat a po ranní hygieně, ustlání postelí a převlečení do „domácího“ oblečení nás
čekala kontrola pokojů, při které jsme získá-

a my se šli ubytovat. Ještě ten samý den, co jsme
přijeli, jsme se vydali na procházku k dalšímu
hotelu, u kterého byl krásný výhled, a ještě jsme
se stihli pokochat i západem sluníčka.
Po návratu do našeho hotelu nás čekala večeře
a po ní jsme byli seznámeni s důležitými organizačními informacemi, třeba jak budou probíhat

vali body za to, jak vzorně nebo špatně máme
uklizeno. Nakonec tenhle souboj vyhrál pokoj
klučičí! Snídaně probíhala následovně formou
švédského stolu a musím říci, že bylo opravdu
z čeho vybírat. A po snídani už tu konečně bylo
vytoužené lyžování! Nejdříve jsme se rozcvičili
a ti, co už uměli lyžovat, šli hned na vlek.

T
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Najděte klíč
ke svému potenciálu
Táňa Moravcová

D

vouhodinový seminář na uvedené téma pro naše žáky
připravil ve středu 5. února Ing. Marek Pavlík, Ph.D.,
konzultant, lektor a kouč. Do května 2019 dlouholetý obchodní ředitel a ředitel strategie poradenské firmy M. C.
TRITON, externí lektor vysoké školy CEVRO Institutu
a Stanford Univerzity (USA).
Věnoval se hledání odpovědí na otázky: Jaké jsou klíčové
motivace člověka? Proč nevyužíváme naplno svůj potenciál? Co je klíčem k úspěchu a ke štěstí? Jaký smysl má
využití talentu? Kam patříme podle typologie lidí? Jakou
roli máme v pracovním nebo projektovém týmu?
Přednáška byla velmi zajímavá a vše bylo hezky vysvětleno. Přístup pana Pavlíka k žákům byl přívětivý, srdečný,
emotivní a bezprostřední, žáci poslouchali a spolupracovali, atmosféra byla velmi přátelská. Sami žáci se o přednášce
vyjadřovali takto: „Bavili jsme se o svých hodnotách a dovednostech. Pan Pavlík nám ukázal Maslowovu pyramidu,
kde bylo napsáno, co potřebujeme, abychom byli spokojení
a šťastní. Říkal nám, jak postupovat při plnění svého cíle
a co při tom děláme špatně. Zdůraznil nám, že čeští žáci
a studenti mají, oproti těm jiným ve světě, velmi dobré
znalosti, ale prý je neumí při práci plně využít. Také jsme
si ukazovali typy lidských povah na zvířatech – na sově,
ovci, lišce a oslovi. Dozvěděli jsme se, že nejvíce typů lidí,
a to 40 %, má povahu ovce. Vyplňovali jsme dotazník a na
jeho základě jsme se při vyhodnocování dozvěděli, jakou
funkci v týmu bychom zastávali. Dokonce nám poradil, na
jakou práci bychom se měli v budoucnu zaměřit nebo jaké
povolání by se k nám hodilo. Bylo to super.“

Pohádky
od dědečka

Vítejte
v naší škole!
Ředitelka Základní školy Okružní 643,
Zruč nad Sázavou,
opět otevře od 1. 9. 2020
pro žáky 1.–5. ročníku speciální třídu
pro žáky s vadami řeči

SPECIÁLNÍ TŘÍDA PRO ŽÁKY S VADAMI ŘEČI
BUDE POKRAČOVAT I VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Zápis do 1. ročníku se uskuteční 27. dubna 2020
od 8.00 do 15.00 hodin v budově školy.
Škola nabízí:
• malý kolektiv dětí
• speciálně pedagogickou péči
• péči logopeda přímo ve škole
• individuální přístup
• po vyučování místo ve školní družině
• možnost přestupu žáka z jiné školy
• do 2.–5. ročníku (nutno individuálně
projednat s ředitelkou školy)

Jolana Keharová

H

ned po Novém roce čekalo na
děti z 5. třídy (odloučené pracoviště nad školní jídelnou) milé překvapení. Předškoláci společně s paní
učitelkou Terezou Vilimovskou a Šárkou Kleinovou přivítali v dopoledních hodinách návštěvu z Centrinu.
Navázali tak na pravidelnou spolupráci. Tentokrát přišli babičky i dědečkové přečíst pohádku o kocourku Mour
kovi. Děti pozorně poslouchaly a po
přečtení napínavého příběhu pozvaly
milé hosty ke společným hrám, pochlubily se novými dárky od Ježíška

Zveme rodiče s dětmi k návštěvě školy
v době výuky i v době mimo výuku
denně od 7.00 hodin do 15.00 hodin.
Další potřebné informace získáte na telefonním
čísle: 734 445 835, kde je rovněž možné domluvit
si schůzku s ředitelkou školy paní Marečkovou.

FOTO: ARCHIV ZŠ

My ostatní jsme se lyžovat nejprve museli naučit, což se samozřejmě neobešlo bez
nějakých těch pádů. S těmi jsme ale museli
počítat.
V poledne byl vždy oběd, po něm následoval polední klid. Ten jsme využili k tomu,
abychom si sdělili zážitky ze svahu a trochu
si odpočinuli po dopolední námaze. Třetí
den na horách jsme byli rozděleni do dvou
družstev. Někteří už lyžovali samostatně
a někteří se na vleku učili zatáčet v pluhu.
S postupem času jsme se všichni naučili
zvládat i zatáčky bez pluhu. Z lyžařského
kurzu jsme tak po počátečních obavách
všichni odjížděli jako lyžaři. Kromě lyžování na horském svahu jsme chodili i na
běžky, které nám zapůjčila škola. Poslední
den v sobotu byl závod ve slalomu, kdy cílem bylo ujet vytyčenou trasu co nejrychleji.
Nakonec se mezi třemi nejlepšími z kluků
umístil Ondra Nácovský, Martin Jindřich
a Matěj Karban, z holek se umístily Štěpánka Menšíková, Kačka Holcmannová a Cilka
Dřevikovská. Všichni byli odměněni diplomem a menšími dárky.
A pak už tu byl den odjezdu a my jsme se
museli sbalit a dát všechno do auta, které
nám opět odvezlo věci k autobusu. Udělali
jsme řetěz, aby nám to šlo rychleji od ruky.
Auto odjelo, my jsme se naposledy pohledem rozloučili se zasněženými vršky a vydali
se směrem k autobusu. Pak už nás čekala jen
cesta domů. Ta probíhala bez problémů a na
zastávce už nás očekávali naši rodiče, kterým
se po nás kupodivu už po týdnu stýskalo.
František je žákem 7. A ZŠ, text částečně
upravila Blanka Olišarová.

FOTA: ARCHIV MŠ

a na rozloučenou nakreslily každému
obrázek. Všichni tak strávili příjemné
dopoledne a domluvili se na pravidelných návštěvách, které se budou opakovat každé tři týdny.
V následujících měsících plánujeme
pro naše děti další akce. Například
hudební vystoupení divadélka Kůzle, zahrajeme loutkovou pohádku
a také chystáme Velikonoční výstavu
na poště.
Pro nové děti a jejich rodiče bude
opět připravena Školka nanečisto, a to
v dubnu, vždy každé pondělí od 14.30
do 15.30 hodin.
Zápis dětí do MŠ Na Pohoří bude
5.–6. 5. 2020
Všechny důležité informace najdete
včas na našich webových stránkách.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Soutěže ZUŠ
V. Veselý, J. Freml, L. Říhová

S

outěže každoročně vypisované MŠMT pro
jednotlivé obory ZUŠ jsou skvělou příležitostí pro získávání a předávání zkušeností.
To první se týká zejména soutěžících dětí, to
druhé je spíše součástí růstu pedagogických
i odborných kvalit učitele.
Naši učitelé se snaží vždy do soutěže schopné
žáky zapojit, povzbuzují přitom jejich sebedůvěru a podporují nadstandartní pracovní
úsilí. Právě v únoru se série soutěží rozjíždí.
Máme za sebou školní i některá okresní kola.
Pro řadu mladých umělců je tímto soutěž pro
tentokrát již uzavřena, ale jiné teprve čeká ten
pravý adrenalin, neboť se připravují na další
účinkování v oblastních kolech. Jak si tedy
naši žáci zatím vedli?

Ve čtvrtek 13. února naše základní umělecká škola hostila soutěž literárně dramatických
oborů v přednesu a v dramatickém výstupu.
V okresním kole se za vybrané „domácí“ soutěžící žáky před odbornou porotu postavili
sourozenci Adam a Anna Boumovi, Anežka
Novotná, František Maxa a Kateřina Fuchsová. V jejich interpretaci zazněly monology Kateřiny Lužné Myš, Režisérka, Štěně, Krokodýl
a Lžíce. V jednotlivých kategoriích se představili také žáci základních uměleckých škol

z Čáslavi a z Kutné Hory. Lektorka dramatické
výchovy, recitátorka a příležitostná režisérka
Martina Dobiášová, divadelní a muzikálový
herec Michal Smrkovský a gymnaziální profesorka dramatické výchovy Jana Andrejsková
neměli v porotě jednoduchý úkol. Museli rozhodnout o ocenění i o postupu do krajského
kola soutěže v Poděbradech. Osmiletý zručský
Adam Bouma si za svůj výkon odnesl ocenění
v bronzovém pásmu. Žáci literárně dramatického oboru pod režijním vedením Václava Ve-
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Školní kolo smyčcového oddělení proběhlo
již 21. ledna. Do okresního kola za houslisty
postoupila Barbora Trojanová (0. kategorie)
a Tomáš Včelák (3. kategorie) ze třídy paní učitelky Kateřiny Paterové a za violoncella Justýna
Pitliaková (0. kategorie) z odloučeného pracoviště v Dolních Kralovicích, svěřenkyně paní
učitelky Jitky Schůrkové. Soutěžícím budeme
držet palce ve středu 26. února, kdy své výkony
zopakují v Kutné Hoře. Okresní kolo klavírní
soutěže absolvují malé klavíristky ze třídy pana
učitele Viktora Darebného 3. března v Čáslavi.
Naši školu budou reprezentovat žákyně prvního ročníku Helena Dřevikovská, Michaela
Šramková a Emílie Heřmánková.
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selého v současné době studují několik divadelních představení. Ti nejmladší zkoušejí hru
Říše pohádek, v další skupině vzniká pohádka
Čert vem anděla; nejstarší studenti pracují na
inscenaci Tři drsňáci na křupkách.
Ve čtvrtek 20. února 2020 v dopoledních hodinách v Kutné Hoře proběhlo okresní kolo
soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru, na které se
naši žáci pilně připravovali. Porota pracovala ve
složení J. Škopek (ZUŠ Kutná Hora – předseda
poroty), P. Vacík (ZUŠ Kutná Hora) a V. Jankulová (ZUŠ Zruč nad Sázavou). Naši kyta-

risté se velmi snažili, aby podali v soutěži co
nejlepší výkon, a povedlo se. Všichni naši žáci,
jednotlivci i kvarteta, se umístili ve své kategorii na prvním místě a všichni s výjimkou dvou
žáků postupují do oblastního kola! Žáky pro
tuto soutěž připravili skvělí učitelé Jiří a Matěj
Fremlovi. Třídu Jiřího Fremla reprezentovali:
A. Bouma (0. a kategorie), S. Jelínková (0. b kategorie), D. Rývová (II. kategorie), G. Sochůrková (II. kategorie), O. Pekárek (IV. kategorie),
C. Dřevikovská (IV. kategorie a kytarové kvarteto (I. kategorie) ve složení: C. Dřevikovská,
G. Sochůrková, D. Rývová a B. Bělohradská.
Třídu Matěje Fremla zastoupili: T. Chlubna
(VI. kategorie) a kytarové kvarteto (II. kategorie) v sestavě: M. Šimek, T. Chlubna, O. Pekárek, D. Bláha. Oba učitelé jsou jistě na své žáky
právem pyšní. Museli totiž věnovat přípravě na
soutěž hodně svého volného času a odříkat si
jiné aktivity, které mají rádi. Držíme všem palce, aby se jim dařilo i v kole krajském, které
proběhne 19. a 20. března v Kladně.

Nadační fond Eduzměna bude mít laboratoř
na zkvalitnění českého školství na Kutnohorsku
FOTA: ARCHIV AUTORKY

Ivana Stará

J

sme velmi rádi, že od září bude
zahájen pětiletý pilotní projekt
na zkvalitnění českého školství na
Kutnohorsku, tedy i v našem městě. Na začátku bylo vytipováno osm
regionů z celé České republiky na
základě vybraných výsledků ve vzdělávání a demografických ukazatelů.
Do finále postoupily tři regiony –
Kutnohorsko, Přešticko a Semilsko.
V lednu se v každém z regionů uskutečnila významná pracovní setkání

zástupců Eduzměny s učiteli, řediteli,
zřizovateli a dalšími aktéry na poli
vzdělávání.
A právě Kutnohorsko bude regionem, kde se společně pokusíme naplnit vizi Eduzměny: Všechny děti se
učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené
na výzvy a příležitosti 21. století.
A kdo za vším stojí? Zdeněk Slejška, ředitel nadačního fondu, je otcem této myšlenky. Na své straně
má sedm obsahových partnerů, kteří
budou pomáhat po odborné strán-

v sobotu 4. dubna 2020

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými mezi 1. 9. 2013 a 31. 8. 2014
a rodiče s dětmi po odkladu školní docházky pro školní rok 2019 - 2020.
Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Mgr. Bc. Ivana Stará, ředitelka školy
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VÁŽENÍ RODIČE, ZŠ ZRUČ N.S. ZVE VÁS A VAŠE DĚTI ZÁKLADNÍ
NA POHÁDKOVOU CESTU PŘEDŠKOLÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD

LA
ŠKO

„S POHÁDKOU DO ŠKOLY“

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

3. únor / 2. březen / 6. duben / 4. květen / 1. červen
více informací: www.zszruc.cz/predskolaci1/

pro inkluzivní vzdělávání, Elixír do
škol, JOB – spolek pro inovace, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání,
Step by Step, Unie rodičů a jako evaluátor celého projektu Schola Empirica. Ti všichni se budou podílet na
zajištění podmínek pro tyto změny.
A před zahájením samotné realizační fáze projektu se skupina složená
ze zástupců Eduzměny, obsahových
partnerů i zástupců regionu Kutnohorsko vydala na dalekou cestu
do Essenu, kde se zajímavý projekt
Ruhrfutur realizuje již šest let.
Během dvou dnů jsme se díky velmi vstřícným německým kolegům
dozvěděli, že rozdílem našich projektů je území kolektivního dopadu,
u nich region s pěti miliony obyvatel,
v regionu Kutnohorsko s asi 50 tisíci. Řešíme ale podobné cíle a problé-

my. Překvapilo nás, že ačkoliv jsou
němečtí učitelé dobře placeni, je
jich nedostatek. Docílit chtějí toho,
aby všechny děti měly stejné šance
na kvalitní vzdělání, a to se jim postupně daří naplňovat. Projekty mají
zaměřené na podporu vedení škol,
na rozvoj jednotlivých gramotností,
podporu učitelů nebo na spolupráci s rodiči ve vzdělávání předškolním i základním. Školám poskytují
kouče, pomáhají jim definovat své
potřeby a díky tomu je dále rozvíjet
prostřednictvím zlepšení podmínek,
propojením a spoluprací.
Vřelý přístup našich kolegů v Německu nám poskytl spoustu informací a díky tomu byla cesta do Porúří
velmi inspirativní a tyto cenné zkušenosti budou určitě využity v projektu
i pro náš kutnohorský region.

Petr Čtvrtníček v Křesle pro hosta 12. 2. 2020
objektivem Stanislava Tomáška

Zápis do 1. ročníku

Základní školy Zruč nad Sázavou pro školní rok 2020 - 2021
se bude konat v budově základní školy
Na osobní pozvánce bude upřesněn konkrétní čas a místnost konání zápisu pro Vaše dítě.
Pokud se nebudete moci v uvedeném termínu dostavit, kontaktujte nás na telefonním čísle 327 531 189.

ce, a finančně je projekt podporován
významnými nadacemi – Nadačním
fondem Avast, Nadací České spořitelny, Nadací Karla Janečka a Nadací
OSF. Eduzměna se svými aktivitami
snaží na svoji stranu získat i nové
dárce.
Pokud se toto všechno spojí s regionem Kutnohorsko, jsme na začátku
cesty, která nebude snadná, ale naše
školství potřebuje změny, které pomohou výrazně zkvalitnit náš vzdělávací systém.
Systém, který je ovlivněn tím, že
od roku 1989 bylo v čele MŠMT už
19 ministrů a neustále hledá vhodné
strategie vzdělávací politiky. Zástupci
Eduzměny to ví a připravují se na to
s velkým úsilím. Kromě nich samotných i sedm obsahových zástupců –
EDUin, Česká odborná společnost
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Události řešené městskou policií
v lednu 2020

• 3. 1. 2020 – S podezřením na krádež zboží se na hlídku MěP obrátil v odpoledních hodinách personál OD Tesco. Dle svědků obchod navštívil místní
čtyřiatřicetiletý občan, který tam měl odcizit dvě lahve alkoholu. Vzhledem
k tomu, že se v tomto případě jednalo o podezření ze spáchání trestného činu,
byla na místo přivolána hlídka PČR, která si případ na místě převzala k šetření.
• 7. 1. 2020 – V dopoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení občanů o tom, že se po cyklostezce u Sázavanu pohybuje podezřelý muž snědé
pleti. Uvedený si měl dosti odvážně provětrávat na veřejnosti určité tělesné
partie. Hlídkou MěP byl podezřelý spatřen u staré vodárny, kde se dal na
útěk. Neunikl však zdatnému strážníkovi a následně byl dopaden. Jednalo se
o čtyřicetiletého muže bulharské národnosti, který byl po ověření totožnosti
za své skutky projednán uložením blokové pokuty.
• 10. 1. 2020 – Pohyb seniorky ve vozovce byl hlídce MěP nahlášen v odpoledních hodinách. Občané nahlásili, že se u kruhového objezdu pohybuje
po silnici nějaká zmatená stařenka. Ta byla hlídkou MěP následně zjištěna
u lesíku v ulici Vlašimské, přičemž uvedla, že se vrací od lékaře z Prahy.
Strážníkem byla uvedená žena pro jistotu dopravena služebním vozidlem
do místa bydliště.
• 12. 1. 2020 – O výjezd na nádraží ČD byla hlídka MěP požádána ve večerních hodinách hlídkou PČR. Policie přijala oznámení o podezření z vloupání
do stánku s občerstvením u vlakového nádraží. Hlídkou MěP bylo místo činu
zajištěno až do příjezdu hlídky PČR, která si dále případ na místě převzala
k dalšímu šetření.
• 15. 1. 2020 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
občanů, že v domě v ulici Spojovací se ve sklepních prostorech utábořil
nějaký muž. Na místě byl strážníky zjištěn pod schody podřimující místní
pětadvacetiletý výtečník. Hlídkou MěP byl probuzen, pokárán a z uvedených prostor vykázán.
• 18. 1. 2020 – V nočních hodinách byla hlídka MěP požádána o výjezd
na náměstí Míru, kde se v jednom z místních podniků nacházel problémový host. Na místě byl za přítomnosti hlídky PČR zjištěn osmatřicetiletý
muž z nedaleké obce, který v opilosti odmítal podnik opustit. Za asistence
policistů uvedený muž podnik opustil a poté odkráčel k domovu.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v lednu a únoru 2020
• 15. 1. 2020 – KOPIS vyslalo jednotku na požár sazí v rodinném v obci
Nesměřice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že z komína létají už jen žhavé
jiskry. Bylo provedeno vybrání žhavého paliva z kotle a poté vyčištění komínového tělesa pomocí kominického nářadí. Na místě zasahovala i jednotka
SDH Nesměřice, které bylo místo zásahu předáno. K popraskání komínového
tělesa nedošlo. Byl proveden konečný průzkum termokamerou, vše v pořádku.
Majitel byl poučen, ať si nechá komín zkontrolovat kominíkem.
• 29. 1. 2020 – Jednotka byla povolána k rodinnému domku ve Zruči nad
Sázavou, ve kterém se majitel nemohl dostat ke dveřím, aby je otevřel. Po
příjezdu na místo průzkumem zjištěno, že se osobě udělalo špatně a upadla.
Osoba komunikovala a podařilo se, aby otevřela okno v kuchyni, kterým se
jednotka dostala do domu. Poté byly společně s Policií ČR nalezeny klíče od
domu a dům zpřístupněn ZZS. Zraněná osoba předána do péče ZZS. Společně
s Policií ČR byl dům zajištěn a uzavřen.
V neděli 9. února ve 22.00 hodin vstoupila v platnost výstraha Českého
hydrometeorologického ústavu na silný vítr. Problémy, které meteorologové
v souvislosti s vydanou výstrahou předpokládali, se začaly naplňovat už od
nočních hodin z neděle na pondělí. Silný nárazový vítr především lámal
stromy, které padaly na pozemní komunikace a znemožňovaly místy průjezd.
Nápory větrné bouře také často odnášely ze zahrad a balkonů předměty, které
nebyly řádně upevněny, nebo i poškozovaly a narušovaly střešní krytiny, které
následně hrozily pádem, a bylo nutné je odstranit nebo zabezpečit.
Ve dnech 10.–13. 2. 2020 jednotka HZS Zruč nad Sázavou a jednotka
SDH Zruč nad Sázavou zasahovaly u několika zásahů s odstraňováním
popadaných stromů na komunikaci.
• 10. 2. 2020 – Po vypnutí přívodu elektrické energie, KOPIS vyslalo jednotku do Zruče nad Sázavou, kde byly dvě osoby uvězněny ve výtahu v přízemí panelového domu. Výtah otevřel údržbář výtahů SBD Zruč nad Sázavou,
který byl o celé události také informován, a dostavil se současně s jednotkou.
• 10. 2. 2020 – KOPIS vyslalo jednotku do Základní školy ve Zruči nad Sázavou v Okružní ulici, na které byla poškozená střecha. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že došlo ulomení částí eternitových vlnitých desek, které přesahovaly
přes okraj střechy. Pomocí nastavovacího žebříku byly uvolněné odlámané části
desek ze střechy odstraněny, zbylé části desek byly provizorně zajištěny prkny.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

JAK A KAM S ODPADY VE ZRUČI N. SÁ Z AVOU V ROCE 2020
A. SVOZ ZBYTKOVÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU (TKO, POPELNIC)
SVOZ ODPADU BUDE PROVÁDĚN V PRAVIDELNÝCH CYKLECH JEDENKRÁT TÝDNĚ, V LOKALITĚ SAD MÍRU A NA POHOŘÍ 2X TÝDNĚ.
U RODINNÝCH DOMŮ SE V OBDOBÍ OD DUBNA DO LISTOPADU STŘÍDÁ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU SE SVOZEM BIOODPADU –
SUDÝ TÝDEN SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, LICHÝ TÝDEN SVOZ BIOODPADU.
NÁDOBY NA ODPAD MUSÍ BÝT SCHVÁLENÉHO TYPU. POSÁDKA SVOZOVÉHO VOZIDLA JE POVINNA VYPRÁZDNIT VEŠKERÉ TYPIZOVANÉ
NÁDOBY, KTERÉ JSOU PŘISTAVENY K OKRAJI VOZOVKY, NEBO NA URČENÉM STANOVIŠTI A VŽDY JE VRÁTIT NA PŮVODNÍ MÍSTO.
ROZDĚLENÍ ULIC DO SVOZOVÝCH DNŮ
PONDĚLÍ: SAD MÍRU, NA POHOŘÍ, JIŘICKÁ, NA FARSKÉM, SEVERNÍ, NAD MĚSTEM, ŽELIVECKÁ, LIPINSKÁ, HOLŠICKÁ,
ŘENDĚJOVSKÁ, SAMECHOVSKÁ, HODKOVSKÁ, ČESTÍNSKÁ, DUBINA, NESMĚŘICE
ÚTERÝ: VYHLÍDKOVÁ, CHABEŘICKÁ, PARDIDUBSKÁ, SLUNNÝ VRCH, DRUŽSTEVNÍ, PRŮBĚŽNÁ, SPOJOVACÍ, NA VÝSLUNÍ, REVOLUČNÍ,
DVOULETKY, OKRUŽNÍ, POŠTOVNÍ, NÁMĚSTÍ MÍRU, LIPOVÁ, MLÁDEŽE, ŠKOLNÍ, KRÁTKÁ, TOPOLOVÁ, POLNÍ, HLOHOVÁ, PROSTŘEDNÍ,
ZÁMECKÁ, HORNÍ, 5. KVĚTNA
ČTVRTEK: NA ÚVOZE, ZAHRADNÍ, M. J. HUSI, LESNÍ, NAD OVČÍNEM, NOVÁ, DRUŽEBNÍ, PŘÍČNÁ, BUDOVATELŮ, K BAŽANTNICI,
VE SMRČKÁCH, DUBINSKÁ, 1. MÁJE, NÁBŘEŽNÍ, KE KOSTELU, NÁM. MUDR. SVOBODY, MALOSTRANSKÁ, KUTNOHORSKÁ,
POHLEĎSKÁ, LOMENÁ, NA STRÁNI, NA MOKŘINĚ, NADEMLEJNKEM, SLEPÁ, MALOSTRANSKÉ NÁM., PŘÍMÁ, NÁDRAŽNÍ, NA KOPEČKU,
JABLOŇOVÁ, V PALOUKÁCH, KE BRODU, KE STADIONU, VLAŠIMSKÁ, LUČNÍ, ŘÍČNÍ, DVOŘÁKOVA, SMETANOVA, FIBICHOVA, POD
BŘEZÍČKEM, KE CTIBORKÁM, V MALONINÁCH, NA POHOŘÍ
PÁTEK: ŽELIVEC, SAD MÍRU, PODNIKATELÉ
B. SVOZ VYTŘÍDĚNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU (PLAST, PAPÍR, SKLO)
STÁVAJÍCÍ POČET SEPARAČNÍCH STANOVIŠŤ BUDE ZACHOVÁN. SEZNAM STANOVIŠŤ JE PŘÍLOHOU OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
MĚSTA. DOKONALÝM TŘÍDĚNÍM KOMUNÁLNÍHO ODPADU SNÍŽÍTE MNOŽSTVÍ ODPADU V POPELNICÍCH A TÍM DOKÁŽETE I VY PŘÍMO
OVLIVNIT NÁKLADY NA ODPADY V OBCI = VÝŠE POPLATKU NA JEDNOHO OBČANA, KTERÝ JSTE ZE ZÁKONA A OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY POVINNI PLATIT. VÁMI VYTŘÍDĚNÉ SUROVINY SE BUDOU SVÁŽET V ZAVEDENÝCH CYKLECH.
PLAST – KAŽDÉ PONDĚLÍ
PAPÍR – KAŽDÝ PÁTEK
SKLO – 1× MĚSÍČNĚ
JEDLÝ OLEJ – 1× MĚSÍČNĚ
PROSÍME OBČANY, ABY PŘI TŘÍDĚNÍ PLASTŮ ZMENŠOVALI JEJICH OBJEM A NEODKLÁDALI DO NÁDOB NA TŘÍDĚNÉ ODPADY JINÉ
DRUHY ODPADŮ, KTERÉ TAM NEPATŘÍ. S TĚMITO MATERIÁLY DÁLE RUČNĚ PRACUJÍ LIDÉ A ZNEČIŠTĚNÍM SE ZVYŠUJÍ NÁKLADY
NA JEJICH SVOZ, TŘÍDĚNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY = VYŠŠÍ NÁKLADY. DŮSLEDNÝM TŘÍDĚNÍM OVLIVNÍTE VÝŠI POPLATKU
ZA ODSTRANĚNÍ ODPADŮ!
C. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
TATO SLUŽBA BUDE PROVÁDĚNA FORMOU MOBILNÍHO SBĚRU ZE STANOVIŠŤ URČENÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM. NA TATO STANOVIŠTĚ
PŘIJEDE VE STANOVENÝ DEN A HODINU SVOZOVÁ TECHNIKA A OPRÁVNĚNÍ PRACOVNÍCI ODEBEROU OD OBČANŮ PŘINESENÉ
ODPADY. NEBEZPEČNÉ ODPADY BUDE ODVÁŽET FIRMA FCC HP, S. R. O. A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD PRACOVNÍCI TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA ZRUČ N. S.
ZDE JE NUTNÉ, ABY OBČANÉ DODRŽELI ČAS, PŘEDEPSANÁ STANOVIŠTĚ A PŘEDÁVALI JEN NÍŽE UVEDENÉ ODPADY. JINÁ STANOVIŠTĚ
NEJSOU PŘÍPUSTNÁ A BUDE TO POVAŽOVÁNO JAKO ZALOŽENÍ ČERNÉ SKLÁDKY S PŘÍPADNÝMI POSTIHY.
ODPADY K ODEBRÁNÍ:
VELKOOBJEMOVÉ ODPADY: MATRACE, ZDRAVOTNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK, KOBERCE, PNEUMATIKY, STAVEBNÍ ODPAD DO 200 KG
NA OBČANA NEBO VLASTNÍKA REKREAČNÍHO OBJEKTU, SKLO, ZELEŇ.
NEBEZPEČNÉ ODPADY: STARÉ LÉKY, BARVY, FOTOCHEMIKÁLIE, OLEJE, ZNEČIŠTĚNÉ OBALY, KYSELINY, ROZPOUŠTĚDLA
ZPĚTNÝ ODBĚR: LEDNICE, TELEVIZE, MONITORY, OSTATNÍ ELEKTRONIKA, ZÁŘIVKY, MONOČLÁNKY.

STANOVIŠTĚ:

JARNÍ A PODZIMNÍ SBĚR VE MĚSTĚ ZRUČ N. S. BUDE PROVEDEN
V PÁTEK 24. 4. A 23. 10. 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ROZHRANÍ ULIC NOVÁ A BUDOVATELŮ
NA FARSKÉM
ULICE M. J. HUSI – U LÉKÁRNY
NA POHOŘÍ – U ZŠ
ULICE PRŮBĚŽNÁ – U GARÁŽÍ
ULICE OKRUŽNÍ – VÝJEZD ZÁCHRANKY
ROZHRANÍ ULIC T. BATI A OKRUŽNÍ
ROZHRANÍ ULIC HLOHOVÁ A OKRUŽNÍ

1.
2.
3.
4.

DUBINA – U ZASTÁVKY ČSAD
ŽELIVEC – U OBCHODU
ZRUČ – NAPROTI ČERPACÍ STANICI
ZRUČ – V PALOUKÁCH A PŘÍMÁ

5.
6.
7.

NESMĚŘICE – NA NÁVSI
ZRUČ – ULICE KE STADIONU NA PARKOVIŠTI
ZRUČ – NA NÁM. DR. SVOBODY

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

V SOBOTU 25. 4. A 24. 10. 2020
8. 00–8. 20
8. 25–8. 45
8. 55–9. 15
9. 20–9. 40
9. 50–10. 10
10. 20–10. 40
10. 45–11. 05

D. SBĚROVÝ DVŮR
ZDE MÁTE DALŠÍ MOŽNOST V PRŮBĚHU ROKU ZDARMA ODEVZDAT VŠECHNY DRUHY JIŽ ZMÍNĚNÝCH ODPADŮ, VYJMA ZBYTKOVÉHO
ODPADU, KTERÝ PATŘÍ POUZE DO POPELNIC. SBĚROVÝ DVŮR JE PROVOZOVÁN V AREÁLU SPOLEČNOSTI FCC HP, S. R. O. SE SÍDLEM
PRŮMYSLOVÁ 1037, ZRUČ NAD SÁZAVOU. TOTO ZAŘÍZENÍ JE VÁM K DISPOZICI.
PROVOZNÍ DOBA: PO 14–17 HOD., ST 14–17 HOD., SO 8–13 HOD., TEL. 327 532 254.
KONTEJNEROVÝ SVOZ ODPADŮ ZE ZAHRÁDEK TECHNICKÝMI SLUŽBAMI (VŽDY V PÁTKY A SOBOTY):
20.–21. 3. 2020, 16.–17. 10. 2020, 3.–4. 4. 2020, 30.–31. 10. 2020, 13.–14. 11. 2020
V ČASECH UVEDENÝCH VÝŠE PRO JARNÍ A PODZIMNÍ SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU. HARMONOGRAM SVOZU NALEZNETE
I NA INTERNETOVÉ ADRESE WWW.MESTO-ZRUC.CZ (POD ZÁLOŽKOU TECHNICKÉ SLUŽBY), DALŠÍ INFORMACE NA TEL. 327 531 406,
TS@MESTO-ZRUC.CZ.
SVOZ BIOODPADU Z HNĚDÝCH POPELNIC:
PRVNÍ SVOZ PROBĚHNE 7. A 9. DUBNA 2020 A PAK VŽDY V LICHÉ TÝDNY, POSLEDNÍ SVOZY 17. A 19. LISTOPADU 2020.
SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU SE PROVÁDÍ V LOKALITÁCH SPECIFIKOVANÝCH V OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA.
PROSÍME OBČANY, ABY SI TENTO LETÁK USCHOVALI. JSOU ZDE UVEDENY TERMÍNY PLÁNOVANÝCH AKCÍ. DÁLE ŽÁDÁME, ABY
DO POPELNIC NEODKLÁDALI ŽHAVÝ POPEL. JE ZDE VELKÉ NEBEZPEČÍ VZNÍCENÍ ODPADU VE SVOZOVÉM VOZIDLE, COŽ SE JIŽ STALO,
A ZÁROVEŇ SE VYSTAVUJETE NEBEZPEČÍ, ŽE VÁM NEBUDE VAŠE NÁDOBA OBSLOUŽENA. DĚKUJEME.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Vyhodnocení roku 2019
za OOP Zruč nad Sázavou
npor. Martin Šťastný

Objasněnost a administrativa
Z pohledu objasněnosti za hodnocené období
roku 2019 bylo zjištěno celkem 83 statisticky
vykázaných dílčích skutků trestných činů, což je
v porovnání s rokem 2018 nárůst o 17 skutků.
Celková objasněnost OOP Zruč nad Sázavou je
49,40 %, v porovnání se stejným obdobím roku
2018 se objasněnost snížila o 15 %. K největšímu
podílu objasněnosti a snížení objasněnosti došlo
na úseku trestných činů majetkových, kde došlo
k poklesu objasněnosti o 22 %.
Ke snížení objasněnosti oproti roku 2018 došlo
na úseku celé majetkové trestné činnosti, jinak ve
všech ostatních sledovaných oblastech je objasněnost srovnatelná s rokem 2018.
Za hodnocený rok 2019 bylo ze strany příslušníků OOP Zruč nad Sázavou evidováno celkem
1 715 spisů, z toho bylo evidováno 94 trestných
činů, 739 přestupků a 882 čísel jednacích. Oproti
stejnému období roku 2018 došlo ve všech ukazatelích nápadu trestné činnosti ke zvýšení všech
ukazatelů o celkový počet 116 skutků – u trestných činů o 31 skutků, u přestupků o 69 skutků
a u čísel jednacích o 16 skutků.
V roce 2019 však došlo ke snížení celkové administrativy, tedy k celkovému množství založených formulářů a souborů do elektronického
trestního řízení na našem organizačním článku.
V roce 2018 bylo založeno ke spisovým materiálům celkem 3 421 formulářů, vloženo 3 695
souborů a bylo zpracováno celkem 313 spoluprací, ale v roce 2019 bylo založeno celkem 3 253
formulářů, což je snížení o 168 formulářů, dále
bylo vloženo 3 496 souborů, což je snížení o 199
souborů a bylo zpracováno 310 spoluprací (pokles o tři spolupráce).
K objasněnosti by bylo dále třeba uvést, že již
jedenáct let je v tomto ukazateli OOP Zruč nad
Sázavou velmi stabilní a objasněnost našeho oddělení je vždy kolem 50 %, což je i prioritou našeho obvodního oddělení.
Zkrácené přípravné řízení
V roce 2019 bylo ze strany OOP Zruč nad Sázavou vedeno v 17 případech zkrácené přípravné
řízení, což je z celkového počtu trestných činů
více jak 51% podíl. V tomto ukazateli oproti roku
2018 došlo ke snížení o čtyři případy zpracovaných ve zkráceném přípravném řízení.
Alkohol a drogy
V roce 2019 bylo ve služebním obvodě OOP
Zruč nad Sázavou zjištěno celkem 22 případů
řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu.
Z tohoto počtu se jednalo o 20 alkoholů v rámci přestupkového řízení a dva skutky trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust.
§ 274 trestního zákoníku. Ve srovnání se stejným
obdobím v roce 2018 došlo ke zvýšení zjištěných
alkoholů o celkem deset skutků – v přestupkovém řízení došlo ke zvýšení o dvanáct skutků, ale
v trestním řízení došlo ke snížení o dva skutky.
V roce 2019 při vykonávání dohledu nad bezpečností silničního provozu bylo zjištěno sedm
případů řízení motorového vozidla řidičem pod
vlivem jiných návykových látek, přičemž toto jednání bylo kvalifikováno jako možné přestupkové
jednání. Došlo tedy ke zvýšení o pět skutků.
V rámci obchůzkové činnosti bylo policisty
OOP Zruč nad Sázavou ve dvanácti případech
zjištěno přestupkové jednání spočívající v neoprávněném přechovávání omamné látky v malém
množství pro svoji potřebu a toto jednání bylo ve
všech případech na místě vyřešeno v příkazním

řízení. Celková částka uložených pokut v příkazním řízení činila 77 000 Kč.
Přestupkové řízení a KO
V roce 2019 bylo evidováno na OOP Zruč nad
Sázavou celkem 739 přestupků. 587 přestupků vyřešeno a vyřízeno v blokovém řízení a vybraná částka za uložené blokové pokuty činila
284 800 Kč. Z tohoto počtu přestupků řešených
v blokovém řízení bylo 561 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
a 26 přestupků na úseku veřejného pořádku nebo
ostatních přestupků. Do Bodového systému řidičů a k zápisu do Evidenční karty řidiče bylo
v roce 2019 odesláno příslušným městským úřadům k zapsání celkem 123 záznamů.
Oproti roku 2019 došlo na úseku přestupkového řízení ke zvýšení činnosti o 120 zjištěných
a vyřešených přestupků v blokovém řízení a ke
zvýšení vybrané částky za uložené blokové pokuty
o téměř 155 000 Kč.
Z výše uvedeného celkového počtu přestupků
bylo na OOP Zruč nad Sázavou evidováno 152
písemných přestupků. 86 přestupků bylo oznámeno k projednání příslušným správním orgánům a 32 přestupků bylo po provedeném šetření
odloženo, u ostatních přestupků nebylo do současné doby rozhodnuto.
Z výše uvedeného celkového počtu přestupků
bylo na OOP Zruč nad Sázavou prováděno šetření k 118 skutkům, ostatní skutky, tedy 34 skutků,
byly postoupeny k dalšímu opatření a šetření na
místně příslušné součásti Policie ČR.
V průběhu roku 2019 bylo v rámci obchůzkové činnosti do systému IS KONTROLA vloženo
celkem 6113 záznamů, z kterých vyplývá, že kontrolováno bylo celkem 5 551 motorových vozidel
a 3 715 osob a dále bylo provedeno 72 kontrol
věcí. Při této činnosti bylo vypátráno celkem 15
osob v celostátním pátrání a čtyři odcizené věci.
OOP Zruč nad Sázavou za rok 2019 s celkovým počtem 574 policistů ve službě odsloužilo
celkem 2 582 hodin v obchůzce. V rámci služebního obvodu OOP Zruč nad Sázavou bylo v roce
2019 realizováno několik bezpečnostních akcí
k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu, zejména v době konání různých
kulturních akcí po celém teritoriu OOP Zruč nad
Sázavou a zvýšeným dohledem nad veřejným pořádkem v rámci tzv. migrační vlny nebo ochrany
tzv. měkkých cílů.
Prevence
Příslušníky OOP Zruč nad Sázavou je kladen
důraz na prevenci. Hlavní zpracovatelé a územně
odpovědní policisté v daleko větší míře a hloubce
provádějí šetření k přiděleným spisům a nápadu
trestné činnosti ve svěřených okrscích, což se podepsalo na udržení celkové objasněnosti. Dále
jsou ze strany příslušníků OOP Zruč nad Sázavou
pravidelně prováděny preventivní akce formou
besed zejména v základních školách a mateřských
školkách. Tyto preventivní akce jsou z důvodu
současného personálního stavu prováděny na
úkor výkonu služby ve služební obchůzce.
V rámci operativní činnosti jsou veškeré získané
poznatky předávány pracovníkům Služby kriminální policie a vyšetřování a pro lepší spolupráci
a možnosti získávání poznatků z operativní činnosti jsou do jednotlivých spisů kriminalisté po liniích
přidělováni v Evidenci trestního řízení. Ke všem
zjištěným poznatkům je ve spisech učiněn záznam
o prověření daného poznatku. V roce 2019 bylo
celkem evidováno 22 poznatků k trestné činnosti.
Autor textu, npor. Mgr. Martin Šťastný je velitelem OOP Zruč nad Sázavou.

ÚNOR 9
2020

Návrhy na Cenu města
a Cenu za sportovní výkon
Ludmila Vlková

M

ěsto Zruč nad Sázavou vyhlašuje tradiční
udílení Ceny města a Ceny za sportovní
výkon roku 2019.
Znáte někoho, kdo by si podle Vás zasloužil
ocenit za nějaký sportovní výkon, mimořádný
čin nebo někoho, kdo významně přispívá k rozvoji našeho města a k jeho reprezentaci? Cena
města je udělována například za výsledky dosažené na poli kulturním, sportovním či vědeckém.
Cena za sportovní výkon roku je určena pro sportovce, kteří dosáhli v uplynulém roce nějakého
mimořádného sportovního výkonu nebo se svým
působením zasloužil o rozvoj sportu ve městě.

V loňském roce byla Cenou města oceněna
JUDr. Alena Hajská za velký podíl na vzniku
knihy o Zruči. Cenu za sportovní výkon obdržel
Mgr. Martin Kovařík za úspěchy v oblasti sportu, hlavně v házené a postup do extraligového
týmu v Jičíně.
Své písemné návrhy na udělení cen můžete
odevzdat v kanceláři starosty nebo zaslat na
e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz do 30. 4. 2020.
Více informací ohledně podmínek pro udílení
cen naleznete na úřední desce Městského úřadu
Zruč nad Sázavou.
Jsme rádi, že můžeme touto cestou vyzdvihnout zásluhy lidí žijících v našem městě a těšíme
se na Vaše návrhy.

Město vyplácí finanční příspěvek
na výměnu zdrojů tepla
na pevná paliva
Zastupitelstvo města na svém jednání dne
18. 11. 2019
prodloužilo termín pro vyplácení finančního
příspěvku ve výši 5 000 Kč
z prostředků města úspěšným žadatelům o dotaci
z programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji“
vlastnícím nemovitost
na území města Zruče nad Sázavou.
Občané mohou své žádosti podávat
až do konce roku 2020.

Žadatelé o finanční příspěvek
doloží informaci o poskytnutí dotace
a doklad o konečné platbě
poskytnuté Středočeským krajem.
Žádost o poskytnutí příspěvku
je umístěna na webových stránkách města
nebo si ji můžete vyzvednout v Kanceláři starosty.
Vyplněnou žádost a potřebné doklady mohou
žadatelé předkládat v Kanceláři starosty.

FINANČNÍ ÚŘAD V KUTNÉ HOŘE INFORMUJE VEŘEJNOST
Finanční úřad v Kutné Hoře informuje všechny daňové
poplatníky, kteří budou za rok 2018 podávat daňové
přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
že pracovníci finančního úřadu budou přítomni
na Městském úřadu ve Zruči nad Sázavou
ve Výstavním sále zámku ve druhím patře
dne 23. 3. 2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin
Pracovníci finančního úřadu v uvedeném termínu umožní
opět daňovým poplatníkům vyřídit si své záležitosti.
Daňové formuláře je možné si vyzvednout
na MÚ Zruč nad Sázavou.

Přihlaste se
k odběru novinek
v aplikaci
mobilní rozhlas

9.–13. 3. 2020
Jarní
příměstský
tábor
OKŠS a spolkový dům
informují,
že byla zahájena příprava
jarního příměstského tábora,
který se bude konat
ve dnech 9.–13. 3.
na téma:

Ludmila Vlková

M

ěsto Zruč nad Sázavou pomocí aplikace MOBILNÍ
ROZHLAS informuje občany o důležitých upozorněních a novinkách. Připomínáme občanům, že se mohou
přihlásit k odběru novinek na webových stránkách města:
https://www.mesto-zruc.cz/mesto/media/mobilni-rozhlas.
Uživatelé si sami rozhodnou, jaký druh zpráv chtějí
dostávat, například informace z úřadu, přehled kulturních a sportovních akcí, informace z knihovny, smuteční
oznámení a další. Informace se zasílají primárně přímo
do Vašich mailů (je založeno na stejném principu jako rozesílání infomailů) nebo do mobilní aplikace, kterou si
můžete stáhnout přímo do svého mobilu. SMS zasíláme jen
v případě krizové situace. Rovněž na webových stránkách
města naleznete v archivu rozeslané novinky. V současné
době máme 580 registrovaných uživatelů a doufáme, že
se počet uživatelů bude nadále zvyšovat a budeme mít tak
co nejvíce kontaktů hlavně pro případ zasílání informací
v případě krizové situace.
Autorka textu je vedoucí Kanceláře starosty.

Škola
čar a kouzel
aneb
Harry Potter
slaví
20 let
Bližší informace:
koubska@mesto‑zruc.cz
nebo tel: 730 514 040

10 ÚNOR
2020

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Zprávy z radnice

VZPOMÍNKA

Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 33. zasedání, konaném 10. 1. 2020
schvaluje
• Základní umělecké škole ve Zruči nad Sázavou podání žádostí do
Středočeského fondu hejtmana, Nadace ČEZ, Nadace života umělců,
Nadace Český hudební fond a Partnerství OSA na projekt Mezinárodní
kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2020;
• uzavření dodatku č. 1 o koordinaci svatebních obřadů s Kristýnou
Sedlákovou;
• a souhlasí s vypořádáním bezesmluvního užívání pozemku 247/3
(354 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou, za období od 10. 7. 2018 do doby
podání návrhu zápisu vkladu kupní smlouvy, kdy bude pozemek převáděn z vlastnictví ČR do vlastnictví města Zruč nad Sázavou;
• uzavření kupní smlouvy s firmou Traktory Kolín, s. r. o. na nákup
elektromobilu Selvo;
• zveřejnit záměr města na prodej použité traktorové sekačky Etesia,
pokud se nepřihlásí jiný zájemce, RMě schvaluje prodej firmě Traktory
Kolín, s. r. o.;
• podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru uzavřít dodatek
č. 3 ke smlouvě o nájmu, uzavřené dne 4. 10. 2013 se společností ČEZ
Energo, s. r. o., jako nájemcem (dále pouze „Smlouva o nájmu“). Předmětem Smlouvy o nájmu je pronájem souboru majetku tvořícího centrální zásobování teplem ve městě Zruč nad Sázavou (dále jen „CZT“);
• Řád veřejného pohřebiště města Zruč nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IV‒12‒6025432 s firmou ČEZ Distribuce, a. s. a souhlasí s umístěním a provedením uvedené stavby, dle
přiloženého situačního plánu;
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění obědů s firmou Centrin
CZ, s. r. o.;
• dodatek ke smlouvě o zpětném odběru použitého oleje se společností Černohlávek Group, s. r. o.;
• uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě č. 651/358/2008 o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti s dopravcem Arriva Východní Čechy, a. s.;
• výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Výstavba rybníka Na Rybárně“ dle hodnocení nabídek hodnoticí komisí ze dne 7. 1. 2020 a nejvýhodnější nabídku firmy VHS
Bohemia, a. s.;
• výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zpracování dílčích
strategických a analytických dokumentů pro město Zruč nad Sázavou“
dle hodnocení nabídek hodnoticí komisí ze dne 8. 1. 2020;
• uzavření smlouvy o realizaci zakázky s vybranými uchazeči: část 1 –
ENVIPARTNER, s. r. o., část 3 – PKV BUILD, s. r. o, část 4 – M. C.
TRITON, s. r. o.;
• uzavření smlouvy o dodávce elektřiny s převzetím závazku odebrat
silovou elektřinu z elektrizační soustavy s firmou Amper Market, a. s.;
• přijetí finančního daru od firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
v rámci projektu „Obědy pro děti“ pro ZŠ Zruč nad Sázavou;
deleguje
• vedoucí Odboru vnitřních věcí Bc. Štěpánce Malinové pravomoc,
aby za město Zruč nad Sázavou na základě plné moci uzavírala dodatky ke smlouvě o koordinaci svatebních obřadů s paní Kristýnou
Sedlákovou, a to pouze ve věci stanovení termínů svatebních obřadů;
doporučuje zastupitelstvu města schválit
• vykoupení od současných vlastníků pozemky p. č. : 1678/5, 1678/6,
1678/7, 1678/8, vše k. ú. Nesměřice, (vzniklé geometrickým plánem
239‒160/2019) za cenu 50 Kč/m2 a pozemek p. č. 1678/9 v k. ú.
Nesměřice;
• podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 1847/13 (37 m2)
a p. č. 1847/17 (61 m2), vše v k.ú. Zruč nad Sázavou, a následný převod
vlastnictví u těchto pozemků z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na město Zruč nad Sázavou.
Rada města na svém 34. zasedání, konaném 24. 1. 2020
schvaluje
• uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci „Obec Želivec – novostavba vodovodu“ s budoucími
povinnými;
• uzavření smlouvy na prodej dřevní štěpky s firmou ČEZ Energo, s. r. o. pro rok 2020;
• navýšení odměny předsedovi Spolku pro občanské záležitosti a tajemnici, s účinností od 1. 1. 2020;
• zveřejnit záměr města na prodej dvou kogeneračních jednotek TEDOM QUANTO 400. Pokud se nepřihlásí jiný zájemce, schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej s firmou CULKA & SADLIK, s. r. o.;
• nový ceník poskytovaných prací odboru TSSM od 1. 2. 2020;
• žádost Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou o přijetí věcného
daru od společnosti Velkoobchod ŠAS, s. r. o.;
schvaluje ke zveřejnění
• prodej vyznačené části (cca 80 m 2) pozemku p. č. 1870/1 v k. ú.
Nesměřice;

Dne 23. 2. 2020 uplynulo 15 let,
co utichlo předobré srdce
našeho milovaného tatínka a dědy
pana Františka Havla.
Se vzpomínkou v srdci
dcera s rodinou a syn s rodinou

Kdo byl milován, žije v našich srdcích dál.
Dne 3. 3. 2020 tomu bude 14 let,
kdy nás opustila
paní Helena Macháčková
ze Zruče nad Sázavou.
S láskou a úctou vzpomíná
a všem za tichou vzpomínku děkuje
dcera Ilona.

Dne 21. 2. 2020 uplynulo 10 let,
co nečekaně zemřel
pan Jiří Štědrý.
Za všechny kamarády
vzpomínají
Iva a Honza.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu
za přání k mým
sedmdesátým druhým narozeninám.
Irena Černá
Děkuji Městskému úřadu
za gratulace a dárky
k mým 85. narozeninám.
Věra Soukeníková

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím byt ve Zruči nad
Sázavou nebo v Ledči nad
Sázavou. Tel.: 777 636 440.
◆ Koupím dům ve Zruči nad
Sázavou nebo v okolí (do
20 km). Tel.: 775 000 786.
◆ Koupím Jawa ČZ – motocykl, skútr, moped s SPZ
i bez, také díly i nekompletní vraky. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 589 258.
◆ Hledám hodnou ženu
k seznámení. Je mi 59 let,
jsem nekuřák a nepiji. Tel.:
605 342 247.
◆ Koupím garáž nebo zahrádku ve Zruči nad Sázavou. Tel.: 723 408 956.
◆ Je ruční pletení vaším
koníčkem?
Pak
volejte 720 165 854 nebo pište
SMS.
Aktualizovaný ceník inzerce v ZN
platný od 1. 1. 2020

řádkový inzerát
do 250 znaků
tučně

— 70 Kč
—100 Kč

poděkování
nebo vzpomínka
s fotografií

— 30 Kč
— 60 Kč
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V turnaji v házené O pohár města skončila Jiskra sedmá

Prvenství získal celek JM Chodov
Josef Tůma

Házená mladší žáci – Ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou
se uskutečnil 3. ročník dvoudenního turnaje v házené mladších žáků O pohár města, hrálo se nejprve systémem každý
s každým ve dvou skupinách, hrací doba 2×12 minut. Poté se
uskutečnila utkání o umístění (1.–6. místo a 7.–10. místo).
Účastníci: TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, Kovofiniš Ledeč
nad Sázavou, TJ Sokol Úvaly (2007), TJ Sokol Úvaly
(2008), Sokol Kostelec nad Labem, HK FCC Město Lovosice, Házená Mělník, TJ JM Chodov, TJ Tatran Bohunice, TJ Sparta Kutná Hora
Hodnocení:
Vítězem celého turnaje bylo družstvo, které získalo nejvíce bodů ve finálové skupině.
V případě rovnosti bodů dvou nebo více družstev rozhodovalo o umístění
v základních skupinách resp. finálové skupině:
~~větší počet bodů ze vzájemných utkání
~~větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
~~větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
~~větší rozdíl branek ze všech utkání
~~větší počet vstřelených branek ze všech utkání
Výsledky Jiskry ve skupině A:
Jiskra Zruč n. Sázavou–Kovofiniš Ledeč nad Sáz. 13:14
branky Jiskry: Jindřich 5, Kopecký 4, Pešout 1, Šťastný
1, Janata 1, Pajer 1
Jiskra Zruč n. Sázavou–TJ Sokol Úvaly 2007 9:14
branky Jiskry: Kopecký 5, Jindřich 3, Pešout 1
Jiskra Zruč n. Sázavou–Sokol Kostelec n. L. 8:15
branky Jiskry: Kopecký 4, Veselý 2, Pešout 1, Jindřich 1
Jiskra Zruč n. Sázavou–Tatran Bohunice 12:17
branky Jiskry: Kopecký 5, Jindřich 4, Pešout 1, Veselý 1
Pořadí skupiny A: 1. Ledeč nad Sázavou 8 bodů, 2. Úvaly
2007 6 bodů, 3. Bohunice 4 body, 4. Kostelec n. L. 2 body,
5. Jiskra Zruč nad Sázavou 0 bodů
Pořadí skupiny B: 1. Chodov 8 bodů, 2. Mělník 6 bodů,
3. Lovosice 2 body (VZ 2 body – skóre 23:22/-17), 4.
Kutná Hora 2 body (VZ 2 body – skóre 23:22/-19), 5.
Úvaly 2008 2 body (VZ 2 body – skóre 26:28)
Utkání o 7.–10. místo:
Jiskra Zruč n. Sázavou–Sparta Kutná Hora 17:10

Tobiáš Sixta (při střelbě) si zahrál v dresu mladších žáků Jiskry a dvakrát
FOTO: J. TŮMA
na turnaji skóroval.

branky Jiskry: Kopecký 7, Jindřich 5, Veselý 4, Sixta 1
Utkání o 7.–8. místo:
Jiskra Zruč n. Sázavou–Sokol Úvaly 2008 18:17
branky Jiskry: Jindřich 6, Kopecký 5, Veselý 5, Sixta 1
Pořadí: 7. Jiskra Zruč nad Sázavou, 8. Sokol Úvaly 2008,
9. Kostelec nad Labem, 10. Sparta Kutná Hora
Sestava a branky Jiskry (77): Veselý, Bernard – Jindřich,
Kopecký, Pešout, Šťastný, Janata, Pajer, Tlach, Zoubek,
Smejkal, Sixta
Finálová skupina o 1.–6. místo: Ledeč–Chodov 9:18,
Ledeč–Úvaly 2007 11:8, Ledeč–Mělník 6:7, Ledeč–Bohunice 13:9, Ledeč–Lovosice 12:3, Chodov–Úvaly 2007
17:10, Chodov–Mělník 19:17, Chodov–Bohunice 15:12,
Chodov–Lovosice 16:5, Úvaly 2007–Mělník 6:7, Úvaly–
Bohunice 17:16, Úvaly–Lovosice 11:4, Mělník–Bohunice
7:14, Mělník–Lovosice 16:9, Bohunice–Lovosice 20:6.
Celkové pořadí: 1. TJ JM Chodov, 2. Házená Mělník,
3. Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, 4. Sokol Úvaly 2007, 5.
Tatran Bohunice, 6. HK FCC Město Lovosice, 7. Jiskra
Zruč nad Sázavou, 8. Sokol Úvaly 2008, 9. Kostelec nad
Labem, 10. Sparta Kutná Hora.

Postup do národního finále

Házená ZŠ – Ve Sportovní hale Klimeška v Čáslavské
ulici v Kutné Hoře se odehrálo krajské kolo Školského
poháru v házené, kterého se zúčastnila čtveřice středočeských školních chlapeckých týmů.
Soutěž vypsala ASŠK pro dvě kategorie – chlapeckou
a dívčí. Družstva musela být složena z žáků jedné školy.
Členové družstva museli odpovídat kategorii III. – žáci
6. – 7. třídy základních škol, případně víceletých gymnázií.
Vítězové jednotlivých krajských kol potom postoupili do
národního finále. Krajská finále řídily a financovaly krajské svazy házené prostřednictvím místních oddílů, v tomto
případě oddílu házené TJ Sparta Kutná Hora, který se
postaral o zajištění organizace turnaje.
Do krajského finále přihlásily své chlapecké týmy čtyři
základní školy ze Středočeského kraje: ZŠ Jana Palacha
Kutná Hora, ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, ZŠ Úvaly
a ZŠ Zruč nad Sázavou.
A právě posledně jmenovaný tým, ZŠ Zruč nad Sázavou,
turnaj jasně ovládl. Všechny tři své soupeře vysoko porazil
a vybojoval si tak postup do národního finále této soutěže,
které se uskuteční v Novém Veselí. Druhá skončila ZŠ
Úvaly, třetí ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora a čtvrtá ZŠ
Jana Palacha Kutná Hora.
Turnaj se hrál systémem každý s každým, hrací doba byla
2x15 min s pětiminutovou přestávkou.
Miloš Janda: „Do národního finále postoupila nejlepší družstva z krajských kol (max. 14 družstev). Dále se může zúčastnit národního finále družstvo umístěné na druhém místě
krajského finále toho kraje, jehož družstvo zvítězilo v loňském
ročníku, a také družstvo garanta národního finále, je-li jím
škola.“
Národní finále soutěžního ročníku 2019/2020 se koná
od 20. do 22. května 2020.
Výsledky:
ZŠ Zruč nad Sázavou–ZŠ Úvaly 25:7
branky: Šveněk 7, Taso Aye 4, Petrík 3, Kopecký 3, Karban

Zprávy z radnice
bere se souhlasem na vědomí
• převod vlastnictví pozemku p. č. 2336/6 ve Zruči nad Sázavou,
z ČR – SPÚ na společnost VHS Vrchlice–Maleč.
• výsledek výběrového řízení na pracovní pozici účetní ÚSC města
Zruč nad Sázavou ze dne 22. 1. 2020.
Rada města na svém 35. zasedání, konaném 7. 2. 2020

Zručská ZŠ ovládla krajské kolo Školského poháru v házené
Josef Tůma
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schvaluje
• přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje v dotačnímu programu pro rok 2020, a to pro pečovatelskou službu, ve výši
1 072 000 Kč;
• podání žádosti o dotaci na akci „Zručský zámek ožívá – IV. etapa“ do dotačního Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému
využití“ a souhlasí s realizací akce a financováním akce ve výši minimálně 20 % z celkových nákladů projektu;
• cenu oběda pro cizí strávníky ve školní jídelně Základní školy Zruč
nad Sázavou s platností od 1. dubna 2020 za stanovenou částku 72 Kč;
• ceník vstupného pro turistickou sezónu 2020;
• předložené návrhy vzorových smluv a dále schvaluje delegování pravomoci vedoucí OKŠS paní Mgr. Martině Fialové, aby za město Zruč
nad Sázavou uzavírala a podepisovala smlouvy o pronájmu sportovní
haly, sportovního areálu a spolkového domu na základě plné moci;
• cenovou přílohu k dodatku č. 1 pro období od 1. 3. 2020 se společností FCC Česká republika, s. r. o.,
• v rámci uzavřené výzvy na VZMR „Chodník Chabeřická, Poštovní
a Revoluční“ oslovit níže uvedené stavební firmy: AVE Kolín, a. s.,
BES, s. r. o., COLAS CZ a SWITELSKY stavební, s. r. o.;
• v rámci uzavřené výzvy na VZMR „Rekonstrukce ulic Osvobození,
Nádražní a Na Kopečku ve Zruči nad Sázavou“ oslovit níže uvedené stavební firmy: BES, s. r. o., COLAS CZ a SWITELSKY stavební, s. r. o.;
• zveřejnění záměru města na pronájem části pozemku p. č. 1808/1
na dobu od 1. 2. 2020 do 30. 5. 2020;
doporučuje zastupitelstvu schválit
• podání žádosti o dotaci na akci „Otevírání turistické sezony 2020 ve
Zruči nad Sázavou“ z Fondu hejtmana a zmírnění následků katastrof
v rámci tematického zadání Fond hejtmana – oblast kultury a zavazuje
se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových
nákladů;
• podání žádosti o dotaci na akci „Modernizace a digitalizace informačních cedulí a audio průvodců v zámeckém areálu ve Zruči nad
Sázavou“ do dotační programu na podporu turistických informačních
center Středočeského kraje v rámci tematického zadání Digitalizace či
modernizace IC a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši
minimálně 10 % z celkových finančních nákladů;
ukládá
• předložit do jednání ZMě 1. úpravu rozpočtu města Zruč nad Sázavou na rok 2020 navýšením příjmů o 2 878 200 Kč, navýšením výdajů
o 1 526 200 Kč a snížením financování o 1 352 000 Kč;
bere se souhlasem na vědomí
• informaci o průběhu výběrového řízení na pracovní pozici „Pracovník v sociálních službách“;
bere na vědomí
• informaci, že nadační fond Eduzměna se rozhodl pěti letý projekt
zaměřený na zkvalitnění vzdělávání uskutečnit na Kutnohorsku.
Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání, konaném 10. 2. 2020

Házenkáři ZŠ převzali za vítězství ve Školském poháru zlaté medaile a pohár (na snímku část týmu zleva: Jan Šveněk, Matěj Karban, Adam Petrík,
Martin Jindřich a Jiří Filip).
FOTO: J. TŮMA

3, Veselý 3, Filip 1, Anděl 1
ZŠ Zruč nad Sáz.–ZŠ Jana Palacha Kutná Hora 34:4
branky: Karban 10, Taso Aye 6, Filip 5, Šveněk 5, Petrík
4, Kopecký 2, Veselý 2
ZŠ Zruč nad Sáz.–ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora 27:7
branky: Šveněk 9, Petrík 8, Taso Aye 4, Filip 3, Karban
2, Anděl 1
Házenkáři základní školy nastříleli na turnaji šestaosmdesát branek.
Ostatní výsledky: ZŠ Úvaly – ZŠ T. G. Masaryka Kutná
Hora 10:7, ZŠ Úvaly – ZŠ Jana Palacha Kutná Hora 19:9,
ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora – ZŠ Jana Palacha Kutná
Hora 10:4.
Sestava a branky ZŠ Zruč nad Sázavou (86): Jindřich –
Šveněk 21, Karban 15, Petrík 15, Taso Aye 14, Filip 9, Kopecký 5, Veselý 5, Anděl 2 a Šťastný. Trenér: Václav Starý.

schvaluje
• podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 1847/13 (37 m2)
a p. č. 1847/17 (61 m2), vše v k.ú. Zruč nad Sázavou, a následný převod
vlastnictví u těchto pozemků z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na město Zruč nad Sázavou;
• vykoupit pozemek p. č. 1678/5 (1 m 2 ), pozemek p. č. 1678/6
(49 m 2), pozemky p. č. 1678/7(165 m2) a 1678/8 (34 m2), vše v k.ú.
Nesměřice;
• prodej části (cca 115 m 2) pozemku p. č. 1093/2 v k.ú. Zruč nad
Sázavou za cenu 150 Kč/m2 a s podmínkou, že veškeré náklady spojené
s převodem budou hradit kupující;
• podání „Žádosti o realizaci směny nemovitostí“ na směnu pozemků a následnou směnu pozemků: p. č. : 1614/26 (1501 m 2), 1606/1
(829 m 2), 1389 (867 m 2), 1614/25 (2041 m 2), 1614/24 (1862 m 2),
1629 (1883 m2), 1330/1 (5988 m2), vše v k. ú. Nesměřice, a pozemku
p. č. 2599/15 (3243 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou, které má ve vlastnictví město Zruč nad Sázavou, za pozemky p. č. : 1112/3 (1133 m2),
1111/7 (883 m 2 ), 1111/8 (1231 m 2 ), 1108/2 (103 m 2 ), 1110/18
(2896 m 2), 1102/1 (986 m 2), 1103/1 (503 m 2), 1093/17 (351 m 2),
1093/18 (4050 m 2), vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, které vlastní SPÚ
ČR;
• přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje v dotačnímu programu pro rok 2020, a to pro pečovatelskou službu, ve výši
1 072 000 Kč;
• podání žádosti o dotaci na akci „Otevírání turistické sezony 2020 ve
Zruči nad Sázavou“ z Fondu hejtmana a zmírnění následků katastrof
v rámci tematického zadání Fond hejtmana – oblast kultury a zavazuje
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Zprávy z radnice
se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových
nákladů;
• podání žádosti o dotaci na akci „Modernizace a digitalizace informačních cedulí a audioprůvodců v zámeckém areálu ve Zruči nad
Sázavou“ do dotační programu na podporu turistických informačních
center Středočeského kraje v rámci tematického zadání Digitalizace či
modernizace IC a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši
minimálně 10 % z celkových finančních nákladů;
• úpravu rozpočtu města Zruč nad Sázavou na rok 2020 navýšením
příjmů o 2 878 200 Kč, navýšením výdajů o 1 526 200 Kč a snížením
financování o 1 352 000 Kč;
• podání žádosti o dotaci na akci „Zručský zámek ožívá – IV. etapa“
do dotačního Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití a souhlasí s realizací akce a financováním akce ve výši minimálně
20 % z celkových nákladů projektu;
neschvaluje
• návrh na pořízení změny územního plánu města Zruč nad Sázavou;
doporučuje
• valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice–Maleč, a. s., jmenovat do představenstva společnosti Ing. Romana
Výborného;
bere na vědomí
• 8. úpravu rozpočtu města na rok 2019.

Milan Závorka s příšovickým spoluhráčem Pospíšilem vybojovali stříbro

Nohejbalový turnaj vyhrály Plazy A
Josef Tůma
Nohejbal – Ve vrcholící přípravě na
blížící se začátek nohejbalových soutěží se podařilo pořadatelům 11. ročníku nohejbalového turnaje O pohár
obce Chabeřice – Memoriálu Milana Závorky připravit velice kvalitní
a dobře obsazený turnaj dvojic.
Celkem 16 týmů se sešlo ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou. Na
vysoké kvalitě turnaje se velkou měrou podepsala hojná účast známých
extraligových a ligových hráčů (extraliga – Karel Hron, Jirka Putík, Dan
Putík – všichni Karlovy Vary, Martin
Flekač, Martin Spilka – oba Čelákovice, pak první liga – Český Brod –
Ešner, Vedral, Sýkora, Janík, Cibulka
a Sýkora, za Plazy A Šimáně a Bartoš).
Po odehrání maratonu všech 40
zápasů se mohli z cenného prvenství
radovat hráči týmu Plazy A v sestavě
Šimáně, Bartoš. Vítězný tým v celém
průběhu turnaje získal sedm vítězství.
Druhé místo obsadila dvojice hráčů

A–Esport 1:2, Český Brod A–X Force
0:2, Esport–X Force 1:2.
Tabulka A: 1. X Force 6 bodů, 2. Čelákovice A 2 body (3:4 – 56:60), 3.
Esport 2 body (3:5 – 68:72), 4. Český
Brod A 2 body (3:5 – 63:75)

C–Český Brod C 0:2, X Force–Čelákovice B 2:0.
Čtvrtfinále:
Bosonohy–Plazy B, Čelákovice A–
Chabeřice/Příšovice, Plazy A–Český
Brod B, Český Brod C–X Force.

Skupina B: Čelákovice B–Český Brod
B 0:2, Čelákovice B–Oáza 1:2, Čelákovice B–Bosonohy 1:2, Český Brod
B –Oáza 2:0, Český Brod B–Bosony
1:2, Oáza–Bosonohy 0:2.
Tabulka B: 1. Bosonohy 6 bodů, 2.
Český Brod B 4 body, 3. Oáza 2 body,
4. Čelákovice B 0 bodů

Semifinále:
Chabeřice/Příšovice–Plazy B 2:0, Český Brod C–Plazy A 1:2.

Skupina C: Čelákovice D–Český
Brod C 0:2, Čelákovice D–Chabeřice/
Příšovice 1:2, Čelákovice D–Plazy B
1:2, Český Brod C–Chabeřice/Příšovice 1:2, Český Brod C–Plazy B 1:2,
Chabeřice/Příšovice–Plazy B 2:1.
Tabulka C: 1. Chabeřice/Příšovice
6 bodů, 2. Plazy B 4 body, 3. Český Brod C 2 body, 4. Čelákovice D
0 bodů

Milan Závorka (vlevo) při bloku českobrodského hráče Davida Ešnera v utkání Chabeřice–
FOTA: J. TŮMA
Český Brod C 2:1. 

Chabeřice/Příšovice (Závorka, Pospíšil), třetí skončil celek Český Brod C
(Ešner, Vedral).
Turnaj byl pořadateli nastaven do
čtyř základních skupin, kterých pořadí určilo dvojice pro vyřazovací část
osmifinále atd.
Základní skupiny:
Skupina A: Čelákovice A–Český Brod
A 1:2, Čelákovice A–Esport 2:0, Čelákovice A–X Force 0:2, Český Brod

Sportovní akce

Skupina D: Čelákovice C–Zruč nad
Sázavou 2:0, Čelákovice C–Plazy
A 0:2, Čelákovice C–SKS 2:0, Zruč
nad Sázavou–Plazy A 0:2, Zruč nad
Sázavou–SKS 2:0, Plazy A–SKS 2:0.
Tabulka D: 1. Plazy A 6 bodů, 2. Čelákovice C 4 body, 3. Zruč nad Sázavou 2 body, 4. SKS 0 bodů
Osmifinále:
Bosonohy–Český Brod A 2:1, Plazy
B–Zruč nad Sázavou 2:0, Oáza–Čelákovice A 1:2, Chabeřice/Příšovice–
SKS 2:0, Plazy A–Čelákovice D 2:1,
Český Brod B–Esport 2:0, Čelákovice

1. 3. 2020

Šipky

UŠO Praha a Středočeský kraj, 2. liga, skupina D, 18. kolo, Baltazaři–Black schody Sadská. Začátek v 16.00, Kácovská hospoda.

1. 3. 2020

Házená

Turnaj, začátek v 9.00, sportovní hala.

7. 3. 2020

Volejbal muži Krajský přebor I. třídy 2019/2020, 13. dvojkolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Dobřichovice B. Začátek v 10.00 a v 13.00, sportovní hala.

8. 3. 2020

Fotbal A

Přípravný zápas na I. B třídu 2019/20, Jiskra Zruč nad Sázavou–AFK Kácov. Začátek v 14.00, UMT Vlašim.

8. 3. 2020

Šipky

UŠO Praha a Středočeský kraj, 2. liga, skupina D, 19. kolo, Baltazaři–Plastic darts Sadská. Začátek v 16.00, Kácovská hospoda.

8. 3. 2020

Fotbal

Turnaj mládež, začátek v 8.00, sportovní hala.

14. 3. 2020

Volejbal ženy Krajský přebor I. třídy 2019/2020, skupina o 7.–10. místo, Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Komárov A. Začátek v 10.00 a v 13.00, sportovní hala.

21.–22. 3.
2020

Stolní tenis A 3. liga, skupina D 2019/20, 21. kolo: SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE–Sokol Šarovy; 22. kolo: SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE–TJ Chropyně.
Začátek v sobotu ve 14.00, v neděli v 10.00, spolkový dům.

21. 3. 2020

Fotbal A

21.–22. 3.
2020

Stolní tenis B Krajská soutěž 2. třídy, skupina D 2019/20, 21. kolo: SKC Zruč nad Sázavou RABBIT B–Sokol Velký Osek; 22. kolo: SKC Zruč nad Sázavou RABBIT
B–KST Týnec nad Sázavou A. Začátek v sobotu v 17.00, v neděli ve 13.00, spolkový dům.

21. 3. 2020

Stolní tenis C

Regionální přebor 1. třídy, 2019/20, 18. kolo, SKC Zruč nad Sázavou RABBIT C–Sokol Čáslav D. Začátek v 9.00, spolkový dům.

21. 3. 2020

Volejbal

Zručská amatérská volejbalová liga. Začátek v 9.00, sportovní hala.

22. 3. 2020

Atletika

Jarní hala pro nejmenší atlety – začátek v 9.00, sportovní hala.

22. 3. 2020

Volejbal ženy Začátek ve 14.00, sportovní hala.

28. 3. 2020

Florbal

FBC Kolín – turnaj. Začátek v 8.00, sportovní hala.

29. 3. 2020

Šachy

Regionální soutěž skupiny C, 11. kolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–ŠS Kostelec nad Černými lesy C. Začátek v 9.00, spolkový dům.

29. 3. 2020

Házená

Turnaj, začátek v 9.00, sportovní hala.

každý čtvrtek Jóga

O 3. místo:
Český Brod C–Plazy B 2:1
Finále:
Plazy A–Chabeřice/Příšovice 2:1
Celkové pořadí 2020:
1. Plazy A (Šimáně, Bartoš)
2. Chabeřice/Příšovice (Závorka, Pospíšil)
3. Český Brod C (Ešner, Vedral)
4. Plazy B (Zelba, Hron)
5. Bosonohy A (Novotný, Halva)
6. Český Brod B (Sýkora, Cibulka)
7. X-Force (J. Putík, D. Putík)
8. Čelákovice A (Spilka, Seidl)
9.–16. SKS skoro all stars (Janda, Jeništa), Esport (Král, Truc), Zruč n.
S. (Setnička, Doubrava), Čelákovice
B (Matura, Loffermann), Čelákovice C (Hestík, Curek), Čelákovice D
(Nesládek, Flekač), Český Brod A (Sýkora, Janík), Oáza (John, Deiml)
Milan Závorka, organizátor turnaje:
„Jsem rád, že se turnaje zúčastnil opět
hojný počet týmů. Mohli jsme vidět
nohejbal každé úrovně, od extralig y
až po krajský přebor. Hrálo se na dva
dopady, což přilákalo právě větší počet nohejbalistů. Také jsem rád, že se
sem vrátily stejné týmy. Tento rok tu
byly hned tři, co na minulém turnaji
2019 obsadily místa v první čtyřce.
Pro první čtyři týmy byla připravena finanční hotovost, poháry a věcné
ceny. Celky od pátého do osmého místa dostaly věcné ceny. Turnaj se všem
líbil. Chci také poděkovat všem, co
mi od rána v hale pomáhali. Budu
rád, když se mi povede zorganizovat
i další ročník 2021. Speciální DÍK
patří Patrikovi Jandovi a Petrovi Jeništovi, kteří ráno „trefili“ do haly
a pomohli s organizací. Jejich výkon
na palubovce byl bohužel o trochu
horší, než předešlý večer, ale oba dostali krásné ceny, se kterými si budou
rozumět.“

FUMBI I. B třída, skupina D, 14. kolo, Jiskra Zruč nad Sázavou–FC Jevany. Začátek v 15.00, fotbalový stadion.

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

Ve sportovní hale došlo ve skupině D k utkání dvou zručských celků – SKS a Zruč nad Sázavou. Na snímku Patrik
Janda (SKS – vlevo) v souboji s Janem Doubravou.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Zručští běžci úspěšně „vyběhli“ do nové sezóny
svých kategoriích si vybojovaly Kačka Mrázková a Terka Lapáčková. Třetí
skončil Vašík Mrázek, šesté místo obsadila Margaret Hrabčáková a devátý
byl Patrik Šibrava.

Lukáš Gabko
Atletika – Dne 1. 1. 2020 se konal
20. ročník běžeckého závodu Novoroční Konopiště zařazený do seriálu
Běžec Podblanicka (5,4 km). Mezi ženami se absolutní vítězkou stala nová
členka oddílu Jana Suchá. Svou kategorii (ženy do 35 let) ovládla Nikol
Petrásková, na druhém místě skončila
Kačka Dubjáková a devátá byla Vendy

Závorková. V ženách nad 35 let skončila pátá Věrka Maštalířová. V Mužích
A byl Lukáš Hájek osmý, pro druhé
místo si doběhl Petr Dubják v kategori Muži C a Jindra Slavíček skončil
třetí v kategorii Muži D.
V sobotu 11. 1. 2020 se pětice dětských atletů zúčastnila BĚHU MILÉNIA, který pořádá již tradičně touto
dobou základní škola Chýnov. Děti si
nevedly vůbec špatně. Hned trojice
se umístila na bedně. Druhé místo ve

Marcela Volfová mistryní ČR
Leoš Fiala

Mölkky – Pět zručských týmů se na konci ledna
zúčastnilo Rakovnického mölkathlonu v Rakovníku. Hrály se celkem tři turnaje. V pátek se
hrály BLESKMÖLKKY – jednotlivci, startovalo
36 hráčů, ze zručských borců se do čtvrtfinále
probojoval Michal Osovský. V sobotu přišel na
řadu tradiční turnaj tříčlenných družstev započítávaný do Czech Mölkky Ranking. Startovalo
17 týmů a zvítězili hosté z Německa FRAENKENMÖLKKER NPV v sestavě Johannes Brelage, Michael a Anita Kilger. Ze zručských týmů
byl nejlepší na 3. místě Lobe Star (M. Louda,
R. Louda, S. Ozimý), šestý skončil společný tým
WWW a SKM (P. Mácha, L. a M. Fialovi). Dy-

Dne 11. 1. 2020 se konal 46. ročník
Zimní běh na Blaník, který je partnerským závodem Zručský májový
běh a pořádá ho náš člen a kamarád
Ondřej Pojmon. Na start 23,6 km
dlouhého závodu s převýšením více
než 600 m se postavilo 453 účastníků.
Naši běžci se umístili takto:
Ženy A
Nikol Petrásková – 7. místo, 2:18:30
hod.
Muži A
Lukáš Hájek – 37. místo, 2:05:46
hod.
Petr Ševců – 93. místo, 2:23:55 hod.
Luboš Drbal – 123. místo, 2:33:50
hod.
Muži C

Petr Dubják – 4. místo, 1:53:58 hod.
Dne 25. 1. 2020 se Terka Lapáčková zúčastnila Winter Gladiator Race,
který se konal v barokní vojenské
pevnosti Josefov. Běžecky se jí dařilo
velice dobře a jen o něco horší zvládnutí překážek, kdy musela celkem na
tři handicapy, jí pokazilo umístění na
bedně. I přesto však skončila na krásném pátém místě.
V sobotu 25. 1. 2020 se uskutečnil
10. ročník Říčanské laťky, na který
vyrazila i trojice skokanů ze Zruče.
Mezi nejmladšími se představila Áďa
Gabková, která při své skokanské
premiéře dokázala překonat laťku ve
výšce 86 cm a skončila na pěkném devátém místě. Svůj den v sobotu neměl
Máťa Gabko, kterému se nepodařilo
překonat základní výšku a své snažení
tak ukončil bez platného pokusu na
posledním místě. V kategorii starších
žáků Jiskru reprezentoval Vojta Maxa

FOTA: ARCHIV AUTORA

a závodem procházel bez oprav až do
výšky 135 cm, která už byla nad jeho
síly. Výkonem 130 cm si Vojta zajistil
parádní páté místo!

Velký úspěch zručské mölkařky v Rakovníku

namo (D. Dragoun, T. Lohynský, L. Kvapil, M.
Volfová) vyhráli turnaj Poslední šance a skončili
celkově devátí. Na 12. místě se umístil Lvov Karpaty (Vasyl, Olesia a Michal Osovští). Vůbec se
nedařilo SKM (Z. Sečka, K. Čapek, F. Matějka),
kteří skončili až šestnáctí.
V neděli pak došlo na premiérové halové Mistrovství České republiky jednotlivců. Startovalo
29 hráčů a 11 hráček. Zvítězil Pavel Tisovský
z Tomiry, ve finále se svým klubovým kolegou
Radkem Králem. Obrovského úspěchu dosáhla
Marcela Volfová z Dynama. Ve finále turnaje
žen zvítězila nad Katkou Vrobelovou (Bílovec)
v dramatickém zápase 2:1 a získala titul halové
mistryně ČR. Na děleném třetím místě skončila
Mária Fialová (SKM). Ve finále turnaje Poslední

šance porazil Pavel Mácha (WWW) Janu Richterovou (Bílovec HK) 2:1. Celkovým vítězem
Rakovnického mölkathlonu se stal Roman Hanyk z Jablonce nad Jizerou před Pavlem Tisovským (Tomira Bílovec) a Marcelou Volfovou
(Dynamo).
Po únorovém Mistrovství světa v mölkparkuru (22.–23. 2. v Gatě aréně) čeká mölkaře
Halové mistrovství ČR 4. dubna v Brně a zejména 23. května VII. jarní zlatá zručská mölka
a 24. května V. mistrovství Posázaví jednotlivců. Při sobotním turnaji trojic, který bude pro
zručské týmy i možností kvalifikovat se přímo
na červencové Mistrovství Evropy EUROMÖLKKY 2020, chtějí pořadatelé z SKM překonat
český rekord v počtu startujících týmů, který je

FOTO: ARCHIV AUTORA

Zprávy z atletických tratí
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zatím 40 družstev. Můžete k tomu přispět i vy.
Nezapomeňte se včas přihlásit.

Ozdobou turnaje byly účast extraligových hráčů i mezinárodní zastoupení

Vánoční cena dvojic stolních tenistů předvedla své historické maximum

Startovní pole dětí ne Zruč Open 2019

František Herout
Stolní tenis – Sobota 28. 12. 2019
byla dnem, kdy Sportovní hala ve
Zruči nad Sázavou hostila jubilejní
10. ročník Vánoční ceny města Zruče
nad Sázavou. Do Zruče se sjelo rekordních 36 dvojic, a to se ještě čtyři
náhradníci do startovního pole na poslední chvíli bohužel nevešli.
Účastníci se utkali ve dvou výkonnostních divizích A a B, do kterých byli rozděleni dle nasazení pomocí výkonnostního koeficientu ELO. V základních
skupinách se hrálo jen na dva vítězné
zápasy a sety, a tak byly šance otevřenější. Divize se pak propojily baráží,
která rozhodla o konečné podobě závěrečného pavouku KO Divize A a Divize
B. Zatímco divize A se již hrála na tři
vítězné sady, divize B stále na dvě. Zápasy o umístění (po prohře v hlavním
pavouku) se dohrávaly jen na čtyřhry.
Největším zpestřením turnaje byla
účast extraligových hráčů Stanislava
Kučery (mistr republika 2018‒19 El
Niño Praha) nebo Tomáše Martinka
(TJ Ostrava). Druhou zajímavostí
byla účast rodilého japonského kvar-

teta německé reprezentantky Tsuitsui
a třech sourozenců Itagakových. A tím
největší lákadlem, které na zručském
vánočním turnaji bývá, byla účast 26
ligových hráčů, dalších 14 hráčů divizních, neboli kvalitní a vyrovnané
startovní pole.
Na stolech se ukázali i zručští mladíci Babka – V. Förster a Nácovský –
Cendelín, kteří úspěšně nezůstali
poslední i díky účasti kolegů z Kutnohorska. Na slušném 18. místě skončila domácí generační dvojice Daniel
Nevřela a Martin Vaigl. Z domácích
skončili nejlépe desátí František Herout s Radkem Slavíkem.
Skvělý pohled byl na obrannou hru
dvojice Stanislav Kučera a Kryštof
Přída (El Niño Praha), která místy
doslova brala dech a turnaj příjemně
protáhla. Strhující bylo nejen vítězné semifinále s Jakubem Slapničkou
a Ondřejem Květoněm, ve kterém
pražští tenisté zvítězili i díky tomu,
že Jakub Slapnička neproměnil vedení 2:1 a 8:3 (10:6) se Stanislavem
Kučerou. Ve finále se pak po závěrečné čtyřhře prosadilo ostravské pojetí
rozumného útoku v podání Tomáše

Martinka a Adama Štalzera, jakožto
zástupců těch nejlepších, který junior
ský stolní tenis nyní nabízí.
Zruč open skalpem Vaigla, Budaře,
Ištoka a Kohoutové
Celý sváteční den zněl ve Sportovní
hale pingpongový míček. Ráno stoly
zahřálo 26 mladých nadějí z nejbližšího okolí a odpoledne si zaplácali i ti,
co jsou mladými již delší dobu. Dopolední turnaj ovládl vlašimský Martin
Vaigl, který zároveň nastupuje za SKC
Zruč v krajské soutěži II. třídy. Nejlepším umístěním domácích bylo třetí
místo Dominika Babici Babky.
Mezi dospělými neregistrovanými
hráči v celkovém počtu 30 účastníků zvítězil Daniel Budař z Vysočiny
a mezi těmi ještě dospělejšími (70+)
domácí Milan Ištok! Soutěž žen nakonec ve finále ovládla Marie Kohoutová. Čtyřhru podobně opanoval Budař
společně s Minaříkem.
Moravská liga ukazuje svou sílu. Zruč
se zuby nehty drží středu tabulky.
Je to honička. V moravské 3. lize
nenajdete slabšího hráče, který by jen

držel hru. Míček lítá o sto šest zleva
zprava, rány, rotace. V tom lítá zručská pětice bojovníků v čele s Františkem Heroutem. Zápasy jsou proklatě
vyrovnané, a tak rozhoduje, jak se
který z hráčů vyspí. Zatímco skvělou
formu předváděl na podzim vedoucí
benešovské autoškoly Petr Loudín, po
Novém roce trochu tápe a na výsledcích je to hned znát.
Šesté místo je i tak dobrým výsledkem v nejtěžší ligové skupině. Zruč
navíc čekají ještě čtyři domácí zápasy,
které se uskuteční ve spolkovém domě
na konci února a března.
Body: František Herout 45:11/11:5,
Petr Loudín 28:16/8:5, Daniel Nevřela 14:17/5:4, Pavel Škopek 14:30/7:6,
Radek Slavík 11:32/8:4, Tomáš Beran
2:1/1:0.
Mladíci se rvou mezi dospělými
a začíná to šlapat
Vedle mládežnických soutěží se
představují mladí Zručáci i v regionálních soutěžích mužů. Po jejich
boku nastupují i „starší“ borci, jako
Messi, mezi kytaristy Patrick Vacík,
zcestovalý moderátor Pepa Förster
nebo městské elektrorozvody zachraňující Tomáš Cendelín. Zápas od zápasu jsou výsledky lepší a lepší. D-tým
se dokonce začíná ve vyšší soutěži RP2
škrábat na průběžné 6. místo a E-tým
stále atakuje příčky play-off.
Skvělým úspěchem je poslední domácí vítězství nad Olympií Kutná
Hora 10:8, čímž náš D-tým přeťal
nepříjemnou sérii dvou proher 8:10.
O to cennější je výhra proto, že jsme
nastoupili v sestavě s náhradníky, kteří
dokázali bodovat a zaskočit soupeře.

Čtveřice Dolejš – Förster V. – Cendelín F. – Jajčišin rozproudila zručské
stoly a připravila si tak půdu pod nohama do další sezóny.
Žáky na okrese drtí Babka. Je mu patnáct a do Alberovic vozí jen zlato
Tři regionální turnaje starších žáků
a tři prvenství, to je výsledek zručského
stolního tenisty Dominika Babky. Ten
přesně před rokem přišel coby průměrný člen skupiny mladíků z Alberovic.
Dvakrát týdně si zatrénuje s oddílovými kolegy a o víkendu zajede vyčistit
odpor soupeřů na okresních turnajích.
O to lepší to je, když ve finále narazí na
své týmové parťáky, jako Vojtu Förstera
nebo Filipa Cendelína.
Tato trojice se spolu s Ondrou Nácovským těší na závěrečný výběrový
turnaj TOP12 nejlepších žáků tří
okresů, který se uskuteční v dubnu
ve Zruči. O páté místo se rve i Tom
Förster, který má v této věkové kategorii před sebou ještě celé čtyři sezóny
dalších pokusů!
Zručáci si připisují cenné výhry i na
krajských turnajích a dost možná, se
někteří z nich objeví i na BTM České
republiky, které se uskuteční v březnu
ve Zruči, resp. ve Vlašimi.

Japonská účast kadetů na Vánoční ceně dvojic,
sourozenců Itagakových FOTA: ARCHIV AUTORA
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Vítězství a prohra volejbalistů v meziokresním derby

Nejlepším střelcem turnaje se stal Jáchym Zeman

Šest bodů z Českého Brodu

Zručský FCS zvítězil v Lovosicích

Josef Tůma

P. Kladivo.Trenér: Lukáš Vosyka.

Volejbal muži – V desátém dvojzápase volejbalového krajského přeboru mužů první třídy přivítali
volejbalisté Jiskry Zruč nad Sázavou na palubovce
Sportovní haly ve Zruči družstvo Vlašimi.
Jiskra Zruč n. S.–Sokol Vlašim 0:3 (-21, -19, -21)
Jiskra Zruč n. S.–Sokol Vlašim 3:1 (15, 19, -23, 23)
Sestava Jiskry: Vosyka, Vorlíček, Šramka, Vaněček, Nutil, Krajc, Hrbek, Slouka. Rozhodčí:

V jedenáctém dvojzápase volejbalového krajského přeboru 1. třídy se volejbalisté Jiskry vydali do Českého Brodu.
Slavoj Český Brod–Jiskra Zruč n. S. 1:3 (-20, 22, -13, -20)
Slavoj Český Brod–Jiskra Zruč n. S. 0:3 (-15, -21, -26)
Sestava Jiskry: Vosyka, Vorlíček, M. Drahokoupil, Nutil, Krajc, Hrbek, Slouka. Rozhodčí: Z.
Másilko. Trenér: Lukáš Vosyka.

Zručští volejbalisté vybojovali v meziokresním derby s Vlašimí tři body. Na snímku zleva blokují Lukáš Vosyka, Zdeněk Krajc
a Václav Hrbek hostujícího Oyuntsetsega Munkhmandakha. Akci sleduje libero Martin Vaněček.
FOTO: J. TŮMA

Šipkaři prohrávali 1:5, utkání dotáhli na výhru 10:8

Baltazaři překvapili první Poděbrady
Josef Tůma
Šipky – V 16. kole druholigové soutěže (C liga)
šipkařů, skupiny D, se hráči týmu Baltazaři
utkali v domácím prostředí (v Kácovské hospodě v Kácově) s družstvem Strašidla Okřínek.
Nastoupili ve složení David Chmel, Josef Hejl,
Oldřich Žižlavský a Matěj Vrzáček.
Baltazaři–Strašidla Okřínek 10:8, legy 23:20
Sestava a body Baltazarů: Žižlavský 3, Chmel
2, M. Vrzáček 2, Hejl 1, double 1, cricket 1
Baltazaři prohrávali v první polovině utkání
1:5, ve druhé části singlů výsledek otočili a těsně
10:8 vyhráli.
V 17. kole druholigové soutěže (C liga) šip-

kařů, skupiny D, tým Baltazaři zajížděl do
Poděbrad k utkání s prvním týmem soutěže –
družstvem Bohemia Hearts. Nastoupili zde ve
stejném složení jako proti Okřínku.
Bohemia Hearts Poděbrady–Baltazaři 8:10, legy 23:22
Sestava a body Baltazarů: Žižlavský 3, Chmel
3, M. Vrzáček 2, Hejl, cricket 1, double 1
Šipkaři celek Bohemia Hearts Poděbrady překvapili a uštědřili jim v domácím prostředí porážku.
Ligová statistika hráčů týmu Baltazaři (pořadí
z celkem 99 hráčů): 7. Žižlavský Oldřich – 70.6,
12. Chmel David – LKH 63.0, 54. Hejl Josef –
LKH 33.2, 55. Matěj Vrzáček – LKH 30.9
Pozn.: L (ligový) K (koeficient) H (hráče)

Nejlepší formu prokázal na turnaji v Lovosicích tým FCS Zruč nad Sázavou. Na snímku vítězná sestava.

Josef Tůma
Halová kopaná – V Lovosicích se uskutečnil
19. ročník turnaje poboček FCS v halové kopané. Oproti minulým ročníkům, kdy se hrálo
každý s každým, se bojovalo tentokrát ve dvou
skupinách, kde v jedné hrálo pět týmů: Přelouč,
Rabí-Horažďovice, Sparta Forever, Děčín a Týnec nad Sázavou, v druhé pak díky neúčasti jedné pobočky (Česká Lípa) čtyři týmy: Lovosice,
Zruč nad Sázavou, Opolany, Kadaň. Poté následoval vyřazovací systém křížem, první proti čtvrtému, druhý v. třetímu atd. Vyřazovací zápasy
byly většinou vyrovnané a několikrát musely po
remíze přijít na řadu i penalty. Nejlepší formu
na turnaji prokázal tým ze Zruče nad Sázavou,
který ve finále porazil tým Sparta Forever 3:1.
Na třetím místě skončila Kadaň, která v souboji
o třetí místo přehrála tým z Děčína 3:0.
Skupina A: Opolany, Kadaň, Lovosice a Zruč
nad Sázavou
Výsledky FCS ve skupině A: FCS Zruč nad
Sázavou–FCS Lovosice 3:0 (branky: Prošek,
Zeman, Musil), FCS Zruč nad Sázavou–FCS
Kadaň 5:1 (branky: Zeman 3, Koudela, Musil),
FCS Zruč nad Sázavou–FCS Opolany 1:2 (branka: Zeman)
Pořadí A: 1. Zruč nad Sázavou, 2. Opolany, 3.
Kadaň, Lovosice
Skupina B: Děčín, Sparta Forever, Týnec nad
Sázavou, Přelouč, Rabí/Horažďovice.
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Jáchym Zeman skóroval devětkrát a převzal cenu za nejlepšího střelce.
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Pořadí B: 1. Sparta Forever, 2. Rabí/Horažďovice, 3. Děčín, 4. Přelouč, 5. Týnec nad Sázavou
S. Kunert, FCS Lovosice: „Ve čtvrtfinále se hrála klasika A1–B4, B1–A4, A2–B3 atd. Z těchto
čtvrtfinálových klání postoupily do bojů o medaile
týmy Zruč nad Sázavou, Kadaň, Sparta Forever
a Děčín. Líté semifinálové bitvy přinesly výhry
Sparty Forever nad Děčínem a Zruče nad Sázavou
nad Kadaní. Poražení se utkali o třetí místo, které
nakonec urvali borci Kadaně. Poté se uskutečnil
zápas o první místo – finále. V něm se utkaly týmy
Zruče nad Sázavou a Sparta Forever. A jak to dopadlo? Vítězem 19. ročníku turnaje poboček fanklubů Sparty v Lovosicích se stal tým FCS Zruč nad
Sázavou, druhé místo obsadil celek Sparta Forever.“
Výsledkový servis:
Čtvrtfinále:
FCS Zruč nad Sázavou–Přelouč 4:2
branky: Zeman 2, Havel, Musil
Semifinále:
FCS Zruč nad Sázavou–Kadaň 2:1
branky: Zeman 2

Jiří Prošek (uprostřed) nedal ve finále sparťanským hráčům nic
zadarmo a podílel se výhře 3:1.

Finále:
FCS Zruč nad Sázavou–Sparta Forever 3:1
branky FCS: Musil 3 (hattrick)
O 3.–4. místo:
Kadaň–Děčín 3:0
Branky FCS celkem (18): Zeman 9, Musil 6,
Havel 1, Prošek 1, Koudela 1
Sestava: Martin Havel – Daniel Szalai, Jiří Prošek, Jáchym Zeman – nejlepší střelec turnaje –
9 gólů, Miloslav Musil, Zdeněk Louda, Jakub
Koudela, Tomáš Kotek, Zdeněk Brabec, Leoš
Kulhánek. Jiří Urban, trenér a zástupce týmu.
Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: Lukáš Šváb – FCS Lovosice
Nejlepší střelec: Jáchym Zeman – FCS Zruč
nad Sázavou
Nejlepší hráč: Jiří Pavlík – FCS Rabí/Horažďovice
S. Kunert, FCS Lovosice: „Po finálovém utkání
následovalo vyhlášení výsledků, kde byli oceněni
podle pořadí všechny týmy a také nejlepší jednotlivci. Poděkování patří zúčastněným pobočkám
a budeme se těšit příště na jubilejní 20. ročník
Lovosického halového turnaje poboček FCS.“
Konečné pořadí turnaje: 1. FCS Zruč nad Sázavou, 2. Sparta Forever, 3. FCS Kadaň, 4. FCS
Děčín, 5. FCS Opolany, 6. FCS Rabí-Horažďovice, 7. FCS Lovosice, 8. FCS Přelouč, 9. FCS
Týnec nad Sázavou, 10. FCS Česká Lípa
Daniel Szalai: „Na halový turnaj do Lovosic jsme
vyrazili již podruhé, po loňském 8. místě jsme měli
co napravovat. Děkuji klukům za parádní výkon,
jsem na tým pyšný. Vše se obešlo bez zranění, což
bylo důležité. V létě nás čekají další turnaje a doufám, že budeme pokračovat ve sbírání trofejí pro
Zruč nad Sázavou.“

