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Městská knihovna obstála skvěle!
Josef Förster

P

lán města přemístit zručskou knihovnu z his
torických prostor zámku do rekonstruovaného
objektu bývalého obuvnického učiliště a nynějšího
spolkového domu se ukázal jako velice šťastný tah.
Knihovna tam před pěti lety nalezla moderní záze
mí odpovídající nárokům na knihovní prostory 21.
století a knihovnice novou chuť a energii do práce.
Paní Hana Vilimovská (po jejím odchodu do penze
paní Mgr. Jiřina Bělinová) a paní Milena Lhotková
vložily své síly nejen do kvalitní správy a rozvoje
knihovního fondu a standardních výpůjčních a in
formačních služeb, běžný provoz knihovny navíc
postupně obohatily o mnoho nadstandardních
kulturně vzdělávacích aktivit, jichž jste byli mnozí
z vás či vašich děti účastníky. Já sám jsem si oblíbil
pravidelné cestovatelské besedy, kromě toho se tu
konají besedy se spisovateli, autorská čtení nebo
výstavy. Od svých dětí vím, jak knihovna velmi ak
tivně spolupracuje s místními školami všech typů.
Velmi oblíbená je každoroční Noc s Andersenem,
učitelé s žáky hojně navštěvují školní programy
o knihách a čtenářství pro děti již od mateřských
škol po mladší školní věk. Nadto knihovna organi
zuje čtenářský kroužek, pomáhá studentům střed
ních škol s výukou literatury, píše se zde městská
kronika a další.
V minulém čísle Zručských novin vás knihovni
ce Mgr. Jiřina Bělinová informovala o nominaci

Městské knihovny ve Zruči nad Sázavou (spolu se
čtrnácti jinými knihovnami napříč celou repub
likou) v kategorii „základní knihovna“ na cenu
Knihovna roku 2017. Nyní je čas oznámit výsled
ky které zručská delegace (v níž kromě všech tří
knihovnic, byl starosta města Mgr. Martin Hujer,
vedoucí odboru kultury Mgr. Martina Fialová, ma
nažerka spolkového domu Marcela Černá a prů
vodce ministerské komise po dětské knihovně Voj
ta Förster) s napětím očekávala 5. října dopoledne
v Zrcadlové kapli pražského Klementina.
Úvodního slova se ujal ministr kultury Daniel
Herman, který zdůraznil hlavní poslání knihoven,
jímž je budování a upevňování vztahů. Letošní roč
ník se totiž nesl v duchu právě tohoto komunit
ního rozměru knihoven. Vyzdvihl vztah čtenářů
ke knize, vztah komunity k místní kultuře, vztah
lidí k místu, kde žijí. Podle jeho slov se knihovny
stávají místem, které spojuje lidi různých genera
cí, lidi handicapované se zdravými, starousedlíky
s nově přišedšími.
A jak tedy zněl konečný verdikt poroty? Ač
naše knihovna nezískala hlavní cenu (tu obdržela
Knihovna městyse Křtiny v okrese Blansko), do
stalo se jí zvláštního uznání – obsadila pomyslné
druhé místo, za nějž byla oceněna diplomem. Vyjá
dření poroty o zručské knihovně se čte velmi pěkně
a stojí za citování: „Její interiér je mimořádně pros
torný, funkční a esteticky kvalitně řešený, s výbor
ným orientačním systémem v knihovně i fondu.
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Poskytuje vynikající knihovnické a informační
služby všem skupinám obyvatel, výjimečné jsou
zejména služby poskytované studentům středních
škol (tzv. Záchranné maturitní lano), ale též žákům
základní školy, praktické školy i dětem z dětského
domova. Obdivuhodná a ojedinělá je systematická
spolupráce a propojení knihovny se všemi partnery
v obci (spolky, organizace, školy…) včetně jejího
vedení, s cílem vzdělávání obyvatel a budování
města jako místa pro dobrý život.“
A když jsem se Vojty zeptal, jak to celé prožíval

on, řekl mi: „Když jsem komisi prováděl, tak jsem
měl trochu trému, ale nakonec se mi to povedlo
dobře. Nečekal jsem, že se knihovna umístí až tak
dobře. V Praze se mi líbilo, na konci byla hostina,
kde podávali zákusky, řízky, toasty, saláty a džusy.“
Je skvělé, že naše knihovna a její pracovnice zís
kaly za své úsilí v těžké celostátní konkurenci tak
kvalitní veřejné uznání. K ocenění jim upřímně
blahopřejeme! Kdo ještě nepatříte mezi pravidelné
čtenáře nebo návštěníky jejích početných akcí, pak
vězte, že určitě stojí za to ji navštívit!

Pozvánka na adventní jarmark

Eva Boumová

M

ilí čtenáři Zručských novin, z důvodu slou
čení listopadového a prosincového čísla si vás
dovoluji pozvat na Předvánoční jarmark již nyní.
Jako vždy se můžeme první adventní neděli 3. pro
since těšit na trhovce s jejich bohatou nabídkou vý
robků. V mrazivém dni nás zahřeje svařák a mlsné

jazýčky potěší třeba trdelník. Nakoupíme drobnos
ti pro své milé, vánoční dekorace, adventní věnce,
šperky a mnoho dalšího. Nebude chybět ani druhý
ročník soutěže O nejlepší vánočku Zruče. Stejně
jako v loňském roce o vítězi rozhodnete vy svými
hlasy. V prvním ročníku soutěže s naprostým pře
hledem vyhrála vynikající vánočka paní Bechyňové.
Cena v hodnotě 500 Kč (foto vpravo u článku) je

připravena i pro letošního vítěze. Zatímco budeme
ochutnávat vánočky soutěžících, zahrají a zatančí
nám děti ze základní umělecké školy. Taneční vy
stoupení si připravil kroužek paní Aleny Heroutové.
Veselé představení nám ukáží pod vedením svých
učitelek i dětičky z mateřinek. Budeme moci na
vštívit zámek, ve kterém tento rok přibylo mnoho
nových exponátů, dále Kolowratskou věž nebo
zámeckou galerii, kde si výstavu obrazů připravily
studentky UMPRUM Lucie Jestřabíková a Ana
stázie Stročková. V podvečer slavnostně rozsvítíme
vánoční stromeček a zazpíváme si společně koledy.
Přijďte si s námi užít předvánoční atmosféru
do zámeckého areálu, který letos bude nově vyz
doben překrásnými světelnými dekoracemi. Tě

8. listopadu 2017

18.00

šíme se na vás.
Případní zájemci
o prodej z řad trhov
ců se mohou hlásit
na odboru kultury:
kultura@mesto-zruc.
cz. Připomínám, že
pronájem místa je
zdarma.
Soutěžící o nejlep
ší vánočku Zruče se
mohou hlásit na e
m a i l : b o u m ova @
mesto-zruc.cz nebo
na tel.: 327 531 194.

Spolkový dům Zruč nad Sázavou

^

kreslo
pro hosta: Jarmila Kratochvílová

~ atletka

Jarmila Kratochvílová patří mezi nejlepší světové, evropské, československé i české atletky historie. Je držitelkou nejdéle platného světového rekordu –
v běhu na 800 m v čase 1:53,28, který vytvořila 26. července 1983 v Mnichově, a halového světového rekordu na 400 m (49,59 s) z roku 1982 z Milána.
Mezi její další sportovní úspěchy patří zlaté a stříbrné medaile z mistrovství světa, mistrovství Evropy, stříbrná medaile z Olympijských her v Moskvě
v roce 1980 aj.V roce 2013 ji prezident republiky vyznamenal medailí Za zásluhy.V současné době působí jako trenérka atletické mládeže v Čáslavi.
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Vážení čtenáři, i v tomto čísle Zručských novin pokračujeme
v cyklu foto-hádanek z prostředí našeho města. Správná odpověď na aktuální kvíz bude zveřejněna vždy v příštím čísle společně s vyhlášením nového soutěžního kvízu. Věříme, že Vás tato
pátrací soutěž zaujme a že se nám podaří Vás motivovat alespoň
ke krátké procházce Zručí s otevřenýma očima. Správná odpověď
na hádanku z minulého čísla je, že na snímku zachycený detail
zachycuje část dveří vedoucích do bývalého lihovaru ve Zručském dvoře, přímo v těsném sousedství vstupní brány do areálu
dvora. Výherkyní se stala paní Hejlová. Výhru v podobě volné
vstupenky do Kolowratské věže pro dva si může vyzvednout
v infocentru do konce listopadu.
Dnešní hádanka nepotřebuje nápovědu, je jasné, co je
na snímku zachyceno, my se tedy jen ptáme, kde ve Zruči je
tento konkrétní objekt k vidění? Pro jednoho autora správné

BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci říjnu
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Miloslavu Melicharovi, Marii
Burdové, Věře Kaňkové, Vlastě
Březinové, Boženě Petrů, Heleně
Melezinkové, Libuši Muzikové,
Marii Brzákové, Jiřímu Liškovi,
Kristě Pekárkové, Zdeňku Janatovi,
Evě Cukrové, Marii Novotné, Marii
Procházkové, Emilii Zelingerové,
Bohumile Maršounové, Františku
Černuškovi, Boženě Křížové,
Bohumile Včelákové, Emilii Čeledové,
Stanislavu Dotlačilovi, Miloslavu
Zenáhlíkovi, Josefu Sůvovi a Josefu
Bramborovi.

Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Dodatečně srdečně blahopřejeme
k životnímu jubileu
paní Emilii Přenosilové,
dlouholeté člence Sboru pro občanské
záležitosti, která v měsíci září oslavila
narozeniny, a velmi děkujeme
za její dosavadní práci.
Sbor pro občanské záležitosti

Předsesa fotoklubu Bob Novák na výstavě
		

FOTA: LENKA ŘÍHOVÁ

Upozornění pro čtenáře: Příští ZN
vyjdou jako dvojčíslo až 15. 12. 2017.

TEVŘENÝMA ČIMA

odpovědi bude na infocentru připravena
zajímavá cena.
Své odpovědi pište na e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz. Uzávěrka odpovědí je
v úterý 24.11. 2017 ve 12.00 hodin.

Po (foto)sklizni

S

tejně jako vloni si náš zručský fotoklub počkal,
až pomine letní turistické hemžení na zámku,
a zahájil klidovou sezónu výstavou snímků ně
kterých svých členů. A protože je říjen na zámku
klidný až moc, cesta do podkrovní galerie spletitá,
turista sem zavítá už jen vzácně a navíc domorod
ci chodí v tuhle roční dobu spíše na houby nebo
pracují na zahrádkách, aby stihli včechno, než
se zima ohlásí, rozhodli jsme se udělat uprostřed
výstavy 17. října pro veřejnost setkání s autory.
A aby milovníci fotografie měli o nějaký ten dů
vod k návštěvě výstavy navíc, připravili jsme kromě
občerstvení také promítání snímků nad rámec vý
stavy a s ním spojený fotopokec. Nešlo o žádnou
oficiální vernisáž, spíš o neformální setkání lidí,
které spojuje nadšení pro umění dobře se dívat
kolem sebe, nepropásnout okamžik, kdy se dá
uvidět v obyčejných věcech něco mimořádného,
včas zmáčknout spoušť a zprostředkovat tak kouzlo
okamžiku i ostatním...
V září obvykle „sklízíme“ plody své celoroční
činnosti: Jednak jsou již známy výsledky uplynu
lého ročníku meziklubové soutěže „Mapový okruh
Vysočina“ a jednak snášíme na hromadu snímky
ulovené a vypěstované v uplynulém roce, abychom

Řešení minulé foto-hádanky

Lenka Říhová
vybrali kolekci, kterou obešleme další, již šedesátý
ročník soutěže, u jejíhož zrodu náš fotoklub stál.
A protože se k této skutečnosti hrdě hlásíme, ujali
jsme se v jubilejním roce pořadatelských povinnos
tí. Také to pro nás kromě koordinace kolování sou
těžních kolekcí znamená, že v druhém zářijovém
víkendu 2018 uspořádáme ve Zruči u příležitosti
vyhodnocení soutěže malý fotografický svátek.
Na současné výstavě, která by mohla mít pod
titul: „Aneb co se do Vysočiny nevešlo“, návštěvní
ci mohli ochutnat něco z plodů letošní fotosklizně
některých našich členů ‒ Boba Nováka, Petra Ská
ly, Jana Rady, Jaroslava Boumy, Jany Vyčítalové,
manželů Říhových, Milana Leopolda, Katky Hel
lerové a Martiny Trávnikové.

Robert

Mezinárodní den
seniorů v Uhlířských
Janovicích
Šárka Kohoutová
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Jistě pochopíte, že sloupek v tomto vydání musí být
ovlivněný náhlou osiřelostí tátova štamgastského místa v hospodě a bude osobní. Tenhle skvělej chlap, navzdory všem lidským mouchám, byl velkej frajer a to,
jak se s životem vypořádal, i to, jak dlouho té mrše
utíkal z lopaty, si zaslouží víc než inspiraci pro pár mudrlantských řádků.
Před chvilkou jsem mživou říjnovou nedělí venčil naše
psy, kterým chybí jako nejen mně, a utíkal pohledem
k barevnému listí na stromech i zemi. Nikde nebyla
kvůli sychravu ani noha, mně ale přišlo všechno tak
pěkné a pestré a skutečné a stojící za žití. Až podpásovka v podobě odchodu milovaného člověka vám znovu
připomene, jak všechna ta omletá klišé o užívání každého dne, jako by byl poslední, mají dost do sebe.
Dokud máte času dost, na pár hodinách nebo týdnech
nesejde. Nikam se vám nechce, počasí není dost dobré, mohlo by být lepší, lidi nejsou, tak se na všechno
vyprdnete. Zítra bude lépe. Možná. Ale jestli aspoň
trochu můžete, udělejte to všechno ještě dnes, běžte na výlet, i když krápe, jeďte na dovolenou, ač je
chladno. Vezměte děcka, kam jste plánovali… Každá
minuta se počítá. Jasně, plácnout občas sebou na gauč
a hodit na všechno bobek je též třeba, ale na to je času
dost…
Zítra z vás totiž může být pixla s popelem a to už moc
akcí nepodniknete.
Nemyslete, že tahle osvícená moudra sám praktikuji.
Jsem líný jak veš a všechny ty výmluvy užívám víc než
hojně. Ale neměl bych, když už si tady hraju na dalaj
lámu…
Užívejte svých dnů svých blízkých. Je jedno, jestli dáte
pivko na zahrádce u grilu, zajedete ke Žďáru karavanem do kempu, půjdete na houby nebo prochodíte
Island! Teď hned. Nebo co nejdřív.
Carpe diem!

Nový úkol pro zručské detektivy
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Užívej života
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Irena Prokoschová

A

ž nám bude 77 let... Právě tak se to zpívá
v jedné písničce a my jsme byli letos šťastní
oslavenci dvou sedmiček hned za sebou!
Sešli jsme se v milé a příjemné společnosti
v restauraci u Studničků. Nezapomněli jsme ani
na ty, kteří již nejsou mezi námi, a uctili jejich pa
mátku tichou vzpomínkou. Potom přišlo na řadu
povídání o rodinách, o radostech i našich staros
tech. Jak se nám žije v místě, kde bydlíme atd.
Naše vnoučata nám dělají radost a tak se do
zvídáme, ve kterých zemích studují od ERAS
MU. Procvičí a naučí se cizí řeči, navštívili již
Španělsko, Francii, USA, Chile. Doma nám pak
vypráví, jak se kde žije. Rádi nasloucháme jejich
znalostem o každé zemi. My jsme se po ukončení

školy rozběhli po celé republice a jeden žák má
domov až v Kanadě. Už jsme ho dlouho neviděli.
Ve Zruči je nás zatím pět. Domovské město se
líbí všem, kteří přijeli na setkání. Zámek a krásný
park vybízejí k pěkným procházkám, vyrostla roz
hledna i cyklostezka. Máme také senior-taxi, kte
ré nám mnozí závidí. Zkrátka město na nás, dříve
narozené, nezapomíná. Přispívá nám na kurzy
Akademie třetího věku (A3V), které pokračují
dál pro ty, koho zajímá historie. Setkáváme se
zde s prima partou lidí a od přednášejících se do
zvídáme mnoho zajímavostí. Sociální služby jsou
ve městě také spolehlivé, dobře fungují k naší spo
kojenosti. Jídlo z družiny je také chutné. Mnohé
jsme si ještě nestačili říci, a tak si to příště dopoví
me. Nakonec ještě nezbytné foto od pana Tvrdíka
a za rok se těšíme naviděnou!

rotože první říjen patří na celém světě našim milým seni
orům, rozhodli jsme se i my ho patřičně a náležitě oslavit,
a to krásným hudebním dárkem v podobě pěveckého vystou
pení, které se uskutečnilo v pondělí, 2. října v dopoledních
hodinách v Domově pro seniory v Uhlířských Janovicích.
Jak jinak, kromě mé stálé hudební i lidské jistoty v podobě
pana Mgr. Františka Hromadníka, mi publikum dělali i tři
senioři z našeho domova ve Zruči nad Sázavou.
A protože pan učitel už mne za tu dlouholetou spolupráci
zná opravdu dokonale, vybral pro tento koncert opravdu pře
krásný repertoár, který se nově postaveným domovem nesl až
do vyšších pater. Zpívalo se mi opravdu moc hezky, o čemž
svědčilo i nadšení a spokojenost mých posluchačů. Děkuji
za pozvání a vytvoření působivé atmosféry a věřím, že se zase
někdy uvidíme a uslyšíme.
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Exkurze žáků VO ZUŠ na výstavu
Nervous trees Krištofa Kintery v galerii Rudolfinum

Hořelo × nehořelo
Andrea Pacalová

Z

eptal se mě kamarád, který o hasičích ví ako
rát to, že ve městě nějací jsou a že jsem jedna
z členek SDH: „Hele, co se to v pátek ve městě
dělo? Po městě jsem slyšel houkačky, viděl hasiče,
policajty i záchranku… Kde hořelo?“
„Nehořelo nikde, probíhalo taktické cvičení
složek IZS (Integrovaného záchranného systé
mu) v dětském domově. Kromě profíků ze stanice
ve Zruči tam byli hasiči ze stanic v HZS Kutná
Hora, HZS Uhlířské Janovice a HZS Vlašim.
Pak Zdravotnická záchranná služba Středočeské
ho kraje, Policie ČR, Český červený kříž a taky
jednotky dobrovolných hasičů z Trhového Štěpá
nova, Čestína, Kácova, Zbraslavic, Čechtic a Jed
lé. Byla to simulace mimořádné události, kdy je
ohroženo na životě a zdraví více lidí. Ze Střední
odborné školy dopravní Čáslav, z oboru požární
ochranna přijelo dvacet figurantů, z nichž více jak

Strojník Jaroslav Svoboda u nové Lízy

FOTA: ARCHIV SDH

Transport zraněného, v popředí Jan Kuře Čech a Jan Sixta

polovina hrála zraněné, pro lepší efekt byli i na
maskování pěkně červenou barvou. Představ si,
že jeden z nich ta svá zranění hrál tak dobře, že
bych mu i věřila. A o to při těchto cvičeních jde.
Pokusit se pomocí figurantů navodit situaci, aby
si zasahující opravdu myslel, že jde o život. A ono
v reálu jde!“
„Vaši kluci tam byli taky?“ „Jestli myslíš dobro
volné hasiče, tak ano. Já a další členky SDH ‒ Luc

Figuranti pod dohledem Luboše Drbala a Lukáše Hoskovce

ka a Evička jsme tam byly jen na pozorovanou. Ale
naši kluci přijeli na místo zásahu jako první s cis
ternou Lízou. Když Kuře, Jinďa, Šagi, Luky, Lubík
a Jára vyskákali z auta v zásahovém oblečení včetně
dýchacích přístrojů, nepoznala bych je. Rozvinu
li hadice, napojili je k čerpadlu a pak se odebrali
do budovy plnit úkoly.
„Jaké úkoly?“ „Kromě hašení požáru hledali v bu
dově figuranty a spolu se zdravotními záchranáři
je třídili, transportovali na nosítkách k stanovišti
záchranné služby a hlídali před budovou ty zelené.“
„Zelené?“ Aha, asi vím na co myslíš, ale o ty teku
té tady nešlo... Zelené je označení pro oběti, které
mohou samostatně odejít z postiženého místa, ale
stále se musí hlídat vzhledem k následné identifika
ci policií. A taky pro to, že se u nich může rozvinout
postraumatický šok a mohou spadnout do žluté.“
„Ty tady, Packo, házíš barvama jako na semaforu,
chybí ti červená...“
„Červená, to jsou kritické stavy s neodkladným
transportem. Ta žlutá, to jsou nekritická zranění
při zachování dechu a krevního oběhu. Ale máš
pravdu, on to skoro takovej semafor je, teda až
na tu černou barvu štítku. Ta už je znamením pro
nohama napřed. Oficiálně je to metoda START
(Ssnadné, Ttřídění, Aa Rrychlá, Tterapie). Ale
černá barva tam tentokrát nebyla.“
„Zvládli to?“ „Víš, říká se, že neexistuje způsob
jak je připravit na vše. Pouze doufat že budou při
praveni. Z mého pohledu klukům účast na tom
hle cvičení prospěla, zadané úkoly splnili. Že jsou
na soutěžích jedničky, víme, a co mohou zlepšit,
jim v závěrečném hodnocení sdělil vedoucí cvičení
mjr. Ing. Pavel Říha z ÚO Kutná Hora.

J

eště nikdy v minulosti se umění nevěnovalo
tolik lidí jako teď. Navzdory tomu i navzdory
rozšiřování hranic umění se nezdá, že by bylo sro
zumitelnější nebo obecně přístupnější. Jak snad
né je vyslovit: „Tomu nerozumím“ při pohledu
na moderní umění. Jako kdyby byl prostor umění
výsadou elit nebo specialistů a byl nečitelný. Tato
„cizokrajnost“ současné umělecké tvorby není nic
záhadného ‒ mimo jiné plyne z vlastností naší
doby. Dnešní mladí tvůrci nejsou divní, jen cit
liví. Senzitivní autoři už nebudou tvořit krásná,
ihned čitelná díla. Jednoduše by to dnes nebylo
pravdivé. Možná lze použít srovnání s moderní
hudbou: Hudební mainstream je určen k masové
zábavě a okamžité spotřebě (a má být „krásný“).
Dopadá to tak, že se nedá téměř poslouchat. To
nechceš.
Co ale znamená tvořit s očima otevřenýma vůči
světu? Vnímaví tvůrci se snadno mohou propad
nout do depresí ‒ asi jako každý, kdo o světě uva
žuje, od filosofů po novináře. Připadá mi, že vzít
si ze své doby jen to nejlepší zkrátka není mož
né. Každopádně ale nevznikne oslnivá krajinka
do obyváku jako před stopadesáti lety... Ostatně
je tomu už dlouho, co téma krásy ztratilo v umění
svou dominanci.
Autor, za kterým jsme se rozjeli s žáky do Prahy,
postrádá cizokrajnost či nádech nedosažitelných
intelektuálních výšin. Přitom umí být smrtelně
vážný a vzápětí neuvěřitelně hravý. Jde o Kryšto
fa Kinteru. Jeho výstava Nervous trees je pojatá
opravdu velkoryse. Jedná se o v pořadí stou vý
stavu Galerie Rudolfinum a výběr autora určitě
není náhodný. Galerie získala velmi atraktivního
umělce, ale musela se nechat „ochočit.“ Rudol
finum je historická budova se zlacenými štuky,
velkorysými vyřezávanými dveřmi a vrzajícími
parketami. Kintera zaplnil tento exkluzivní pro
stor součástkami počítačů, kabely, částí své dílny,
rozsekaným polystyrenem, lešením, horou ždíma
jících praček... Že půjde o tak trochu jinou výsta
vu, bylo jasné, už když jsme přišli. Při vstupu jsme
míjeli jinou školní skupinu s polystyrenem ve vla
sech... Jako pedagog jsem měl posléze na výstavě
velkou radost z toho, jak děti instalace vnímají

FOTA: LENKA ŘÍHOVÁ

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

D

ne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu
„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji
2017 – 2019.“ Díky ní si mohou obyvatelé Stře
dočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu
kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1.
a 2. emisní třídě dle ČSN EN 3035. Podpořena
tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná
paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo,
kotel výhradně určený pro spalování biomasy,
automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový
kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje
na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to
i v případě, že slouží k primárnímu vytápění ob
jektu. Finanční podpora může dosáhnout výše
75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie
nově pořízeného tepelného zdroje.

Podmínkou k získání podpory je splnění směr
nic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K proká
zání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen
přiložit k žádosti doklad o kontrole technického
stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu,
kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva
o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína
a otopnou soustavu povinni si nechat zpraco
vat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba
tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů
nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný
doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku
kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v pří
padě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze
nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída
kotle neznámá.
Výměnu starého kotle na ruční přikládání mo

ZUŠ

bezprostředně. Přirozená samozřejmost, humor
i nadsázka je možná důvodem, proč výstavě děti
tak rozumějí.
Nedovedu si představit Kinterovy sochy jen tak
osamoceně stát v prázdné galerii. Působilo by to
asi nepatřičně. Graﬃti v tichu bílé výstavní síně
také nefunguje, je vytržené z ruchu ulice. Živost
výstavy je v rozdělanosti, „rozbordelenosti,“ která
je hodně sympatická. Nestaví nás do role vníma
tele (tedy Umění versus Já), jsme prostě a přiroze
ně uvnitř soch, v nenucené interakci. Připadá mi,
že u většiny věcí je absolutně irelevantní dokonče
nost. Něco ubrat či přidat by asi nebyl problém,
zásadní je nápad, výpověď. Ta je někdy lakonicky
jednoduchá (rozumím tomu tak, že si dělá srandu
z přitroublých reklamních hesel). Také je ale ně
kdy jemná, a proto asi autor potřebuje chráněný
prostor galerie. Ve veřejném prostoru by stejné
věci tak jemně nevyzněly.
Kintera vyvolává pocit, že je tvorba snadná. Sta
čí být pro věc zapálený, přemýšlet o světě kolem
a mít vůči němu oči dokořán. Jeho věci vypa
dají přirozeně a samozřejmě, což neznamená, že
za nimi není spousta tvrdé práce. Je ale radost se
na ně dívat. Z galerie jsem odcházel s chutí pustit
se do tvorby.
Tahle výstava je optimistický vzkaz publiku
od jedné z nejrenomovanějších galerií u nás.
Rudolfinum se zabývá spíše výstavami starších
zvučných jmen ze zahraničí. Jako jubilejní nám
ale představuje současné živé umění, na které se
v naší malé republice často nedostává. Výstavu
vřele doporučuji ‒ třeba ve spojení s vánočními
nákupy v Praze. Trvá do 26. listopadu a vstup je
zdarma.
Děkujeme Spolku rodičů a přátel ZUŠ za pro
placení nákladů exkurze!
PS: V jednom rozhovoru Kryštof Kintera říkal,
že umělec nemusí umět kreslit. Neznamená to
ale, že se kresba nehodí. Ve škole se učíme kres
bu, ale nadřazené je výtvarné vidění a porozumění
výtvarné řeči.
PS2: Kryštof Kintera umí kreslit :)

Julie Fajmanová kreslí v sále s instalací Postnaturalia.

Démon růstu
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Polystyren ve vlasech

Jan Kopřiva

Převzetí raněných zdravotníky

Stanoviště třídění raněných
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hou realizovat fyzické osoby na území Středočes
kého kraje, a to pouze ve vybraných objektech,
kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení
a zemědělské usedlosti s maximálně třemi byto
vými jednotkami podle listu vlastnictví z kata
stru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje
na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také
to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen
dne 4. 10. 2017 od 8.00 hod. a ukončen 29. 6.
2018 ve 14.00 hod., nebo do vyčerpání urče
ných finančních zdrojů. Všechny další informa
ce se můžete dozvědět na webových stránkách
Středočeského kraje.
Na základě informací z Ministerstva pro místní
rozvoj zpracovala Kancelář starosty.
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Události řešené městskou policií
v září 2017

Pátky si v prosinci rezervujte na koncerty

• 9. 9. 2017 – V 03.05 hodin byla hlídka MěP kontaktována operátorkou
humanitárního sdružení Život 90, která požádala o výjezd k třiaosmdesá
tileté klientce hlásící zdravotní problémy. Strážníci na místě ženě poskytli
první pomoc. Její zdravotní stav dále nevyžadoval odborné lékařské vyšetření.
• 16. 9. 2017 – V ranních hodinách kontaktovala hlídku MěP obyvatelka
chatové oblasti Ctiborka. Oznámila, že se u jedné z chat nachází uhynulá
srna. Hlídka MěP požádala členy místního mysliveckého sdružení, kteří
uhynulý kus zvěře z místa odstranili.
• 17. 9. 2017 – Ve večerních hodinách požádala hlídku MěP o asistenci
hlídka PČR. Hlídka vyjížděla na náměstí Míru, kde mělo dojít ke rvačce.
Bylo zjištěno, že se v prostoru Hotelu Baťov popralo několik mužů bulhar
ské národnosti. Po příjezdu strážníků se již na místě nacházela RZLS (Rychlá
záchranná lékařská služba). Hlídka MěP asistovala zdravotníkům a hlídce
PČR při šetření události.
• 18. 9. 2017 – Na žádost Policie ČR vyjížděla hlídka MěP ve večerních
hodinách do ulice Vlašimská. Zde se v nepřehledném úseku pozemní ko
munikace nacházelo porouchané motorové vozidlo, které tam kompliko
valo dopravní situaci. Hlídka MěP v místě usměrňovala provoz až do jeho
úplného obnovení.
• 22. 9. 2017 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP oznámení ob
čanů o muži ležícím na chodníku v horní části Sadu Míru. Strážníci muže
probudili a dále zjistili, že se jedná o dvaačtyřicetiletého muže polské národ
nosti, který na místě odpočíval po požití nadměrného množství alkoholu.
Záležitost byla posouzena jako přestupek proti veřejnému pořádku a byla
mu uložena bloková pokuta.
• 26. 9. 2017 – V odpoledních hodinách si přítomnost hlídky MěP vyžádal
personál OD Penny Market. Zde byl ostrahou přistižen sedmadvacetiletý
muž slovenské národnosti, který se pokusil přes kasy obchodu pronést zboží
bez zaplacení. S uvedeným, který se na místě k činu doznal, byla věc pro
jednána jako přestupek proti majetku a byla mu uložena bloková pokuta.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v říjnu 2017
• 5. 10. 2017 – Jednotka byla vyslána do Průmyslové ulice. Na místě bylo
zjištěno, že se vyvrátil strom a spadl na vozovku a jeho větve zasáhly štít budovy.
Strom byl odstraněn pomocí motorové řetězové pily. Spolu s naší jednotkou
na místě zasahovala jednotka SDH Zruč nad Sáz., která pomohla s odklízením
větví, a dostavila se tam i Policie ČR (PČR).
• 6. 10. 2017 – Bylo provedeno taktické cvičení likvidace požáru Dětského
domova ve Zruči nad Sázavou. Cvičení probíhalo ve druhém patře, kde mělo
dojít k požáru a zranění dvaceti dětí při následné panice. Před příjezdem
jednotek byla provedena evakuace zaměstnanců a dětí. Jelikož požár vypukl
v kuchyňce, některým zraněným dětem kouř odřízl cestu k bezpečnému
opuštění budovy. Hasiči uvízlé a zraněné děti vyhledávali a spolu se zdra
votnickými záchranáři aplikovali metodu START (Snadné Třídění A Rychlá
Terapie). Následně hasiči cvičný požár, který vznikl nedbalostním jednáním
dětí ve třetím nadzemním podlaží ubytovací budovy, zlikvidovali. Cílem bylo
procvičit postup, taktiku a součinnost jednotek požární ochrany s dalšími
složkami IZS při vyhledávání zraněných, jejich třídění a následný transport.
Cvičení se zúčastnili složky IZS: jednotky HZS Zruč nad Sázavou, Vlašim,
Uhlířské Janovice, Kutná Hora, jednotky SDHO Zruč nad Sázavou, Trhový
Štěpánov, Čestín, Kácov, Zbraslavice, Jedlá, Čechtice, ZZS Středočeského
kraje, Český červený kříž, PČR a městská policie.
• 6. 10. 2017 – KOPIS vyslalo jednotku k odstranění stromu, který hrozil
pádem na koleje a silnici k Chabeřickému mlýnu. Strom byl pomocí mo
torové řetězové pily zlikvidován. Na místě byla i městská policie.
• 12.10.2017 – Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje každoroč
ně některý z pátků, který vychází na třináctý den v měsíci, Dnem požární
bezpečnosti. V letošním kalendáři nalezneme tento mnohými lidmi velmi
obávaný a nešťastný den v lednu a říjnu. A právě podzimní pátek 13. října
byl zvolen za den, kdy se hasiči snaží různými preventivními akcemi tuto
pověru vyvrátit. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se tentokrát
rozhodl, že v rámci prevence otestuje průjezdnost některých sídlišť nebo
jinak hustěji osídlených oblastí, v nichž měly v minulosti jednotky požární
ochrany komplikace při cestě k zásahu. Hasiči se na vybraných místech
sídlišť zaměřili i na kuriózně zaparkovaná auta a na kontrolu nástupních
ploch pro požární techniku. Mnozí lidé totiž při parkování svých vozidel
zapomínají na skutečnost, že především výšková technika (žebříky a plo
šiny) potřebuje k bezpečnému ustavení i nezbytné místo pro vysunutí
stabilizačních podpěr. Ve Zruči nad Sázavou bylo vše v pořádku.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Martina Fialová

P

ředvánoční čas je spojovaný s velkým očekáváním a těšením
dětí, ale i my, kteří už nějaký ten pátek dětmi nejsme, si ho
můžeme hezky užít. My vám opět nabízíme zpestření tohoto
adventního času několika koncerty.
První prosincový pátek přijede potěšit do Zrcadlového sálu
zámku své stálé, ale i třeba úplně nové posluchače skupina Ro
háči z Lokte. Hned další pátek na ně naváže taktéž tradiční
hudební seskupení přátel našeho města, skupina Diogenes.
A do třetice všeho dobrého převezme třetí prosincový pátek
ve spolkovém domě žezlo našich koncertů Zručská desítka,
nabízející hudbu nejen k poslechu, ale i k tanci. Třetí adventní,
tentokrát neděli nám v kostele Povýšení svatého Kříže zahraje
a zazpívá skupina Tubicenes Caelis, jiné hudební seskupení
pana Blažka a skupiny Křídlovanka, která má v našem městě
mnoho příznivců. Celý předvánoční maraton koncertů zakon
číme kdy jindy než v pátek, tentokrát ve spolkovém domě se

Zručskou desítkou a jejími hudebními přáteli těsně před Vá
noci, tedy 22. prosince akcí Vánoční vytrubování.
Těšte se s námi na předvánoční čas, o adventní neděli zapalte
svíčku, o adventním pátku přijďte na koncert, doufáme, že si
FOTA: ARCHIV MĚSTA
z naší nabídky vyberete.

Klub panenky ČR, z. s.
Alena Zemanová
Jiřina Janatová

V

sobotu 16. 9. jsme s naší kmot
rou Bárou Štěpánovou zakončili
letošní pohádkové cestování „Šaty jako
z pohádky“ vylosováním cen pro naše
účastníky. Při této příležitosti jsme kromě
zástupce našeho města a partnerů dalších
turistických cílů, přivítali opět vzácnou
návštěvu, a to z mezinárodní organizace

UNICEF. Odevzdali jsme jim 42 uši
tých panenek a do připravované aukce
V. I. P. panenku i s doplňky. O výsledku
aukce budeme informovat.
Další pozvání Klubu panenky, z. s.:
Ve spolkovém domě ve 2. patře pro
bíhá výstava „Baťa, panenky a spol.,“
která bude v říjnu ještě rozšířena o další
zajímavosti.
4. listopadu od 12.00 hodin zveme
do 2. patra spolkového domu na „Pod
zimní dýňové čarování“ – ochutnávka
piva a medoviny, pochoutky z dýně a dal

FOTOKLUB ZRUČ

ších specialit, sladké dobrůtky, čarování
s bylinkami a sklem pro vaše oči i šikovné
ruce. V 15.00 hodin se uskuteční koncert
skupiny Coventina. Vstupné dobrovol
né.
18. listopadu jsme pro vás přiravili
tradiční Adventní koncert Richarda Pa
chmana ve vytápěném kostele v Trhovém
Štěpánově. Koncert začíná v 15.00 ho
din. Na 14.00 hodinu je ze Zruče za
jištěna autobusová přeprava. Informace:
Alena Zemanová, tel.: 603 810 899. Viz
plakáty.

OPĚT PŘIPRAVIL PRO VÁS VŠECHNY FOTOGRAFUJÍCÍ NADŠENCE
Z NUL A JEDNIČEK SLOŽENOU, TEDY PLNĚ DIGITÁLNÍ

FOTO2017SOUTĚŽ
2 VĚKOVÉ KATEGORIE / 3 SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE / UZÁVĚRKA 26.12.2017
VÝSTAVA V ZUŠ LEDEN 2018 / SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ÚNOR 2018

více na: www.fotoklub-zruc.cz / fotosoutez
Divadelní představení „Světlé nitky nad námi“

Marcela Černá

S

rdečně zveme v pátek 10. listopadu
2017 v 19.00 hodin do sálu ZUŠ
ve Zruči nad Sázavou na divadelní před
stavení „Světlé nitky nad námi“ v podá
ní autorů Karla a Ireny Křížových.
Slova Karla a Ireny Křížových, autorů představení:
Naše prožitky a zkušenosti jsme čas
to předávali při různých rozhovorech,
setkáních, seminářích ale i na přednáš
kách. Vždy to byly krásné chvíle a mo
menty, které pomáhaly nalézat odpovědi
i vytvářet nové cesty a možnosti jak jít
dál životem a být radostný, šťastný v dů
věře a v nadějích. Avšak zvolit správnou
formu pro každého jednotlivce, je někdy
složité, což nás vždy vedlo k hledání dal
ších možností k inspirování lidí. A jeli
kož sdílení, tvoření a předávání prožitků
je nám blízké, bylo jen otázkou času,
kdy to dáme do divadelní formy, která
nás baví. Proto vzniklo i naše společné
(amatérské) divadelní představení, kte

ré humornou cestou ukazuje, že světlou
nitku naděje může mít každý z nás kaž
dý den, v každou chvíli. Jen si vzpome
nout, naslouchat vnitřnímu hlasu a roz
hodnout se vyjít vstříc těmto světlým

pomocem a doslova velkým zázrakům.
Více informací o autorech, o jejich čin
nostech a působení se dozvíte na webo
vých stránkách: www.stromyazivot.cz,
www.tajemstviasilaslova.cz.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Tovární města Baťova koncernu
Poslední díl našeho seriálu textů
z knihy Tovární města Baťova koncernu autorů Martina Jemelky a Ondřeje Ševečka pojednává o školství,
společenských, kulturních a sportovních aktivitách v baťovské Zruči.

z hodnotné dramatické literatury.
Spektrum volnočasových organizací
od roku 1942 doplňovala závodní de
chová hudba K. Kadeřábka, bývalého
kapitána československé armády, pořá
dající – před zákazem vydaným v roce
1943 – každý čtvrtek na zručském ná
městí večerní promenádní koncerty
dechové hudby, doplňované vystoupe
Společenský vývoj
ními hudebního kroužku zaměstnanců
Základem baťovského profesního škol
pod vedením J. Hlavatého. Profesio
ství byla ve Zruči nad Sázavou Baťova
nální divadelní soubory nebo jen jejich
škola práce (BŠP), konkrétně čtyřletá
jednotlivé členové zprvu vystupovali
Odborná škola obuvnická a čtyřletá Vyšší
v kulturním domě umístěném od roku
lidová škola mladých žen, kterou v květ
1946 ve vile bývalého vedoucího závodu
nu 1940 navštěvovalo 86 chlapců a 135
L. Klátila, od dubna 1950 pak v Diva
dle pracujících, postaveném v letech
dívek. Odborná obuvnická škola tehdy
1948–1950 s podporou centrálního
disponovala dvěma třídami I. ročníku
ředitelství baťovských závodů ve Zlíně.
a vždy jednou třídou III. a IV. ročníku,
První divadelní budova v ledečském
zatímco vyšší lidová škola provozovala
okrese otevírala v nastudování pražských
dvě třídy I. ročníku, jednu třídu II. roční
ku a dvě třídy III. ročníku, v nichž vyučo
umělců Smetanova Prodaná nevěsta
valo sedm pedagogů zručské měšťanské
a hned následujícího roku 1951 v něm
školy a sedm mistrů Baťových závodů.
zazněla Dvořákova Rusalka (Opera Ná
rodního divadla v Praze). Většinou však
Výukové místnosti otevřela krátce po za
hájení výroby nejprve v úřednické budo
z jeho pódia zněly komunistické agitky,
vě velkostatku, poté ve druhé etáži první
Navarův Pochod Sázavanu nebo sboro
vé písně svazáckého pěveckého souboru
tovární budovy a nakonec – po dokonče
ní tříetážové dvanáctitřídní obecné školy
Partyzán, vedle nějž v podniku působily
v březnu 1941 – v nové školní budově,
hned tři závodní orchestry, smyčcový,
do níž se v září 1942 k mužské ševcovské
dechový a jazzový.
škole z velkostatku nastěhovala i večerní
Již věkové složení zaměstnanců s pře
vahou osob nejmladších ročníků pro
BŠP Baťových mladých žen. První to
varyšské zkoušky absolvovalo ve Zruči
duktivního věku predestinovalo zručský
v červnu 1943, pod dohledem ředitele
závod Baťa k bohatému rozvoji sportov
ních aktivit, financovaných – podobně
odborné obuvnické školy Emila Roučka,
jako výstavba sportoviště před Spole
31 tovaryšů. Nejnadanější z učňů mohli
čenským domem – koncernem Baťa. Až
ve studiu pokračovat na mistrovské škole
v šedesátých letech bylo staré baťovské
ve Zlíně, kde trávili pět hodin na praco
višti a čtyři hodiny v lavicích, zatímco
sportoviště zastavěno a nahrazeno no
vým sportovním areálem Na Zářečí,
ve Zruči učni pracovali devět hodin a ve
černímu studiu věnovali jen tři hodiny
v němž byl již od roku 1953 budován
čtyři dny v týdnu.
stadion. Pionýrem sportovních aktivit
Nová školní budova z roku 1941 slou
Baťových zaměstnanců byl ve Zruči
žila vedle profesního a obecného školství,
nad Sázavou oddíl kopané Baťových
jemuž firma finančně přispívala např.
mladých mužů, hrající od počátku roku
saturováním schodku školního rozpoč
1940 pod vedením vychovatele E. Rouč
tu (1941), rovněž firmou podporova
ka na hřišti SK Sázavan v místní části
ným zájmovým
Závist. V podstatě
organizacím, ať
současně s fotba
l ov ý m k l u b e m
již to byl hudební
byly ve Zruči nad
kroužek nebo fo
tokroužek, a také
Sázavou kladeny
podnikovým
základy lehko
kurzům němec
atletického oddí
kého, anglického
lu, který se poprvé
a francouzského
prezentoval na jaře
jazyka, obchodní
1940 dvoukilome
trovým jarním bě
korespondence
hem kolem Nové
a těsnopisu. Tělo
výchovné aktivi
Zruče, oficiálně
ty se odehrávaly
však byl ustaven až
ve školní tělocvič
následujícího roku
ně a na přilehlém
1941. O dva roky
Majáles z r. 1947, vlevo Sad Míru, vpravo Baťova škola práce, dnes spolkový dům
školním hřišti. 						
později již dispo
FOTO: ARCHIV FK
noval lehkoatle
Činnost BŠP byla
ukončena v roce 1946 v rámci centra restauračních a společenských zařízení tickou dráhou, vržištěm a doskočištěm
lizace poválečného československého Společenského domu však mohla být s úspěšně participoval na mistrovství Vý
školství. Nahradit ji měla ve školním roce plně rozvinuta až v mírových časech chodočeské župy s oddíly z Čáslavi, Ha
1946/1947 večerní Osvětová škola pro po roce 1945, protože od září 1943 měla vlíčkova Brodu, Humpolce a Vlašimi.
mládež, v níž probíhala výuka národo Společenský dům se školou a hřištěm V roce 1941 byl konstituován Zimol
hospodářství, základů zdravovědy, etiky v rodinné čtvrti v nájmu nacistická mlá kův závodní oddíl boxu, který se prvně
a sociologie, dějepisu, literatury a politic dežnická organizace Hitlerova mládež prezentoval v jídelně ve druhé tovární
ké výchovy. Alternativou bylo i otevření (Hitlerjugend). Roční nájemné činilo budově v lednu 1942 v zápase s baťov
exportní školy Baťových závodů ve Zlíně více než 800 000 K. Společenský dům ským oddílem Třebíč – Borovina (Zručš
pro absolventy BŠP nebo žáky čtvrtých sice zůstal zručským baťovcům od pod tí prohráli 6 : 10). Vedle oddílu šachu,
ročníků měšťanských škol s pětiletou zimu 1943 až na výjimky uzavřen, v pro lukostřelby, stolního tenisu, vodáckého
vozu však byl i nadále firemní biograf, oddílu a skupiny lyžařů byl v roce 1942
praxí v Baťových závodech.
I po roce 1946 se ve Zruči nad Sázavou jejž od roku 1929 provozovala místní mezi posledními konstituován oddíl há
setkávali členové Klubu absolventů BŠP, sokolská jednota. Promítací zařízení zené, záhy rozdělený na družstvo doros
působícího ve všech baťovských sateli firemního biografu, který neměl pro tenců a dorostenek, který před vybudo
tech na československém území a pořá mítat v neděli, aby nekonkuroval star váním samostatného hřiště na házenou
dajícího pravidelné přednášky a odborná ší sokolské licenci, bylo v dubnu 1947 před Společenským domem (1943) hrá
setkání. Jen formálně na tradici baťov umístěno v tovární budově č. 2, v níž val na fotbalovém hřišti. Snad kvůli chy
ského profesního školství mohlo po úno občas působilo i ochotnické divadelní bějící podpoře ze strany závodu družstvo
ru 1948 navázat Středisko pracujícího sdružení Baťových mladých mužů a žen, házené neuspělo v roce 1944 při pokusu
dorostu (1953), dvouletá večerní (jede založené společně s pěveckým kroužkem probojovat se do ligy. Již v roce 1940
náctiletá) střední škola, pobočné pra jako třicetičlenné již v roce 1940. Scéna doplňovali aktivity baťovských sportov
coviště JSŠ Ledeč nad Sázavou (1953), Mládí BŠP a Dramatický odbor KABŠP ců agilní letečtí modeláři a skauti BŠP,
z níž vzešel i podnikový ředitel Sázavanu jen v roce 1941 připravily vedle teoretic organizovaní v rámci Junáka.
a posléze výrobní náměstek Svitu, n. p., kých seminářů několik recitačních a sbo
Čilý sportovní a tělovýchovný ruch
Gottwaldov, František Hladík (1954). rových pásem, jednoaktovek a úryvků byl ve Zruči nad Sázavou od příchodu
S obdobným osudem se potýkala
i (dvouletá) mistrovská průmyslová ško
la obuvnická a střední odborné učiliště
ve Zruči nad Sázavou (1959), které se
spolu se znárodněným továrním areálem
koncernu Baťa stalo kulisou celovečerní
ho hraného filmu Miloše Formana Lásky
jedné plavovlásky (1965).
K rozvoji státem či politickými stra
nami podporovaných organizovaných
forem společenského života došlo ve zná
rodněném baťovském podniku ve Zruči
nad Sázavou až po skončení druhé svě
tové války, a to pod egidou Komunis
tické strany Československa, jejíž místní
organizace byla ustavena již 11. 6. 1945
a závodní organizace 30. 8. 1945. S po
válečným národohospodářským význa
mem podniku korespondovaly i četné
návštěvy předních představitelů KSČ
v čele s Klementem Gottwaldem, který
podnik navštívil 22. 5. 1946. V té době
měla závodní organizace KSČ přibližně
500 členů, po únoru 1948 pak asi 700
členů, včetně vedení vyměněného čistka
mi akčního výboru. Komunisté dirigova
li i závodní revoluční radu, ustavenou již
23. 5. 1945, která rozhodovala prakticky
o všech hospodářských, sociálních i pe
dagogických otázkách podniku. Závodní
odborová rada byla konstituována 12. 8.
1945 a jedním z jejích prvních úkolů
byla v říjnu 1945 distribuce jednoho
páru obuvi zdarma v řadách zaměstnan
ců. Pod křídla ROH přešel v roce 1947
i Svaz české mládeže, nadvakrát zaklá
daný v září 1945 a pro nezájem členstva
opět na jaře 1946, a subjektem ROH byl
i Závodní klub ROH, n. p., Sázavan, za
ložený pro zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky v říjnu 1949.
V protektorátních letech byl centrem
společenského života ve Zruči Spole
čenský dům (Hotel Baťov) s tanečním
sálem, klubovnami, knihovnou, ki
nosálem, hostinskými pokoji, dvěma jí
delnami, restaurací, kavárnou, kuchyní
a firemními prodejnami. Široká škola
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Kalendář kulturních a dalších akcí – listopad
Výstava obrazů – Spolek Do baref – spolkový dům, I. patro, chodba.
Panenky, Baťa a spol. – rozšíření předešlé výstavy, pořádá Klub
panenek ČR, spolkový dům, II. patro, chodba.
Poznej svůj hlas, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Danielou Kroftovou Čechovou (učitelka zpěvu a terapeutka), každé pondělí,
od 20.30 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.
Jóga s Terezou, pořádá Tereza Viktorová, každý čtvrtek od 17.00
do 18.00 hod., vstupné: 100 Kč, tělocvična nad školní jídelnou.
Tai chi čchi-kung – meditace v pohybu, pořádá Dáša Fleková, každý čtvrtek od 18.30 do 20.00 hod., vstupné: 100 Kč, tělocvična nad školní jídelnou.
1. 11. 2017

Zápalkové krabičky, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci
s Miroslavem Paštikou, výstava s přednáškou, od 18.00 hod, vstupné:
50 Kč, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

2. 11. 2017

Zápalkové krabičky – celodenní výstava za přítomnosti autora,
od 10.00 do 18.00 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

4. 11. 2017

Podzimní dýňové čarování, pořádá Klub panenek ČR, od 12.00
do 17.00 hod. Ochutnávka piva, medoviny, keltských specialit a sladkých dobrůtek. Od 15.00 hod. koncert hudební skupiny Coventina,
spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

4. 11. 2017

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

4. 11. 2017

Maturitní záchranné lano – přípravný kurz z literatury pro maturanty, od 10.00 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

5. 11. 2017

Strašidelný karneval, pořádá ZUŠ a SRPZ, Hotel Zruč, začátek
v 15.00 hod., vstup zdarma.

Od 6. 11.
2017

Výstava obrazů studentek UMPRUM. Výstava přístupná dle otevírací
doby infocentra. Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, zámecká galerie.

6. 11. 2017

Talkshow Haliny Pawlowské – zájezd pořádá OKŠS. Vstupné
i s dopravou: 350 Kč, začátek od 19.00 hod., Tylovo divadlo, Kutná Hora.
Rezervace a informace na OKŠS, tel.: 327 531 194.

7., 21., 28.
11. 2017

Setkání v klubu, pořádá ČSŽ, spolkový dům, klubovna ČSŽ, vždy
ve 14.30 hod.

8. 11. 2017

Křeslo pro hosta – hostem pořadu Jarmila Kratochvílová –
úspěšná česká atletka a světová rekordmanka – pořádá OKŠS – spolkový dům. Pořad moderuje PhDr. Josef Förster, Ph.D., od 18.00 hod.,
vstupné: 50 Kč, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

10. 11. 2017

Světlé nitky nad námi – divadelní představení. Hrají Karel a Irena
Křížovi, pořádá OKŠS – spolkový dům, od 19.00 hod., vstupné: 100 Kč,
ZUŠ Zruč nad Sázavou, kulturní sál.

14. 11. 2017

Tvoření pro radost – korálkový vánoční závěs, pořádá Český svaz
žen, od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro, klubovna
svazu. Potřeby: vánoční vykrajovátko zvoneček, tzv. zlatnické kleštičky
(kdo může).

14. 11. 2017

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

14. 11. 2017

Burza hraček, pořádá RC Setkání, od 15.00 do 18.00 hod., spolkový
dům, II. patro, zasedací místnost.

15. 11. 2017

Kino – film Bezva ženská na krku, pořádá OKŠS – spolkový dům.
Filmová kavárna od 17.30 hod. před promítáním filmu. Kino od 18.30
hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost. Vstupné: 50 Kč, člen
filmového klubu: 30 Kč.

16. 11. 2017

Levné knihy Beránek – prodej knih za dobré ceny, od 9.00 hod.,
spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

18. 11. 2017

Adventní koncert Richarda Pachmana pro Zruč, pořádá Klub
panenek ČR, koncert se uskuteční v kostele v Trhovém Štěpánově,
od 15.00 hod. Doprava autobusem zajištěna. Více informací u paní
Aleny Zemanové, tel.: 603 810 899.

24. 11. 2017

Akademie třetího věku: Soumrak monarchie – probíhající kurz –
městský úřad, II. patro, zasedací místnost.

25. 11. 2017

Kateřinská zábava, pořádá SRPŠ při ZŠ Na Pohoří, od 20.00 hod.,
hotel Zruč, rezervace vstupenek na tel.: 739 389 602. K tanci a poslechu
zahraje kapela Eksploze. Vstupné: 160 Kč.

30. 11. 2017

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

prvních baťovců předzvěstí nových časů,
které daly vale konzervativnímu duchu
venkovského maloměsta. Zručské ulice,
obchody a restaurace plnily od přelo
mu třicátých a čtyřicátých let zástupy
baťovských kolonistů a snad v každém
obytném domě ve staré Zruči nad Sá
zavou měli starousedlíci na bytě něja
kého baťovce. Původní obyvatelstvo se
jich však zpočátku obávalo, především
kvůli kupní síle a zájmu o obecní zále
žitosti. Ve sbližování starousedlíků s ba
ťovskými kolonisty ovšem sehrály právě
firmou podporované subjekty spole
čenského, a hlavně sportovního života
nevídanou roli, zvláště v okolí dřevěné
kantýny, která se brzy proměnila nejen
v centrum závodního stravování, ale
i kulturní stánek každotýdenních sobot

ních tanečních zábav. Ještě v roce 1947
nicméně panovalo mezi starousedlíky
a řadovým zaměstnanci napětí, zvláště
když spotřební návyky konzumně ori
entovaných baťovců vedly k častým
výpadkům v zásobování a nedostatku
zboží v místních obchodech. Nezdá se
ostatně, že by k překonání tenzí mezi pů
vodním a nově příchozím obyvatelstvem
napomohly hrdinské skutky komunistů
Františka Gabriše a Josefa Šubrta, popra
vených v Drážďanech v roce 1943 za ile
gální činnost v závodě, nebo krátkodeché
vydávání závodního periodika Sázavan
(1949–1953).
Martin Jemelka – Ondřej Ševeček: Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální
expanze, Academia: Praha 2016, s. 291–296.
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Znovu začínáme...
Jolana Keharová

Z

ačátek nového školního roku
byl zahájen příjemnou událostí.
20. září jsme slavnostně otevřeli nové
multifunkční hřiště s mlhovištěm.
Na tuto akci byli pozváni hosté z měst
ského úřadu společně s vedoucími pra

FOTO: LUCIE KRUNTORÁDOVÁ

MŠ Na Pohoří

covníky ostatních školských zařízení.
Odpoledne se přišla podívat i zručská
veřejnost. Paní učitelka Lucie Kruntorá
dová s dětmi připravila na úvod krásný
taneček a nechybělo ani malé pohoštění.
Slunečné podzimní dny nám umožnily
na novém hřišti si dostatečně pohrát
a zařádit si.
26. září předškoláci navštívili Astro
nomický ústav AV ČR v Ondřejově.
Děti se seznámily s největším daleko
hledem a každý si vyzkoušel, jaký je
pohled do vzdálených míst. Ohmataly
si meteorit a na závěr jim pan průvodce
vyprávěl o Slunci, hvězdách a o celé naší
planetě. Výlet se všem moc líbil a děti si
odnesly plno zážitků, o kterých pak ještě
dlouho vyprávěly.
I pro mladší děti jsme připravili výlet,
a to do Kladrub. Zajímavou formou jim
průvodci vyprávěli o chovu kladrub
ských koní, ukázali stáje a také výběhy.
Děti si na koníky mohly sáhnout a po
hladit si je. Velký úspěch měla prohlídka
starodávných kočárů a koňských povo
zů. I tento výlet se vydařil, děti si krásné
koně zkusily nakreslit a dlouho na ně
vzpomínaly.

Jak Američan
cestu do Zruče našel
Blanka Olišarová

V

íte, jaké veselí a pozdvižení mohou
způsobit gesta, vykládaná v růz
ných zemích světa různým způsobem?
Nebo potkali jste už ve svém životě ně
jakého „hráče“? Kolem stovky obyvatel
Zruče a okolí, kteří se v sobotu 21. říj
na odpoledne sešli ve víceúčelovém sále
zručského spolkového domu, spolu
vzrušeně tlumenými hlasy debatují
a ještě neví, že právě na výše zmíněné
otázky se jim dostane odpovědi. Všichni
sem dnes přišli proto, aby na vlastní oči
– řada z nich poprvé v životě – spatřili
díky Městské knihovně Zruč nad Sáza
vou jednoho amerického spisovatele.
Ano, amerického! A dokonce velmi
váženého, protože vedle Zruče poctil
svou návštěvou taková velkoměsta jako
je Praha, Brno, Olomouc a další.
Konečně se na schodech sálu objeví
stíny a vzápětí publikum potleskem vítá
tolik očekávaného mistra psaného slova
a lehkých fejetonů ze života, vyprávějí
cích např. o tom, co člověka naučí v ma
teřské škole: Roberta Fulghuma. V jeho
závěsu kráčí jeho čeští přátelé Věra a Jiří,

které přítomným přečtou a zároveň
i dramaticky ztvární obsah vybraných
próz. Návštěvníci zvědavě napínají krky,
především ti, co sedí v zadních řadách,
aby Fulghuma na vlastní oči co nejlépe
viděli. Je to menší pán, bělovlasý, bě
lovousý, s brýlemi, sympatického vze
zření, mnozí by ho označili za starého,
ale jak sám prohlásil, starý se rozhodně
necítí.
K České republice má Robert Ful
ghum blízký vztah, nejen že mu chutná
naše české pivo, ale především je zvyklý
na Čechy i ze svého domova v Texasu,
kde se usídlila komunita českých emig
rantů, a sám Čechy, ty veselé blázny, rád
navštěvuje. Své sobotní setkání zahájil
českým pozdravem a také informací, že
česky bohužel neumí. Vzápětí se již roz
jela dramatizace s četbou v podání jeho
českých kolegů. Ti nás zavedli v úvodní
povídce nejprve na Krétu, místo Ful
ghumova pobytu, kdy se nám snažil
vylíčit, jak bláznivě a prapodivně půso
bil na Kréťany, když se jim každé ráno
pouze v trenýrkách probíhal po pláži
a nadšeně je rozmáchle po americkém
způsobu zdravil. Jak sám Fulghum, tak

Osmákům při výšlapu na Sněžku přálo počasí

Blanka Olišarová

J

e po čtvrt na sedm ráno. Na obzoru
se jen s obtížemi snaží slunce pro
niknout mlhou, co se všude povaluje.
V autobuse je ale příjemné teplo, a tak
postupně odhazujeme vrstvy oblečení,
do kterého jsme se dnes navlékli. Uči
telé každou chvíli kontrolují předpověď
počasí. To proto, že počasí na horách se
mění neuvěřitelně rychle a člověk si ni
kdy nemůže být jistý, co ho čeká. Právě
dnes, 19. 9., máme před sebou fyzicky
náročný úkol – zvládnout výšlap na nej
vyšší horu České republiky, dosáhnout
vrcholu Sněžky ve výšce 1 603 m (dle
posledního geografického měření).
I když předpověď není vyloženě rů
žová a po právu se obáváme deště, nic
nám nebere radostné očekávání. Cesta
je dlouhá – přeci jen Sněžka neleží vylo
ženě za rohem, a tak společně s kolegy tr
pělivě odpovídáme na všetečnou otázku:
„Kdy už tam budém?“ Délka cesty? Cca
tři hodiny. Za tu dobu zvládají žáci něco
ujíst ze svých zásob z domova. Po dvou
hodinách stavíme na jedné z benzínek
při cestě, abychom se trochu protáhli,
odskočili si, zkrátka se dali trochu do
hromady, protože hory už jsou na do
hled. Zároveň se proměňuje také archi
tektura ve městech, kterými projíždíme
– rodinné přízemní domy střídají patro
vé budovy s typickou sedlovou střechou
a především překrásné tradiční horské
roubenky, nabízející ubytování pro tu
risty především v době zimní lyžařské se
zóny. Po další hodině cesty zastavuje náš
autobus na parkovišti, posbíráme saky
paky (hlavně mít s sebou zásoby teplého
oblečení pro případ potřeby) a nazdar –
dál už musíme hezky po svých, na sedač
ky autobusu si zase sedneme až kolem
třetí hodiny odpolední. On začátek cesty
není koneckonců až tak horký, protože
asi po deseti minutách chůze čekáme

Vetřelci v přírodě – netýkavka žláznatá
František Fišer

P

ůvodní flóra Evropy čítá asi 11 tisíc
druhů, z toho přibližně čtvrtina patří
naší květeně. Botanici i zoologové Evrop
ské unie zpracovali databázi všech zavle
čených druhů na souši i ve vodě v Evropě
a došli také k 11 tisícům druhů. Rostliny
tvoří z tohoto počtu přes 5 tisíc. V ČR
vědci registrují téměř 100 nekontrolo
vatelně se šířících druhů rostlin, které
způsobují škody např. v zemědělství
a lesnictví.
Jednou z nich je krásná cizinka i ne
zvaný host v naší přírodě – netýkavka
žláznatá, která zaplavuje břehy českých
řek.
Z netýkavek, které se v České republi
ce vyskytují, je nejznámější hezká, žlutě
kvetoucí, původní domácí netýkavka ne
důtklivá. Starosti nám ale nedělá. Roste
na vlhkých a zastíněných místech v lesích
a na březích řek a potoků. Jméno dostala

podle toho, že stačí plody v době zralosti
nepatrně stisknout a oplodí se prudce
spirálně stočí a vystřelí semena do okolí.
Zato netýkavka malokvětá je invazní
druh, který se rozšířil ze Sibiře. Dnes
se vyskytuje téměř všude jako obtížný
plevel zejména v parcích a ve stinných
lesích. V roce 1844 byla zaznamenána
v pražské univerzitní botanické zahradě.
Záznamy mimo botanické zahrady se
datují po roce 1870.
Její konkurentkou je netýkavka žlázna
tá. Z indického Kašmíru ji do Evropy
přivezl roku 1839 lékař a botanik John
Forbes Royle. Proto je ve starší literatuře
označena jako netýkavka Royleova. Prv
ní zmínka o jejím pěstování na našem
území pochází z roku 1846. Tehdy byla
vysazena v zahradě Červeného Hrádku
u Jirkova v severních Čechách. Po pade
sáti letech rostla již i ve volné přírodě.
Od té doby je součástí naší flóry.
Je to jednoletá bylina s atraktivními

květy, které poutaly pozornost zahradní
ků i botaniků. Dorůstá výšky až 2, 5 m.
Kvete v červenci až říjnu nápadně velký
mi souměrnými květy o velikosti 2, 6 až
4, 4 cm, které jsou uspořádány ve dvou až
dvacet květých hroznech červenofialové,
růžové nebo téměř bílé barvy. Příjemně
voní po ovoci. Tinktura z květů slouží
v Číně k léčení plísňových onemocnění.
Plodem je pukající tobolka vystřelující
semena do vzdálenosti 4 až 7 m od ma
teřské rostliny. Jedna rostlina vyprodu
kuje za rok kolem 800 semen (některé
zdroje uvádějí až 5 000), které podržují
klíčivost až 6 let. Dutá lodyha je u země
až 5 cm silná. Listy jsou na okraji pilo
vité, na bazi a řapíku žláznaté – odtud
druhové jméno žláznatá. Květy produ
kují mimořádné množství nektaru, který
je v pozdním létě významným zdrojem
potravy čmeláků, silně voní a lákají opy
lovače na úkor původních tuzemských
rostlin.

ZŠ

ve frontě na lanovku. Pohodlné kabinky
nás vyklopí na Růžové hoře, do té doby
se může posádka každé kabiny (v jedné
nás sedí šest) kochat výhledem do kraji
ny na horské štíty Krkonoš, pozorovat
sjezdovky pod námi a sledovat, jak za
stávka lanovky mizí v dálce pod námi.
Krkonošský národní park, I. stupeň
ochranného pásma. Poslušně ťapkáme
jen po vytyčené cestičce seskládané z ve
likých kamenů. Místy je to o nos, každou
chvíli někdo škobrtne a jen čekáme, kdo
se skutálí dolů. Žáci musí vnímat okolní
přírodu – dostali sadu úkolů, které by
měli splnit v rámci poznávání českých
hor, jejich klimatu, flóry a fauny, stejně
jako místních horských památek. Zatím
kolem rostou kleče, možná kdybychom
byli úplně zticha, zahlédli bychom i ně
jakého toho horského tvorečka. Po chvil
ce cesty začíná teprve ta pravá námaha
– kleče se ztrácejí a my před sebou vidí
me neskutečný kopec, horu – však jsme
na Sněžce – kterou musíme zdolat. Terén
je namáhavý, zdoláváme vysoké schody,
zvedáme nohy jako čápi, abychom jed
notlivé stupně zdolali, a jen tak okrajově
vnímáme počasí. To nám přeje – sice osl
nivé sluníčko nás nevítá, ale obloha není
zamračená, mraky nám nebrání ve vý
hledu, neprší ani nesněží, zkrátka ideální
podmínky. Postupně také odhazujeme
kusy oblečení, do kterého jsme se v oče
kávání chladu navlékli – ti nejodvážnější
dokonce dosáhnou vrcholu Sněžky pou
ze v tričku. Zde je přeci jen znát, že jsme
na nejvyšším vrcholu Čech – fouká zde
vítr, zebou nás ruce a trochu tepla nám
poskytuje místní chata, kde se zahříváme
u kelímku čaje. Potom si prohlédneme
Českou poštovnu, také hraniční kámen
a užíváme si výhled na polskou stranu
Sněžky. Potom se vydáváme po hřebeni
k polské horské chatě. Cesta je příjem
ná, jdeme z kopce, jediné, co si musíme
hlídat je, aby se nám nesesmekla noha

na kamenech a neodnesl to kotník. Ko
cháme se krásnou přírodou, kdy stačí
sestoupit jen o několik desítek metrů
níže a holou strohost kamenitého terénu
už opět zdobí traviny, lišejníky a menší
stromky. Na dalším úseku cesty zastavu
jeme, abychom si prohlédli vodní trkač
– zařízení, jehož úkolem bylo dostat
pitnou vodu nahoru na Sněžku. Další
úsek cesty vede lesem, mezi mraky si
našlo cestu sluníčko, takže opět kráčíme
jen v tričku a mikinách a je nám dobře.
V lese v zatáčce nacházíme kapličku,
u které mají žáci splnit jeden z úkolů. Jak
tak pozorujeme s kolegy, většina si pocti
vě dělá poznámky na papír s úkoly, který
dostali cestou sem v autobusu. Dalším
překvapením na cestě je výběh se dvěma
lamami, které jsou krotké a ochotně pó
zují na fotografiích, které si s nimi žáci
pořizují. Potom míjíme několik osaměle
stojících budov s malovanými krmítky
pro ptáky a dřevěnými zábradlími u bal
kónů.
Poslední kilometry už zdoláváme spíše
setrvačností, nohy po náročném výstu
pu začínají pociťovat únavu. A konečně
je před námi poslední kopec dolů, kde
na parkovišti už čeká náš autobus. Pří
jemně unaveni nejprve využíváme chvil
ky klidu k odpočinku a těšíme se domů.
Však se nám taky výlet protáhl, takže
ve Zruči nás nakonec autobus vysype
kolem půl sedmé.
Výlet byl příjemný nejen díky skvělé
mu počasí, které podle zkušeností učitelů
rozhodně není vždycky růžové, ale hřeje
také vědomí, že výše než my na Sněžce
v celé České republice už ani nemůže být
(aniž by stál nohama na zemi). Z výletu
zůstávají vzpomínky ve formě fotografií,
nakoupených pohlednic a teď už žákům
jen zbývá vypracovat zadané úkoly, což
je možná náročnější než samotný výstup.
Tak zase někdy příště, tentokrát už só
lově!

i Kréťané, nakonec našli společnou řeč
v podobě humoru a nadsázky. O tom,
jak je občas náročné vzájemně si poro
zumět, nám objasnil hned příběh násle
dující. Nu a abychom se vrátili k úvodní
otázce: myslíte, že už jste v životě po
tkali někdy „hráče“? Člověka smělého,
humorného, ochotného hrát s vámi hru
nadsázky? Po uvedení několika veselých
příkladů publikum dospělo k názoru, že
alespoň jednoho takového vtipálka či
ironika v životě potkal každý z nás. Však
tito lidé činí náš život lehčím, uvolně
nějším, zábavnějším, zkrátka jej koření.
Na závěr Fulghum nezapomněl před
stavit svou nejnovější knihu s názvem
Opravář osudů, ze které se poslucha
čům dostalo menší „ochutnávky.“ Čes
ká republika Roberta Fulghuma, tohoto

pravnuka Járy Cimrmana, za kterého se
označil, neviděla naposled. Budeme se
těšit na jeho případnou další návštěvu.

Netýkavka žláznatá úspěšně konkuru
je i takovým úporným plevelům jako je
kopřiva dvoudomá. Mělce koření, dob
ře se likviduje vytrháním nebo sečením
v době květu před dozráním semen.
Použití herbicidů vyžaduje zvýšenou
opatrnost, neboť vodní organismy jsou
citlivější než suchozemské. Je to rostli
na, která hustým zápojem (pozn. red.:
vzájemné prolínání stonků jednotlivých
rostlin) a konkurenční zdatností potla

FOTA: JIŘÍ ŘÍHA
čuje původní druhy břehových porostů.
Při zvýšeném průtoku vody ucpává jezy
a napomáhá erozi břehů vodních toků.
Semena se šíří i vodou na vzdálenost
mnoha kilometrů od mateřské rostli
ny. Nežádoucí je zejména v chráněných
územích. Špatně snáší sucho a nedosta
tek světla.
Ve Zruči ji můžete spatřit při procház
ce pod Chabeřickými skalami na pravém
břehu Sázavy od čističky odpadních vod
k Chabeřickému mlýnu.
V současné době roste netýkavka
žláznatá na značné části území ČR, hlav
ně podél větších vodních toků i téměř
po celé Evropě s výjimkou vysokých hor
a Středomoří. Kromě své asijské domo
viny se vyskytuje též v USA od Oregonu
a Montany až po Kalifornii. Ve srovnání
s ostatními invazními druhy (např. bol
ševník, křídlatky, lupina aj.) je její dopad
na složení rostlinných společenstev velmi
malý.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Říjnové okénko do dětského domova
Josef Fuchs

P

o letité odmlce jsme se rozhodli opět
otevřít pomyslné okénko do našeho
zručského dětského domova a umožnit
trochu nahlédnout do dění uvnitř. Pro
voz v Dětském domově ve Zruči n. S. se
jako každoročně se začátkem září překlo
pil z prázdninového rekreačního poklidu
do rušného školního režimu. Děti mají
opět více povinností na školní přípravu,
domácí úlohy a na volnočasové aktivity
nebo vycházky tak zbývá trochu méně
času. Samozřejmě nejen dětem přibyly
školní povinnosti, také tety vychovatelky
mají dost práce se začátkem výuky – po
shánět potřebné školní pomůcky, doplnit
oblečení, vyřídit spoustu administrativy
pro školy či učiliště a hlavně také usměr
nit prázdninami poněkud rozradostněné
děti.
S nástupem nového školního roku je
potřeba říci, že jsme v kolektivu přivíta
li i nové kolegy: tety vychovatelky, paní
uklízečku, posila dorazila i do naší školní
kuchyně v podobě nové paní kuchařky.
Zapomenout bychom neměli ani na no
vého pana ředitele, kterým se stal pan
Mgr. Jan Klčo. Tímto Vás tedy všechny
vítáme mezi námi a děkujeme za čerst
vou sílu v novém školním roce.
Shrnout dnes již patnáctitiletou pří
tomnost Dětského domova ve Zruči
není v několika řádcích jednoduché.
Za toto období se v domově obměni

lo mnoho – děti postupně dorůstají,
po zplnoletění odejdou a přijdou zas
jiné. I v personálu došlo k celé řadě změn
a jen na ředitelském místě se vyměnilo
pět jmen. Pomohli jsme nezletilým mat
kám, které zde byly umístěny, vychovat
sedm kojenců. Vyslali jsme do světa více
jak čtyřicet těch, které jsme dovedli k do
spělosti a kteří se, někdy s menším, někdy
s větším úspěchem perou s vlastním živo
tem. Také jsme si dokázali najít přátele,
kteří náš dětský domov podporují, ať již
to jsou jednotlivci či kolektivy a nadace.
Přátelské vztahy a finanční podporu na
bídla například rodina Jelínkových z Vel
trub, nadstandardní a srdečné kontakty
máme dlouhodobě s pracovníky a přáteli
z kolínské firmy Ingersol Rand a spolkem
Elvíra. Finanční podporu a další benefity
nám pravidelně poskytuje nadace „Srdce
na dlani,“ která si nás vybrala a zařadila
mezi svých pět sponzorovaných dětských
domovů. Téměř každoročně našim dě
tem hradí rekreační ozdravné pobyty
Majetková a správní unie odborových
svazů. Ta také ve spolupráci s Výborem
Dobré vůle nadace Olgy Havlové připra
vila a hradila pro část našich dětí rekreaci
u moře v Chorvatsku. To je jen neúplná
ukázka těch, kteří s námi spolupracují,
poskytují konkrétní věcnou, finanční
i poradenskou podporu. Investice do ži
vota je jedna z těch nejnákladnějších,
a proto všem, kteří nám již pomáhají,
nebo chtějí pomoci, velmi děkujeme
a moc si jejich dobrých srdcí vážíme.

Dětský domov ve Zruči n. S. je aktu
álně na stavu 30 dětí při kapacitě 32.
Věkově máme děti od 3 do 17 let, a to
převážně děvčata – chlapců je v součas
nosti deset. Školou povinní navštěvují
místní školy, středoškoláků máme osm
v učilištích ve Vlašimi, Kutné Hoře, Čás
lavi a Všešimech. Děti nám svěřené přišly
z několika okresů, nejen z Kutnohorska,
ale také Kladna, České Třebové, Kolína,
Příbrami, Mostu i hlavního města Prahy.
Současný trend, který je společnosti
předkládán ve sdělovacích prostředcích,
jímž má být snaha umístit co nejvíce dětí,
které nemohou být ve vlastní rodině,
do rodin pěstounských, se příliš nedaří
naplnit. Z našeho zařízení byly v minu
lém roce předány do pěstounské péče dvě
dívenky. Jedna v předškolním věku a jed
na sedmiletá. Oba případy se zdají být
naprosto v pořádku a úspěšné. Naproti
tomu mezi našimi dětmi máme nezane
dbatelný počet těch, které byly vráceny
z neúspěšné pěstounské péče. Obecně je
snazší najít pěstounskou rodinu pro dítě
malé, nanejvýš v předškolním věku. Ale
děti ve věku, v němž je většina našich
svěřenců, nebo vícečlenné sourozenecké
skupiny, mají o zájem ze strany případ
ných pěstounů malou šanci. K naplně
ní této skutečnosti zbývá ještě pořádná
spousta práce, a kdo ví, zdali k tomu
vůbec někdy dojde.
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Kalendář kulturních a dalších akcí – prosinec
Výstava obrazů – Spolek Do baref – spolkový dům, I. patro, chodba.
Panenky, Baťa a spol. – rozšíření předešlé výstavy, pořádá Klub
panenek ČR, spolkový dům, II. patro, chodba.
Poznej svůj hlas, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Danielou Kroftovou Čechovou (učitelka zpěvu a terapeutka), každé pondělí,
od 20.30 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.
Zručský betlém – přízemí spolkového domu.
1. 12. 2017

Vánoční koncert Roháči z Lokte, pořádá OKŠS, od 19.00 hod. v Zrcadlovém sále zámku, vstupné: 80 Kč. Rezervace a předprodej vstupenek
od 15. 11. 2017 v infocentru ve Zruči nad Sáz., tel.: 327 531 329.

2. 12. 2017

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

2. 12. 2017

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

2. 12. 2017

Čerti na zámku – v zámeckém příkopu opět na děti čekají čerti,
andělé i Mikuláš. Brána do pekla se otevře v 16.00 hod. Těšte se na zábavu s čerty, dárek od Mikuláše, cukrárnu U Čertovské babičky, skvělé
čertovské klobásky a ještě něco navíc. Více informací a rezervace vstupu
na www.certinazamku.cz.

3. 12. 2017

Předvánoční jarmark, pořádá OKŠS, otevření jarmarku a zahájení
prodeje od 14.00 hod. na nádvoří zámku, vystoupení tanečního kroužku
Aleny Heroutové, žáků a učitelů ZUŠ, rozsvícení vánočního stromu
a zpívání koled.

5. 12. 2017

Setkání v klubu, pořádá ČSŽ, spolkový dům, klubovna ČSŽ, vždy
ve 14.30 hod.

6. 12. 2017

Akademie třetího věku: Soumrak monarchie – probíhající kurz.

8. 12. 2017

Vánoční koncert skupiny DIOGENES, pořádá OKŠS – koledy, spirituály, vánoční písně, duchovní i světské písně, od 19.00 hod. v Zrcadlovém sále zámku. Vstupné: 80 Kč. Rezervace a předprodej vstupenek
od 22. 11. 2017 v infocentru ve Zruči nad Sázavou, tel.: 327 531 329.

9. 12. 2017

Vánoční trhy Drážďany – zájezd, pořádá OKŠS, cena: 400 Kč. Rezervace a více informací na odboru kultury, tel.: 327 531 194. http://www.
drazdany.info/presse/dresden/1624-drazdansky-zpravodaj-advent-1

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY

12. 12. 2017

Tvoření pro radost – malý kurz ozdobného balení dárků, pořádá
Český svaz žen, od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu.

Projekt města Zruč nad Sázavou a základní umělecké školy
určený pro seniory v oblasti uměleckého vzdělávání.

12. 12. 2017

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

15. 12. 2017

Schůzka spolků, pořádá OKŠS – spolkový dům, od 17.00 hod., Hotel
Zruč.

15. 12. 2017

Vánoční koncert – Zručská desítka, od 19.00 hod., vstupné dobrovolné, Hotel Zruč, velký sál.

17. 12. 2017

Tubicenes Caelis – Vánoční koncert, od 17.00 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže, vstupné dobrovolné.

18. 12. 2017

Vánoční koncert ZUŠ – sál ZUŠ, začátek 18.00 hod.

22. 12. 2017

Vánoční vytrubování, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci se
Zručskou desítkou, od 19.00 hod. u spolkového domu.

28. 12. 2017

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

Autor článku je sociálním pracovníkem
Dětského domova ve Zruči nad Sázavou.

V únoru 2018 otevře ZUŠ Zruč nad Sázavou za finanční podpory města Akademii umění a kultury.

Hlavním mottem akademie je stát se místem, které seniorům pomůže splnit nejen svůj dávný
sen věnovat se umění, ale zároveň zprostředkuje možnost naučit se něčemu novému, jinému
nebo navázat nové přátelství.

Pro koho je akademie určena?

Pro všechny seniory – občany města Zruč nad Sázavou a spádových obcí (Želivec, Nesměřice,
Dubina), kteří mají zájem o studium a dosahují věku 55+ .

Co Akademie umění svým studentům nabízí?

Odborné vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech:
• hudební obor - hra na hudební nástroje
- pěvecký sbor
• výtvarný obor - kresba a malba
- základy vazby knih
• taneční obor - taneční terapie (pohyb – zaměření na pružnost
těla, lehké protahování a posilování,
vnímání hudby a reagování pohybem)
• literárně dramatický obor – divadelní a filmové a herectví,
umělecký přednes a tvůrčí psaní

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

Jak výuka bude probíhat?

Vzdělávání v uměleckých oborech bude personálně zabezpečeno kvalifikovanými pedagogy
z řad učitelů Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou. Bude probíhat formou didakticky
přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk. Výuka se bude konat v dopoledních
hodinách, případně po skončení výuky žáků.
V průběhu vzdělávání nebudou studenti hodnoceni a pololetí nebudou zakončeny zkouškou.
Vzdělávání se bude realizovat jedenkrát týdně či jednou za čtrnáct dní. Typ studia zvolí každý
student podle svých psychických a fyzických schopností. Zároveň se společně s rektorem stanoví tempo, obtížnost a svůj cíl, ke kterému bude studium směřovat. Zájemci se tedy nemusí
obávat, že studium nezvládnou.
Účastník studia, který splní po dvou letech stanovené podmínky, se stane absolventem
a bude mu vydán certifikát na slavnostním setkání za účasti zástupců města Zruč nad Sázavou, garantů projektu.

Kolik výuka stojí?

Díky představitelům našeho města je vzdělávání pro účastníky pouze za úplatu 300 Kč za semestr (600 Kč za rok). Zbylé náklady uhradí město Zruč nad Sázavou.

Jak se přihlásit?

Přihláška bude ke stažení na webových stránkách ZUŠ www.zus.-zruc.cz nebo k dispozici
v kanceláři ZUŠ. Vyplněnou přihlášku můžete podat v kanceláři ZUŠ, nebo poslat elektronicky.
Jiří Freml, ředitel ZUŠ Zruč nad Sázavou

ILUSTRAČNÍ FOTA: ARCHIV ZUŠ
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 76. zasedání, konaném 4. 9. 2017
schvaluje
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „II/336 Zruč nad Sáza
vou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369“ se zhotovitelem Konstrukce
a dopravní stavby, s. r. o., 285 21 Zbraslavice;
• podání žádosti Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou o státní dotace
na projekt „Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2018“;
• na základě zveřejněného záměru města na akci „Obnova veřejné zeleně
ve Zruči nad Sázavou, II. etapa“ jako nejvýhodnější nabídku firmy OK Gar
den, s. r. o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4;
• provozní řád letního kina v zámeckém příkopu;
• zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického a věc
ného práva vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kutná Hora, pod spisovou značkou V4947/2017205;
• zaslat návrh Okresnímu soudu Kutná Hora na zrušení předběžné
ho opatření nařízeného usnesením Okresního soudu Kutná Hora č. j. Nc
1904/2017.20 ze dne 25. 8. 2017;
• uzavření kupní smlouvy na předměty, které budou umístěny ve zručském
zámku, s paní Renatou Vikártovou, Novorossijská 4, Praha 1;
• uzavření souhlasu pronajímatele se zápisem výhrady stroje do veřejného
seznamu učiněné v návaznosti na smlouvu o nájmu, a to na pozemek p. č.
1872/21 v k. ú. Zruč nad Sázavou, s nájemcem firmou ČEZ Energo, s. r. o.,
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 766/1 v k. ú. Zruč
nad Sázavou za účelem parkování zemních strojů a pro umístění zařízení
staveniště s firmou Silnice Čáslav – Holding, a. s., Zbraslavice 331;
• projekt „Lepší místo ve škole“ a uzavření smlouvy s Občanským sdružením
Prostor, se sídlem Kutnohorská 17, 280 02 Kolín;
• zaslání žádosti o prodloužení termínu dokončení projektu „Most přes
Ostrovský potok“ na Krajský úřad Středočeského kraje;
ukládá
• předložit do jednání ZMě dohodu o zrušení kupní smlouvy a smlou
vy o zřízení věcného práva předkupního, uzavřené dne 24. 7. 2017 mezi
městem Zruč nad Sázavou a Mgr. Pavlem Pinsnerem, Andreou Pinsnerovou
a MUDr. Jitkou Klemanovou.

Aktuality z radnice
Martin Hujer
Stavba kanalizace v Nábřežní ulici
V říjnu byla zahájena stavba tlakové
kanalizace v ulici Nábřežní. Stavbu in
vestuje vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč. Nová kanalizace se
napojí do ulice 1. máje, kde již je pár
metrů zhotoveno, aby se nemusela ro
zebírat opravená dlažba. Pokud počasí
dovolí, měla by stavba být dokončena
do konce letošního roku.
Lepší místo
Projekt „Lepší místo“ nadále vylep
šuje drobnosti v našem městečku. Jed
no z posledních zlepšení se týká ulice
Na Skalách, kde byla odstraněna ne
funkční rampa na auta.
Panenka Marie pod zámkem
Pod zámkem se opravuje soška Pa
nenky Marie a její blízké okolí. Vše by
mělo být dokončeno v letošním roce.
Opravu provádí firma Jan Jelínek.
Na realizaci byla získána dotace z Mi
nisterstva zemědělství ve výši 70 %.
WC ve Zručském dvoře
Ve Zručském dvoře pod stavebni
nami Kolumbus se začaly budovat
veřejné záchody. Budou sloužit nejen
pro obyvatele našeho města, ale i pro
turisty a návštěvníky kulturních akcí
v zámeckém areálu. Město získalo do
taci ve výši 50 % z Ministerstva pro
místní rozvoj v rámci programu na roz

voj cestovního ruchu. Po vybudování
bude připraveno pět kabinek pro ženy,
dvě pro muže a šest pisoárů. Součástí
bude i malý sklad pro potřeby města.
Nízká nezaměstnanost
Nezaměstnanost ve Zruči klesla
v měsíci srpnu na hodnotu 3, 3 %. Jed
ná se tak o nejmenší nezaměstnanost
od ukončení výroby v Sázavanu před
dvaceti lety. Počet pracovních míst vy
tvořených v našem městě se pohybuje
kolem čísla 2 050, když před deseti lety
byl 1 500. Během deseti let tak došlo
k nárůstu o 36 %.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
ukončena
V letošním roce byla ukončena cel
ková rekonstrukce veřejného osvětle
ní v našem městě. Poslední etapa se
týkala ulice Okružní kolem parku,
ulic Zámecké, Horní a celé lokality
za benzínkou ve Staré Zruči. Bylo tak
vyměněno celkem sto lamp. V loka
litě za benzínkou se již namontovala
moderní ledková svítidla. Dílo pro nás
provedla kolínská firma Raisa v ceně
5, 14 mil. korun.
Rekonstrukce započala před deseti
lety a byla rozdělena do několika uce
lených etap. Postupně se vyměnilo tisíc
kusů lamp včetně kabelového vedení.
V lokalitách, kde se to vyplatilo, byly
instalovány do nových rozvaděčů re
gulátory, které umožňují v pozdních
nočních hodinách ztlumení intenzity

osvětlení. Dochází tak k úspoře elek
trické energie. Postupně byly nasvíceny
nejvyužívanější přechody pro chodce,
kterých máme třináct. Při rekon
strukci zámeckého areálu se zhotovilo
slavnostní nasvícení zámku, kostela,
Zručského dvora, Kolowratské věže
a altánku v parku.
Provoz našeho veřejného osvětlení
stojí ročně necelý jeden milion korun.
Na jeho údržbu se letos zakoupí nová
plošina, která vyjde na necelé tři mili
ony korun.
Rekordní počet svatebních obřadů
Zručský zámek přitahuje k uzavření
manželství. V letošním roce již padl re
kord v počtu uzavřených sňatků za po
sledních několik desítek let. Rekord byl
55 svateb, které proběhly v loňském
roce. Nechme se překvapit, kolik to
bude na konci letošního roku.

Detail nové lampy

Zastupitelstvo města na svém 25. zasedání, konaném 18. 9. 2017
schvaluje
• 6. úpravu rozpočtu města na rok 2017 navýšením příjmů a výdajů
o 211 900 Kč;
• přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu „Roz
voj základní a doprovodné infrastruktury ČR“ na akci „Sociální zázemí pro
turisty ve Zruči nad Sázavou“ ve výši 1 660 364 Kč;
• přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, Operační program
Zaměstnanost, výzva MAS Lípa pro venkov OPZ Prorodinná opatření I.
na akci „Příměstský tábor ve Zruči nad Sázavou“ ve výši 430 825 Kč;
• prodej pozemku p. č. 2538/5 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví: Pavel
Hejný a Ludmila Hejná, Švermova 1371, 266 01 Beroun za cenu 750, Kč/
m2;
• vyhlášení programu poskytujících dotace z rozpočtu města Zruč nad Sá
zavou pro rok 2018 „Program „4 pro děti“ na činnost s dětmi a pro děti“;
• přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí, Operační program Život
ní prostředí 20142020, výzva č. 41 na akci „Oddělený sběr odpadu ve Zruči
nad Sázavou“ ve výši 2 063 171 Kč;
• odstoupení od veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Zruče nad Sázavou s žadatelem Lukášem Vilimovským
na uspořádání akce „2. ročník Festivalu Zruč“;
• odstoupení od veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Zruče nad Sázavou s žadatelem Lubošem Melcrem na uspo
řádání akce „Výstava drobného zvířectva a exotů“;
• odstoupení od veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Zruče nad Sázavou s žadatelem Janem Vyskočilem na uspo
řádání akce „Koncert Lenky Filipové – Hradozámecká noc“;

Most přes Ostrovský potok

Stavba WC ve Zručském dvoře

Nová a stará lampa

P. Maria před opravou

Nový nábytek v prohlídkovém okruhu zámku

bere na vědomí
• zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19. 6. 2017;
ruší
• své usnesení č. 41/2012 ze dne 17. 9. 2012, kterým schválilo prodej části
pozemku p. č. 357 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví: Ing. Alan Kužel,
Ramonville Strase2, Frankfurt. Prodejní cena pozemku 150 Kč/m2. Podklady
ke smlouvě si zajistí kupující;
• své usnesení č. 90/2016 ze dne 19. 12. 2016, kterým schválilo podání
žádosti o dotaci na projekt „Zateplení budovy smuteční síně na novém hřbi
tově“ do OPŽP.

Stará rampa na auta

Místo po odstranění rampy

Rada města na svém 77. zasedání, konaném 18. 9. 2017
ruší
• přidělit byt v Průběžné ulici č. p. 773 paní Mgr. Pavle Císařové, maximálně
na dobu 2 let;
• žádost Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou o souhlas s čerpáním
finančních prostředků z rezervního fondu na nákup kopírky KYOCERA
FS6525MFP se síťovou tiskárnou a barevným skenerem a zásobníku ke ko
pírce PF 470;

Budoucí cyklostezka
pod Průmyslovou ulicí

Moderní WC
na cyklostezce

Nové kontejnery na tříděný odpad
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Zprávy z radnice
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou
za přání k mému životnímu jubileu.
Bohuslav Kotek

GRATULACE
Gratulujeme k 60. výročí svatby
manželům Jaromíru a Věře Zelinkovým,
které oslavili dne 2. 10. 2017.

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

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči and Sázavou, sousedům a všem
přátelům za dárky a milé blahopřání
k mému životnímu jubileu.
Marie Brzáková

Naši rodičové milí,
dovolte nám v tuto chvíli,
poklonit se Vaší lásce,
pevná je i v šedesátce.
Svatba diamantová tu je,
každý z nás vám popřeje,
štěstí, lásku, zdraví, sílu,
dál tu s námi žijte v míru.
Děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata

doporučuje
• zastupitelstvu schválit vyhlášení programu „4 pro děti“ na činnost s dět
mi. RMě schvaluje členy hodnotící komise pro hodnocení žádostí podaných
do Programu „4 pro děti“ na činnost s dětmi a pro děti ve složení: Bc. Kristýna
Jirkovská, Mgr. Martina Fialová, Eva Boumová;

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči and Sázavou
a panu Františku Smítkovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Jiří Klatovský

Chtěla bych poděkovat městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti, že si
vzpomenou i s pěkným přáním při příležitosti životního jubilea. Jedno se nám
moc líbí, je pravdivé a zní: „Nepotřebujeme mít mnoho věcí, abychom byli šťastni.
Ke štěstí nám postačí, když se naučíme
opravdu žít.“
Irena Prokoschová

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped
s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Pronajmu byt 4 + 1, ulice Dvouletky.
Tel.: 604 211 002.
◆ Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, v ulici
Na Výsluní. Byt je připraven k okamžitému
nastěhování. Informace na tel.: 724 049 418.
◆ Koupím poštovní známky, staré dopisní obálky
se známkami, pohledy a všechny hračky do roku
1985. Tel.: 773 505 063.
◆ Prodám zahradu za železniční zastávkou ve Zruči
nad Sázavou, 200 m2 za 12 000 Kč. Tel.: 721 506 956.
◆ Prodám byt 2 +1 s balkonem ve Zruči nad Sázavou. Více informací na tel.: 605 472 208.

• žádost Římskokatolické farnosti Zruč nad Sázavou o prodloužení čerpání
dotace do 30. 11. 2018 a předání vyúčtování do 15. 12. 2018 příjemci dotace
a schvaluje uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu města;
• Pravidla pro vztah města Zruč nad Sázavou a jeho příspěvkových organizací
včetně přiložených příloh 1 a 3 s platností a účinností dnem schválení;
• objednat 30 ks dřevěných parkových lavic od firmy Kwesto, s. r. o., Děl
nická 12, 170 00 Praha 7;
• obnovit spolupráci s klinickým logopedem paní Mgr. Šárkou Wagenk
nechtovou pro školní rok 2017/2018;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2017 s firmou Jan
Jelínkem, K Bažantnici 1002, 285 22 Zruč nad Sázavou na akci „Oprava části
hřbitovní zdi – Zruč nad Sázavou“;
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Zruč nad Sázavou, ulice
Dubinská, chodník“ s firmou Silmex, s. r. o., Pražská 495/58, 370 04 České
Budějovice;
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Rozšíření parkovišť Zruč nad
Sázavou a asfaltování komunikace v Želivci“ s firmou Silmex, s. r. o., Pražská
495/58, 370 04 České Budějovice;
• žádost firmy BLUETHERM, s. r. o., Milady Horákové 818/52, 170 00
Praha 7 o umístění reklamního banneru na plot školní jídelny;
• objednat opravu štítu stavebnin ve Zručkém dvoře od firmy AGOS sta
vební, a. s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov;
• uzavření dodatku č. 3 k dohodě o zřízení dočasné přístupové cesty a její
užívání k odvozu kalamitního dřeva z lesa ze dne 24. 1. 2011 s firmou AGRO
Pertoltice, a. s., sídlem Zruč nad Sázavou čp. 331;
• uzavření smlouvy o provedení práce a o udělení jednorázového reprodukč
ního práva na vyhotovení kresebné reprodukce původního hradu ve Zruči nad
Sázavou a zveřejnění v publikaci o Zruči nad Sázavou s panem Mgr. Janem
Heřmanem;
• podání žádosti o dotaci prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS
ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na věcné technické
prostředky: 2 ks stabilizačních tyčí, 1 ks akumulátorové přímočaré pily s pří
slušenstvím, 1 ks zdravotnické brašny s příslušenstvím;

D jako DOBROVOLNÍK
Staňte se součástí 5. ročníku
události, která tradičně pomáhá
stovkám tisíc lidí v nouzi.
KDE: Během sbírky budeme
v TESCO Vlašim, BILLA Vlašim
a TESCO Zruč nad Sázavou.
POŽADAVKY: hledáme muže, ženy,
rodiny s dětmi nebo studenty
ochotné pomoci
REGISTRACE: do 29. 10. 2017
prostřednictvím Farní charity Vlašim
HLASTE SE: Daně Kucharčíkové
na tel.: 733 143 857 nebo email:
socialnipracovnik@charitavlasim.cz

ukládá
• zahájit jednání na uzavření VB s VHS Vrchlice – Maleč, a. s. na vyznačenou
část pozemku p. č. 1919/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou. RMě ukládá po uzavření
smlouvy s VHS dál jednat o prodeji části pozemku s SVJ bytového domu
712-13-14 v ulici Dvouletky, tak jak je uvedeno v jejich žádost,i a s TJ Jiskra
Zruč nad Sázavou;
• zveřejnit záměr města na prodej pozemku p. č. 1258/7 (vzniklé z pozemku
p. č. 1258/2 GP č. 1954 - 9/2017) v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• zveřejnit záměr města na prodej pozemku p. č. 497/10 v k. ú. Želivec;
• předložit do jednání ZMě návrhy na odstoupení od veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Zruče nad Sázavou s těmi
to žadateli: Lukášem Vilimovským na uspořádání akce „2. ročník Festivalu
Zruč“; Lubošem Melcrem na uspořádání akce „Výstava drobného zvířectva
a exotů“; Janem Vyskočilem na uspořádání akce „Koncert Lenky Filipové –
Hradozámecká noc“;
• předložit do jednání ZMě přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí,
Operační program Životní prostředí 2014-2020, výzva č. 41 na akci „Oddě
lený sběr odpadu ve Zruči nad Sázavou“ ve výši 2 063 171 Kč.
Rada města na svém 78. zasedání, konaném 2. 10. 2017
schvaluje
• udělení plné moci JUDr. Zdeňku Hrabovi pro zastupování v řízení vede
ném Okresním soudem v Kutné Hoře pod spisovou značkou 7 C 202/2017.
RMě schvaluje uzavření smlouvy o právní službě na toto řízení s firmou HRA
BA & CONSORTES, v. o. s., Kamlerova 795/9, 251 01 Říčany;
• uzavření příkazních smluv s firmou Stavební poradna, spol. s r. o., Prů
běžná 48, 370 04 České Budějovice na zpracování výběrových řízení na tyto
akce: „Stroj do TS – čelní nakladač včetně nářadí,“ „Stavební úpravy č. p. 43
v Želivci – I. etapa“;
• uzavření příkazní smlouvy s firmou MA projekt, spol. s r. o., Patočkova
1638/67, 169 00 Praha 6 na akci „Komunikace a parkoviště 2018“;
• objednat obnovení vodorovného dopravního značení na komunikacích
od firmy ASIG, s. r. o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice;
• objednat od firmy AF-CITYPLAN, s. r. o., Magistrů 1275/13, 142 0 Pra
ha 4 statické posouzení stability svahu a návrh pažení na akci „Rekonstrukce
hasičské zbrojnice,“ včetně inženýrsko-geologického průzkumu;
souhlasí
• s rekonstrukcí limnigrafické stanice dle předložené projektové dokumen
tace na pozemcích p. č. 1162 a 1155/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou (vlastník
město) a p. č. 2829/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou (vlastník Povodí Vltavy) z hle
diska obce, na jejímž území má být stavba uskutečněna, i z hlediska vlastníka
dotčených pozemků.
Rada města na svém 75. zasedání, konaném 23. 8. 2017
schvaluje
• zveřejnit výběrové řízení na akci „Vybudování parkovišť a rekonstrukce
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komunikace Na Úvoze“ a poptat následující firmy: SILMEX, s. r. o., Pražská
tř. 495/58, České Budějovice, IČ: 48951081; COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu
9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES, s. r. o., Sukova 625, 256 01 Benešov,
ICČ: 43792553; EVOS-HYDRO, s. r. o., Pivovarská 1003, 584 01 Ledeč
nad Sázavou IČ: 47470984; SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská 495/58,
370 04 České Budějovice.
RMě jmenuje hodnotící komisi v tomto složení:
Členové:			Náhradníci:
Mgr. Martin Hujer		
JUDr. Alena Hajská
Ing. Ludmila Plášilová		
Ing. Milan Růžička
Mgr. Jitka Trojanová		
Bc. Kristýna Jirkovská;
• na základě doporučení bytové komise přidělit volný byt v DPB v ulici
Mládeže 591 paní Janě Vaněčkové;
• uzavření cenové přílohy k dodatku č. 1 pro období od 1. 9. 2017 se spo
lečností FCC, Česká republika, s. r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
• objednat od firmy Linhart, spol. s r. o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs
nad Labem, údržbu sportovního areálu a doplnění materiálu. Objednávku
zajistí OKŠS;
• objednat výbojky do sportovního areálu na opravu a výměnu osvětlení
fotbalového hokejbalového venkovního hřiště od firmy Abatec, Hrnčířská
31, 602 Brno. Objednávku zajistí OKŠS;
• přílohu č. 2 k pravidlům pro vztah města a jeho příspěvkových organizací
s platností a účinností dnem schválení;
• pronajmout vyznačenou část pozemku p. č. 1609/1 v k. ú. Zruč nad
Sázavou nájemci paní Markétě Mandové, Polní 4774, Zruč nad Sázavou
a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy;
• RMě schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Spolku
přátel Zahrádky ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy;
• na základě žádosti nájemce krátkodobé prodloužení pronájmu horní zá
mecké vinárny do konce této turistické sezóny (zejména víkendy do 31. 10.
2017) s panem Miroslavem Kalhotkou, Průběžná 770, 285 22 Zruč nad
Sázavou, pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy. RMě ukládá
zveřejnit záměr města na prodloužení tohoto pronájmu i na sezónu 2018
(provoz od 1. 5. 2018) za stávajících podmínek;
• dohodu o předčasném užívání ucelené části stavby „II/336 Zruč nad Sá
zavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369“ mezi objednateli městem
Zruč nad Sázavou, Středočeským krajem a zhotovitelem firmou Konstrukce
a dopravní stavby, s. r. o., 285 21 Zbraslavice 2 a pověřuje starostu podpisem
dohody;
ruší
• záměr města na prodej vilky schválený usnesením RMě č. 204/2017 dne
15. 5. 2017;
ukládá
• pokračovat v jednáních o odprodeji vyznačených částí pozemku p. č. 1354
a po vypracování geometrického plánu zveřejnit záměr na prodej části tohoto
pozemku a předložit do jednání ZMě;
• zveřejnit výběrové řízení v rámci projektu „Oddělený sběr odpadu ve Zruči
nad Sázavou“ na akci „Stroj do TS – čelní nakladač včetně nářadí“ a poptat
následující firmy: PEKASS, a. s., Přátelství 987, 104 00 Praha 10 – Uhříně
ves, IČ: 41693426; Agrometall, s. r. o., Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův
Městec, IČ: 46508244; Unimarco, a. s., Zádveřice – Raková 26, 763 12 Zá
dveřice, IČ: 26230381.
RMě jmenuje hodnotící komisi v tomto složení:
Členové:			Náhradníci:
Mgr. Martin Hujer		
JUDr. Alena Hajská
Ing. Ludmila Plášilová		
Mgr. Jiří Klatovský
Mgr. Jitka Trojanová		
Bc. Kristýna Jirkovská;
• vyhlásit výběrové řízení na akci „Stavební úpravy č. p. 43 v Želivci – I.
etapa“ a poptat následující firmy: ATOS, spol. s. r. o., Husovo náměstí 139,
584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 62028081; TOST.CZ, s. r. o., Havlíčkova
408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019; AGOS stavební, a. s., Tomáše
ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov, IČ: 46679626; MOZIS, s. r. o, Slezská
856/74, 130 00 Praha 3, IČ: 28940083; Jan Jelínek, K Bažantnici 1002,
285 22 Zruč nad Sázavou, IČ: 48674745; Stavební firma Pazdera, s. r. o, Vla
sákova 1635, 258 01 Vlašim, IČ: 27110176; Archatt Památky, spol. s r. o., V.
Nezvala 68, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013; Zručská stavební, s. r. o., Na Úvoze
1053, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ: 25102290; Kutnohorská stavební, s. r.
o., Benešova 316/9, 284 01 Kutná Hora, IČ: 45144788; UNIKOM, a. s.,
Čáslavská 217, 284 01 Kutná Hora, IČ: 46355821.
RMě jmenuje komisi pro otvírání obálek ve složení:
Členové:			Náhradník:
Ing. Martina Gabrielová		
Petra Řimnáčová
Kristýna Soukupová
Lenka Velíšková.
RMě jmenuje hodnotící komise ve složení:
Členové:			Náhradníci:
Mgr. Martin Hujer		
JUDr. Alena Hajská
Lubomír Dolák			
Bc. Kristýna Jirkovská
Ing. Milan Růžička		
Mgr. Jitka Trojanová;
pověřuje
• vedoucí odboru OKŠS organizačním zajištěním konkursního řízení pro
ředitele všech příspěvkových organizací zřízených městem v roce 2018.

Zprávy z lehkoatletických oválů
Petr Dubják
Kateřina Dubjáková
Lukáš Gabko
Zdeněk Svoboda

45.01 s, což zname
nalo 3. místo v jeho
rozběhu.
Míša Chmelová si
zaběhla maximum
ve sprintu na 60 m ča
Benešovská desítka
sem 8:73 s, a to 4. mís
Dvanáct zručských běžeckých naději tem v rozběhu. Vytáh
vyrazilo v neděli 10. září do Benešova, la se zejména na trati
kde se v rámci Junior Gesus Běžec Pod 300 m, kde skončila
blanicka uskutečnily další závody z to na 1. místě v rozběhu
hoto seriálu. Tentokrát bylo o motivaci osobním rekordem
ještě více postaráno, protože do celkové 47:05 s.
ho pořadí se započítávalo více bodů, než Vojta Maxa zde měl
v předešlých závodech. V obrovské kon premiéru, a to na tra
kurenci se Zručáci opět nenechali zahan ti 600 m. Jeho osob Ondra Dubják v Říčanech
FOTO: ARCHIV ODDÍLU
bit a vyválčili cenná umístění. Na nejvyš ní rekord 2:09 stačil
ší stupínky dokráčely Káťa Dubjáková na 7. místo v rozběhu. Velká gratulace 300 m: bedna za čas 56 s a stříbrná me
daile v podání Máti Svobody, který za
a Terka Lapáčková. Máťa Svoboda a On za skvělou reprezentaci!
dra Dubják skončili ve svých kategoriích
ostal o 0,4 s. za prvním z 60 startujících,
na třetím místě. Verunka Blažejovská Atletické hvězdy v Kutné Hoře
25. místo bylo obsazeno Matějem Gab
byla sedmnáctá. Benjamínek v oddíle Ve středu 13. září se Terka Lapáčková, kem v čase 67 s., 27. místo Jenda Bělina
Dominik Žaba doběhl na pěkném sed Eliška Svobodová, Adél Gabková a Máťa v osobním maximu v čase 67 s.
mém místě. Martinka Blažejovská byla Svoboda a Gabko zúčastnili HESU 200 m: 18. místo Eliška Svobodová s ča
dvacátá první. Máťa Patera vybojoval meetingu v Kutné Hoře. Při této příle sem 45 s, 43. místo obsadila pozitivně
čtyřicáté osmé místo. Po pádu na startu žitosti měli možnost vidět v ostré akci naladěná Adélka Gabková, která při
dokončil závod na sedmém místě Máťa mistryni světa Zuzanu Hejnovou, halo běhu stíhala i pózovat fotografům.
vou mistryni Evropy Denisu Rosolovou 70 m: 14. místo pro Máťu Bělinu v čase
a halového mistra Evropa Petra Svobodu. 21 s z 26 startujících.
Děti si zazávodily v trojboji (běh na 50 m, Jsem velice rád, že takto skvěle prezen
skok z místa a hod medicinbalem), při tujeme oddíl a dosahujeme takovýchto
čemž se v kategorii 2006–2011 nedostaly výsledků. Je hezké slyšet v davech lidí:
mezi nejlepší. I když si tentokrát medaile „Áááá, jsou tu Zručáci!“
neodvezly, viděly na vlastní oči osobní re
kord Petra Svobody na 110 m překážek Říčanský čtyřboj
a krásný souboj Denisy Rosolové a Zuza Dnes 17. 9. se naši zručští atleti zúčastni
ny Hejnové na 200 m překážek. Kromě li Říčanského čtyřboje. Absolvovali běh
pěkného zážitku jim na památku zůsta na 60 m, 500 m, vrh koulí a skok daleký.
nou i podepsané fotografie.
V plánu měli atakovat osobní rekordy
a to se v některých disciplínách vydařilo.
Ob rov s k ý ú s p ě c h
v Běchovicích
Dne 16. 9. 2017 se ně
HESU meeting Kutná Hora – společné foto
kteří členové TJ Jiskra
s Petrem Svobodou
FOTO: ARCHIV ODDÍLU
zúčastnili 52. ročníku
Gabko a sekundu za ním na osmé pozici běhu Mladé Běchovi
skončil Tonda Maxa. Vojta Maxa probě ce. Běželo se za velmi
hl cílem čtrnáctý. Smolařkou dne byla příjemného počasí
Míša Chmelová, která vinou pořadatelů v krásně připraveném
neběžela ve své kategorii, ale až v následu areálu. Součástí závodů
jícím běhu. I tak se vyhecovala a doběhla byla i předváděcí akce
v super čase, který by byl v její kategorii – Atletiky pro děti,
nejrychlejší. Bohužel organizátoři tuto kde si všichni mohli
skutečnost nebrali v potaz a Míšu zatím vyzkoušet různé atle
nejcennějším kovem a body do seriálu tické disciplíny (skok
neobdarovali. Uvidíme, jestli pomůže z místa, hod, hod na cíl,
protest, který bude oddíl podávat. Opět překážkový běh, aj.).
naše „omladina” dokázala, že se ve světe Odměnou jim byly po
neztratí. Všem patří velká gratulace a po zornosti, které obdrželi Naše reprezentace v Běchovicích s desetibojařem Romanem Šebrlem
FOTO: ARCHIV ODDÍLU
chvala za vzornou reprezentaci. Pro úpl po absolvování všech 
nost nám ještě chybí výsledek jediného disciplín.
Výsledky:
běžce dospěláka a tím byl Petr Dubják, Děti se mohly v areálu potkat a i foto Starší žáci (2002 – 2003)
grafovat s Bobíkem, Fifinkou, Pinďou
který skončil na skvělém pátém místě.
Ondra Dubják
a Mišpulínem, a dokonce zde byli jako - běh na 60 m: 2. místo (8,81 s)
European Kids Athletic Games v Brně hosté autoři známého Čtyřlístku – Ja - skok daleký: 1. místo (441 cm)
12. – 13. září se naši tři mladí atleti roslav Němeček a Ljuba Štíplová, kteří - vrh koulí (4 kg): 2. místo (6,12 m)
zúčastnili prestižních mezinárodních nejlepším účastníkům osobně předávali - běh na 500 m: 2. místo (1:29,4 min)
závodů European Kids Athletic Games cenné kovy.
Celkové 2. místo!
v Brně. V silné konkurenci atletů z ČR, Dále zde byl osobně přítomen náš bývalý Starší žákyně (2002 –2003)
Slovenska, Německa, Polska, Maďarska, skvělý desetibojař Roman Šebrle, který se
Míša Chmelová
Rumunska, Bulharska, Ruska, Lotyšska, také rád ochotně fotografoval a předával - běh na 60 m 3. místo (8,98 s)
Estonska, Ukrajiny, Malty a Kypru sa ceny.
- skok daleký 3. místo (402 cm)
mozřejmě na přední příčky nedosáhli, ale Ve velmi nabitém startovním poli do - vrh koulí (2 kg) 3. místo (6,48 m)
sáhli naši mladí atleti skvělého umístění. - běh na 500 m 1. místo (1:32 min)
zaznamenali skvělé výkony.
Ondra Dubják si přál na trati 1 500 m Taktiku běžců v některých kategoriích Celkové 3. místo!
prolomit pětiminutovou hranici, což komplikovaly rozběhy (v některých
Terka Havlínová
se mu nepodařilo, protože zápasil také případech až pět), ale naši borci se s tím - běh na 60 m 5. místo (9,30 s)
s bolestí v krku. Výkon 5:08 min je však popasovali na výbornou a hlavně umís - skok daleký 5. místo (382 cm)
také kvalitní a stačil na 4. místo jedno tění Máti Svobody je skvělým příslibem - vrh koulí (2 kg) 2. místo (7,02 m)
ho ze dvou rozběhů. Na trati 300 m si do budoucna.
- běh na 500 m 4. místo (1:36,4 min)
vylepšil náladu jeho osobním rekordem 1000 m: 4. místo Ondra Dubják v čase Celkové 4. místo!
3:37, který přemá
Nikča Horká
hal své nachlazení, - běh na 60 m 4. místo (9,15 s)
ale i přesto je to - skok daleký 4. místo (386 cm)
krásné místo.
- vrh koulí (2 kg) 5. místo (5,04 m)
830 m: 7. místo - běh na 500 m 6. místo (1:39,3 min)
Míša Chmelová Celkové 5. místo!
v čase 3:19.
300 m: 10. místo Dále se naši atleti přihlásili na smíšenou
Terezka Lapáčková štafetu 4 x 60m ve složení Míša, Terka,
v čase 61 s. z dvaa Nikča, Ondra a obsadili krásnou druhou
Vojta Maxa, Míša Chmelová a Ondra Dubják v Brně
FOTO: ARCHIV ODDÍLU padesáti účastnic.
příčku z 18 štafet! Gratulace!

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Dvě skvěle odehrané třetiny s Dejvicemi

Zdávi došli!

Neproměněné šance
s Čáslaví připravily
florbalisty o body
Florbal – Florbalisté
Jiskry odehráli první
dvojkolo mistrovské
soutěže Praha – Střední
Čechy – soutěž mužů,
divize E, sezóny 2017–
2018 ve Sportovní hale
ve Zruči nad Sázavou.
Na programu měli
utkání s celky FBC Čá
slav a SK Bruisers Dej
vice.
Jiskra Zruč nad Sázavou –
FBC Čáslav 2:3 (1:1 0:2 1:0)
Branky a asistence
Jiskry: 05.43 P. Kra
tochvíl (Jantač), 30.03 J. Edr (vpravo) v souboji o míček s čáslavským
obráncem
FOTO: JOSEF TŮMA
Čech (Červinka).
Sestava Jiskry: Malý – Lopour, Drbal – Němeček, Vodrážka –
M. Kratochvíl, Jantač, P. Kratochvíl – Edr, Čech, Červinka.
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – SK Bruisers Dejvice 6:3 (0:2 4:1 2:0)
Branky a asistence Jiskry: 17.26 Němeček (Čech), 17.44 Lopour
(Němeček), 19.49 P. Kratochvíl (Drbal), 22.38 M. Kratochvíl
(Drbal), 33.58 Lopour, 35.29 Drbal (Malý).
Sestava Jiskry: Malý – Lopour, Bleha  Němeček, Vodrážka –
M. Kratochvíl, Jantač, P. Kratochvíl – Edr, Čech, Drbal – Červinka.

Turistika – Rok se opět sešel s rokem, nastal
čas babího léta, podzimních plískanic, ale
hlavně svátek svatého Václava. Čas, kdy se
turisté z oddílu TJ Jiskra vydávají poznávat
krásné kouty naší země. Letos jsme skončili
v Pekle. Ano, čtete dobře. Peklem se nazývá
přírodní rezervace, která leží šest kilometrů
od Nového Města nad Metují proti proudu
říčky Metuje. Ubytování jsme měli zajištěno
v chatkách s kuchyňkou a veškerým sociálním
zařízením.
Jak už je naším zvykem, než dojedeme na mís
to dočasného pobytu, zastavíme se cestou
na nějakém zajímavém místě. První zastávka
bylo Opočno. Někteří členové navštívili zá
mek a ostatní si prošli zámecký park. Druhé
místo byla nedaleká Dobruška. Zde jsme vy
stoupali na radniční věž a prohlédli si město
a jeho okolí pěkně shora. Za návštěvu určitě
stál rodný dům F. L. Věka. Zde jsme si poslech
li od průvodkyně zajímavé vyprávění o tomto
českém buditeli. Pak už jsme dojeli do Pekla.
Babí léto přišlo právě včas. Hned druhý den
jsme si vyšlápli na pevnost Dobrošov. Neda
leko od ní stojí Jiráskova chata s rozhlednou,
odkud jsme viděli Broumovské vrchy, polské
vesničky a kopečky, město Náchod a při troš
ce fantazie i Krkonoše, které byly zahaleny
do mírného oparu. Další naše kroky vedly
k několika bývalým vojenským pevnostem
– bunkrům, které byly vybudovány před
2. světovou válkou jako obrana proti němec
kým okupantům. Některé jsou přístupné
a s průvodcem se dozvíte mnoho zajímavého.
Z kopců jsme sešli do Bělovsi, která je součástí
města Náchod. Našli jsme altán s pramenem
kyselky Idy, ale ve značně zdevastovaném sta
vu. V podobném stavu byly i přilehlé lázně.
Po mírném stoupání jsme se za chvíli ocitli
v sousedním Polsku, ale netrvalo dlouho a ve

snička Česká Čermná dávala tušit, že jsme
opět doma. Po krátkém občerstvení jsme se
lesem plných hub dostali do údolí říčky Ole
šenky, podél které jsme došli opět do Pekla.
Večer jsme poseděli u táboráku a opekli buřty.
Sobota byla předposledním dnem našeho
pobytu. Vydali jsme se na opačnou stranu
než předcházející den. Hned od začátku nás
čekalo velice prudké stoupání. Když už jsme
si po čtyřkilometrovém výstupu mysleli, že
máme nejhorší za sebou, bylo před námi ještě
145 schodů na rozhlednu Sendraž. Na jejím
místě původně stála dřevěná, ta však zchátrala
a spadla. Výhledy na přehradu Rozkoš, Českou
Skalici, opět při troše fantazie Sněžku, Dob
rošov, okolní kopce a Nové Město nad Metují
stály za tu námahu. Naše cesta pokračovala
přes Slavoňov, který stojí za návštěvu. Roku

FOTO: AUTOR
1560 tam postavili unikátní celodřevěný kos
tel s přilehlou, také dřevěnou, zvonicí. Nové
Město nad Metují, kam jsme došli ze Slavo
ňova, se může pochlubit zámkem s přilehlým
parkem a nádherným náměstím, dovoluji
si tvrdit že jedním z nejhezčích u nás. Opět
někteří navštívili interiéry zámku a dozvědě
li se mnoho zajímavého. Všichni jsme prošli

Parádní výkon trojice Fr. Herout – Loudín – Nevřela

Výhra 6:4 a postup mezi nejlepších 12 týmů ČR
Josef Tůma

tenise přivítal SKC Zruč nad Sázavou
TENNISLINE na domácích stolech
druholigový celek MK Řeznovice TT
Moravský Krumlov. Domácí nastoupili
v sestavě František Herout, Dan Nevřela
a Petr Loudín.

F. Herout vyhrál ze třech utkání dvě, porazil
Filáka i Musila.
FOTO: JOSEF TŮMA

Stolní tenis A – Ve čtvrtém kole druhé
ho stupně Českého poháru ve stolním

Premiéra
v domácím prostředí
se Baltazarům vydařila
Josef Tůma
Šipky – Zručští šipkaři byli ve druhé lize zařazeni v sezóně
2017/18 do skupiny C se třinácti účastníky. V 1. kole dru
holigové soutěže (B liga) šipkařů zajížděli Baltazaři Zruč nad
Sázavou do Chvaletic k utkání s družstvem Team. V úvodním
kole ,,každý chvilku tahal pilku,“ hosté vedli 5:3, poté prohrá
vali 9:6, nakonec Baltazaři vybojovali remízu 9:9. Ve 2. kole
se hráči týmu Baltazaři utkali v novém domácím prostředí
v Kácovské restauraci v Kácově s družstvem LTC Litošice. Na
stoupili ve složení David Chmel, Josef Hejl, Oldřich Žižlavský
a Jan Rada. Ve slušně odehraném utkání vyjma úvodních singlů
nedali poprvé v historii na dvou hracích terčích hostům šanci
a zvítězili 12:6. Ve 3. kole se představili Baltazaři Zruč nad Sáza
vou ve Veltrubech ve střetnutí s místním celkem Střelky. Hosté
z Posázaví i přes počáteční vedení 1:2 a 2:3 ve vyrovnaném střet
nutí smolně prohráli 10:8. Ve 4. kole zavítal do Kácova celek
„Úplně jiný šipkaři Červené Pečky B.“ Baltazaři nedali kolín

D. Nevřela získal v zápase jeden bod sám, druhý
ve čtyřhře s P. Loudínem.
FOTO: JOSEF TŮMA

Po čtyřech kolech na třetím místě
skému celku vůbec žádnou šanci, vedli již 10:0. Hosté hrozivě
vyhlížející výsledek ve druhé části singlů upravili na konečných
15:3. Šipkaři se po dvou vítězstvích, jedné remíze a jedné poráž
ce usadili na třetím místě ve třináctičlenné tabulce.
Team Chvaletice Baltazaři – Zruč nad Sázavou 9:9, legy 22:24
Baltazaři Zruč nad Sázavou – LTC Litošice 12:6, legy 26:16
Střelky Veltruby – Baltazaři Zruč nad Sázavou 10:8, legy 25:19
Baltazaři Zruč nad Sázavou – Úplně jiný šipkaři Červené Pečky B 15:3,
legy 31:15.

park s unikátní malovanou dřevěnou lávkou
a nakonec vystoupali na zámeckou věž, odkud
jsme si prohlédli městečko a okolí. Po obědě
v restauraci U Broučka jsme se vydali proti
proudu Metuje, abychom se v podvečerních
hodinách vrátili zpět do Pekla.
Následující den ráno jsme Peklo opustili
navždy. Tedy abych upřesnil, do Pekla, jaké
bylo tohle, se myslím rádi ještě někdy vrátíme
a všem vám ostatním doporučujeme jeho ná
vštěvu. Opravdu je to nádherná oblast, která
nabízí mnoho zajímavých míst. Jedním z nich
je nedaleké Babiččino údolí, Staré Bělidlo,
Viktorčin splav, mlýn nebo zámek Ratibořice.
Říká vám to něco? Ano, toto jsou místa spjatá
s dílem Babička Boženy Němcové. Na Starém
bělidle jsme si poslechli od průvodkyně velice
poutavé vyprávění o životě v té době a o díle
Boženy Němcové.
Pak jsme pokračo
vali přes Rýzmburk
na další rozhlednu
Ž e r n ov. Ta b y l a
za celý náš pobyt
druhá nejnižší, čítala
„jen“ 86 schodů. Vý
hledy na oblast Kr
konoš se od prvního
dne moc nezlepšily,
ale blízké okolí jsme
měli jako na dlani.
Ale pak už se blížil
konec našeho čtyř
denního turistické
ho zájezdu. Ze Žernova jsme došli k pomníku
babičky s vnoučaty a psy Sultánem a Tyrlem.
Na tomto památném místě jsme naši akci ofi
ciálně zakončili. Zájezdu se zúčastnilo 14 čle
nů oddílu. Všichni byli zajedno, že po stránce
ubytování, výběru tras a hlavně počasí vyšlo
vše na jedničku s hvězdičkou. Příští rok opět
na některém zajímavém místě naší země ahoj!

Sportovní akce – listopad
3. 11. 2017

TURISTIKA

4. 11. 2017

BADMINTON turnaj, 9.00 – 17.00 hod.

5. 11. 2017

FLORBAL

s SKST Warmnis Liberec B 3:7.

SKC Zruč n. Sáz. TENNISLINE – MK Řeznovice
TT Moravský Krumlov 6:4
Sestavy a body SKC: František He
rout 2, Petr Loudín 2, Dan Nevřela 1,
čtyřhra Loudín – Nevřela 1.
Došlo po uzávěrce: Stolní tenisté
SKC Zruč nad Sázavou TENNISLI
NE prohráli v boji o postup do TOP 8
ČR v ,,domácím prostředí" ve Vlašimi

11

Podzimní zájezd turistického oddílu

Ladislav Matějka

Josef Tůma

ŘÍJEN
2017

39. noční pochod, pořádá TJ Jiskra Zruč nad Sázavou,
start: 17.00 hod. od spolkového domu, cíl do 21.00 hod.
Na Pohoří. Trasa: 12 km, startovné: 20 Kč, informace:
http://turistika.jiskra-zruc.cz
FBC Kutná Hora, 8.00 – 17.00 hod.

11. 11. 2017 VOLEJBAL

ženy TJ Jiskra Zruč – Suchdol, od 9.00 hod.

11. 11. 2017 VOLEJBAL

muži TJ Jiskra Zruč – Vlašim, od 11.00 hod.

11. 11. 2017 HÁZENÁ

Zruč – Vršovice, 18.00 – 20.00 hod.

12. 11. 2017 HÁZENÁ

Kutná Hora – Vršovice, 9.00 – 11.00 hod.

12. 11. 2017 HÁZENÁ

mládež, 12.00 – 16.00 hod.

18. 11. 2017 FLORBAL

FBC Kurná Hora – turnaj – dorost 8.00 – 20.00 hod.

19. 11. 2017 HÁZENÁ

turnaj – mladší žáci, 9.00 – 17.00 hod.

25. 11. 2017 VOLEJBAL

ženy TJ Jiskra Zruč – Mladá Boleslav, od 9.00 hod.

25. 11. 2017 VOLEJBAL

muži TJ Jiskra Zruč – Roztoky, od 11.00 hod.

25. 11. 2017 HÁZENÁ

Zruč – Havlíčkův Brod, 18.00 – 20.00 hod.

26. 11. 2017 VOLEJBAL

Zručská amatérská volejbalová liga, od 8.30 hod.

Sportovní akce – prosinec
2. 12. 2017

FLORBAL

Zruč nad Sázavou – dorost, od 8.00 do 20.00 hod.

3. 12. 2017

HÁZENÁ

Kutná Hora – Bělá pod Bezdězem, 9.00 – 11.00 hod.

3. 12. 2017

HÁZENÁ

mládež, 12.00 – 16.00 hod.

9. 12. 2017

FLORBAL

FBC Kutná Hora – turnaj, 9 – 16.00 hod.

10. 12. 2017 VOLEJBAL

ženy TJ Jiskra Zruč – Benešov, od 9.00 hod.

10. 12. 2017 VOLEJBAL

muži TJ Jiskra Zruč – Dobříš, od 11.00 hod.

16. 12. 2017 FLORBAL

FBC Kutná Hora, 13.30 – 16.30 hod.

16. 12. 2017 HÁZENÁ

Kutná Hora – Strakonice, 17.00 – 19.00 hod.

17. 12. 2017 FLORBAL

FBC Kutná Hora, 14.30 – 17.30 hod.

26. 12. 2017 NOHEJBAL

David Chmel (vlevo) s Oldřichem Žižlavským vybojovali šest singlů z patnácti,
také cricket a double.
FOTO: JOSEF TŮMA

27. 12. 2017 STOLNÍ TENIS

profi.

28. 12. 2017 STOLNÍ TENIS

amatéři.

29. 12. 2017 KOPANÁ

Trhový Štěpánov – mládež.

30. 12. 2017 FLORBAL

turnaj.

31. 12. 2017 NOHEJBAL

silvestrovský amatérský turnaj.
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První zafoukal Petrů, poté se přidali Zeman a Kovář

Radost a poděkování divákům nebralo po infarktovém tříminutovém závěru konce. FOTO: JOSEF TŮMA

Pouze áčko Kutné Hory bylo nad síly mladíků

O branky se rozdělilo šest kanonýrů
Josef Tůma
Fotbal, mladší přípravka – Nejmladší chlapci
(a jedna dívka!) oddílu Jiskry Zruč nad Sázavou
odehráli utkání 4. kola mistrovské soutěže mlad
ší přípravky 2017/18, zajížděli do Kutné Hory
k utkání s místní Spartou A, Církvicí a Čáslaví B.

Sokol Církvice – Jiskra Zruč nad Sázavou 4:10 (0:6)
Branky Jiskry: Šnaider 4, Pěkná 2, Jelínek 2, Du
dák 1, Smejkal 1. Rozhodčí: Dominik Lengál.
Poločas: 0:6.
FK Čáslav B – Jiskra Zruč nad Sázavou 4:6 (3:2)
Branky Jiskry: Pěkná 3, Dudák 2, Matoušek 1.
Rozhodčí: Šimon Pipek. Poločas: 3:2.

Uragán v závěru utkání smetl Maršovice
Josef Tůma

Fotbal A – Áčko Jiskry odehrálo v domácím pro
středí 5. kolo soutěže PRODIET I. B třídy, při
vítalo na fotbalovém stadionu mužstvo Maršovic.
Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Maršovice 5:3 (0:0)
Ve vyrovnané první půli měl za hosty největší šance
ke vstřelení branky Žížala po přihrávkách M. Haš
ka, ale dvakrát v koncovce zaváhal. Na straně do
mácích se dostali do příležitostí Hájek, když trefil
brankáře Kočího, poté se hlavou neprosadil Jouza.
Ve 30. minutě vystřelil po příhře Zemana těsně

Sparta Kutná Hora A – Jiskra Zruč nad Sázavou 9:1 (4:1)
Branky Jiskry: Smejkal (p. k.). Rozhodčí: Šimon
Pipek. Poločas: 4:1.
Jan Smejkal (vpravo) jednou skóroval s Církvicí, s Kutnou Horou
se postaral o gól z penalty.
FOTO: JOSEF TŮMA

Sestava a branky Jiskry (17): M. Hromas – Pěkná
5, Šnaider 4, Dudák 3, Smejkal 2, P. Jelínek 2,
Matoušek 1, Balcar.

Jasná dvě vítězství na hřištích soupeřů
Josef Tůma
Fotbal, starší přípravka – Starší přípravka oddílu
kopané Jiskry Zruč nad Sázavou doplněná hráči
Trhového Štěpánova odehrála v sobotu dopoledne
dvojutkání 5. kola mistrovské soutěže starší pří
pravky 2017/18, zajížděla do Malešova k utkání
s domácím SK a Zábořím nad Labem.

Sestava a branky Jiskry (29): Hromas – Anděl 5,
Procházka 1, Marhan 1, Šic 13, R. Mach 5, Pěkný
2, T. Kupsa 2, R. Kupsa.

Sokol Záboří – Jiskra Zruč nad Sázavou/Trhový Štěpánov
1:11 (1:7)
Branky Jiskry: Šic 6, Anděl 2, R. Mach 2, T. Kup
sa 1. Rozhodčí: Luděk Kracík. Poločas: 1:7.
SK Malešov – Jiskra Zruč nad Sázavou/Trhový Štěpánov
2:18 (0:8)
Branky Jiskry: Šic 7, Anděl 3, R. Mach 3, Pěkný
2, Procházka 1, Marhan 1, T. Kupsa 1. Rozhodčí: Ve druhém mistrovském utkání proti domácímu Malešovu se
Luděk Kracík. Poločas: 0:8.
zapsal do listiny střelců Zbyněk Pěkný (vlevo). FOTO: JOSEF TŮMA

INTERNET
až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

za

Branky Jiskry: 53. a 59. Martinák, 87. Petrů,
89. Zeman, 90. Kovář.
P. Jelínek (vpravo) padá po nečistém zákroku s maršovickým
Bartošem.
FOTO: JOSEF TŮMA

Mladíci skórovali devětadvacetkrát

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ
SERVISNÍ
TÝM

vedle Kovář, po přihrávce Váni otřel střelu o břevno
Zeman. V závěru poločasu mohl skórovat hostující
Skála, ale Cudlín se překvapit nenechal.
Začátek druhé půle patřil hostům, v rozme
zí tří minut se dostali po gólech Žížaly a Skály
do dvoubrankového vedení, o které však stejně
rychle přišli v podobě dvou zásahů domácích v roz
mezí šesti minut, kdy prokázal střelecký potenciál
Martinák – 2:2. Maršovice se dostaly ještě jednou
do vedení zásluhou Žížaly po ideální přihrávce
M. Haška – 2:3. Hosté poté hráli ,,na údržbu,“
po vystřídání Štětiny a kapitána týmu R. Haška
v 81. a 84. minutě nezvládli závěr střetnutí. Vše
započal vyrovnáním v sedmaosmdesáté minutě
Petrů, poté se v 89. minutě po závaru před Kočím
prosadil Zeman po teči Kováře – 4:3. V závěrečné
brankové euforii se ještě obranou hostů prosmýkl
Kovář a zavěsil popáté – 5:3. Maršovice naprosto
zbytečně přišly v závěru o všechny body, ale takový
je fotbal.

Zruč n. Sáz.: Cudlín – Z. Louda, Jouza, Viktora,
Hájek – M. Váňa (68. Havel), Kovář, Martinák,
P. Jelínek – Zeman, Petrů. Trenér: Michal Váňa.

