Neseďte pořád doma!
Krásný výhled
z Chabeřických skal
může být
ten pravý cíl vaší
vánoční procházky…

Ivana Stará

T

ak nám ten letošní školní
rok 1. září začal docela nadějně. Děti byly ve škole téměř
všechny. Začali jsme jako každý rok
s tradičními akcemi. Uvítali jsme
prvňáčky i s rodiči, třeťáci začali jezdit na plavání, které jim jarní vlna
covidu odepřela. Všechny třídy se
rozjely do Vodního domu v Hulicích
a užily si tam zajímavý vzdělávací pořad s přírodovědnou tematikou. Na
začátku října jsme stihli ještě absolvovat sportovně turistický kurz s deváťáky, kteří o něj na jaře také byli

Na straně 17
přinášíme
čerstvou
reportáž
P. Dubjáka
ze Zručského
adventního běhu…

Škola v době druhé vlny covidové
ochuzeni. Bylo to na poslední chvíli.
Týden poté byly školy opět uzavřeny a děti zůstaly doma na distanční
výuce.
Naše škola žila dál i s dětmi. Zůstala
otevřená, byly tady s námi děti rodičů tzv. kritické infrastruktury, děti
zdravotníků, policistů, zaměstnanců
sociálních služeb. Nastala doba, kdy
se tady děti nejen vzdělávaly, ale i se
učily, jak si s paní učitelkou nebo vychovatelkou ohřát a servírovat oběd
či svačinku od maminky, kterou si
přinesly z domova. Školní jídelnu
nám hygiena totiž zpočátku nepovolila otevřít. A tak se třída informatiky
proměnila v centrálu vzdělávání dětí

různých tříd, v ní se propojovaly se
svými spolužáky a učitelkami. Herna
školní družiny pro ně byla relaxační
místností a jídelnou zároveň. Věděli
jsme, že se situace nevyvíjí dobře, nečekali jsme tedy, že bychom školu po
podzimních prázdninách mohli opět
otevřít pro všechny děti. Postupně
nám přibývaly další děti rodičů, kteří
byli v této době potřební ve své práci.
S velkou radostí jsme otevřeli školu
18. listopadu pro prvňáčky a druháčky. Zároveň se tím rozrostla i skupina
dětí rodičů kritické infrastruktury,
a to i o dvě děti školkové, což pro
nás byla velmi milá premiéra. V té
době jsme měli již týden otevřenou

školní jídelnu a škola se díky tomu
pomalu vracela do běžného života.
Do běžného asi není úplně správný
pojem, ale vzhledem k dané situaci
to pro nás pozvolný návrat do normálu skutečně byl. 30. listopadu se
do školy vrátili žáci celého 1. stupně
a také deváťáci. Pro žáky 6.–8. ročníku nastala tzv. rotační výuka. Za
návrat dětí do škol jsme moc rádi,
i když všichni musíme ve škole nosit
roušky a dodržovat přísná hygienická
opatření. Také jsme poprvé v historii školy otevřeli osm oddělení školní
družiny, abychom dokázali dodržet
povinnou homogenitu skupin.
Celý tento kalendářní rok byl pro

…a na
straně 9
i trochu
té zábavy…

nás všechny ve škole mnohem náročnější, ale o to více sblížil děti, učitele
a rodiče. Moc děkujeme za podporu
rodičů při distanční výuce. Děkujeme za spolupráci při tom, abychom
dětem mohli společně vytvořit podmínky pro učení se z domova. Děkujeme panu Zdeňku Richterovi
za finanční dar na nákup počítače
do školy. Také chceme poděkovat
všem, kteří školu podporovali i jinými způsoby, například užitečnými
věcnými dary jako jsou bezdotykové
teploměry.
Všem vám přejeme poklidné vánoční svátky v klidu rodiny a blízkých a hlavně hodně zdraví!

Vánoční Zruč objektivem Martina Suka

Matěj Opočenský

M

ilí Zručští, nedávno jsem
byl tázán na to, „co je podle mě podstatou Vánoc,
kterou nezmění ani epidemie.“ Je to
otázka, která mě zaujala, a chtěl bych
se s ní podělit i s vámi. Co je tedy
podle mě onou podstatou?
Podstatou Vánoc, kterou nemůže
nic změnit je jejich zvláštní nadějnost. To pěkně ilustruje roční doba,
kdy se slaví. Zimní noci, byť budou
ještě dlouhé, se zkracují. Světlo se
vrací. Ještě před tím se čtyři týdny
učíme čekat. Připravovat se a připomínat si, co se vlastně stalo tehdy někdy kolem toho roku 0, a jak nás právě tahle událost může proměnit dnes.
Ta naděje spočívá v tom, že naše ži-

Nenechme se svázat představou ideálních Vánoc
voty nejsou marné, ale kryté Boží
chutí nás tady mít a spolu s námi
tady být. Jedno z Ježíšových jmen
zní Immanuel, to jest: Bůh je s námi,
ať už jsme nemocní, sami v karanténě nebo v kruhu rodinném. Tvrdým
střetem vánočních svátků s realitou
je druhý svátek vánoční, kdy se čte
příběh Štěpána, který byl ukamenován. Oslavujeme sice narozený život,
ale také, že v životě jde ještě o víc než
o život sám. Život máme, abychom
pro něco důležitého žili. Za to důležité si pak každý sám něco máme
dosadit. Pro mě je to láska ve všech
jejích podobách. Láska, která přesahuje naše osobní životy a dává směr.
To je taky součást té podstaty.
Každý z nás má nějaké vzpomínky
na osobní prožití Vánoc. Ne vždy

jsou hezké. Vánoční tlak na atmosféru nemusí být vždy příjemný. Navíc hezké vzpomínky nás paradoxně
můžou docela nepříjemně svázat.
Máme nějakou představu, nějakou
zkušenost a tu bychom si rádi zopakovali. Nenechme se ale vlastní či
cizí představou svázat. Osobně jsem
zažil moc hezké Vánoce v kruhu rodinném, s lidmi z našeho sborového
společenství. Vzpomínám na hezkou
atmosféru při rozdávání dárků. Velmi živě si vzpomínám, jak jsem jako
dítě 24. 12. v kostele prožíval s nervy
na pochodu vánoční hru, kde jsem
hrál. Ta úleva: „Mám to za sebou!“
překryla úplně všechno. Vybavuje se
mi obrovská radost z vánočních her,
které u nás ve sboru děti secvičily
a pak v pronajatém divadle Mana

sehrály. Radost z toho vydržela dlouhé měsíce. Na vaši otázku ale neodpovím, rád budu totiž vzpomínat na
ty Vánoce, které teprve přijdou. Ať
už budou jakékoliv, v každých bude
TA podstata.
Vánoce mají ale také svůj jakýsi
skrytý smysl. Nevím, zda je to obecný
smysl Vánoc, ale když se k Vánocům
vyjadřují bibličtí autoři (konkrétně
evangelisté Matouš a Lukáš), zdůrazní, že se dějí skrytě. Mimo hlavní
záběry kamer. Mimo zraky mocných
a důležitých. Oslavit tuhle událost
v Lukášově podání přišli pastýři,
takoví ti smradlaví, kteří byli dobří
tak akorát hlídat někomu stáda ovcí.
U Matouše pak přišli pohanští cizinci, jacísi mágové (lidově tři králové).
Dary nedary, i zde jsou to podezřelí

jedinci. A co hůř, Marie s Josefem
nejsou nijak hype. Přesto ale právě
takhle představili evangelisté Ježíšovo
narození. Tenhle rys Vánoc byl pro ně
víc jak 70 let po jeho narození nejdůležitější. Stejnou myšlenku podtrhne
evangelista Jan větou: „Slovo se stalo
tělem a přebývalo mezi námi.“ Líbí se
mi to a věřím tomu. To Slovo, které
bylo Bohem, se stalo člověkem a je
tu s námi, tak nějak skrytě i veřejně.
Kdybyste chtěli oslavit vánoční
svátky malinko jinak, zvu vás v neděli 20. 12. od 15.00 do prostoru
před spolkovým domem, kde bychom si mohli připomenout právě tu
sílu světla, která ukazuje k podstatě,
smyslu i ke skrytosti tohoto svátku.
Všechny vás moc zdravím a přeji vám
požehnaný čas adventní i vánoční.

2 LISTOPAD/PROSINEC
2020

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci listopadu a prosinci oslavili
narozeniny, jmenovitě pak těmto:

Haně Kyselové, Jiřímu Jindrákovi,
Věře Vávrové, Ludmile Krňákové,
Marii Kořenové, Evě Štěpánové,
Miroslavu Mlčouškovi, Věře Zelinkové, Jaroslavu Kábovi, Marii
Vohnické, Vlastě Števlíkové,
Jaroslavu Kytkovi, Marcele Kottové, Heleně Kingové, Františku
Oberreiterovi, Anežce Kuklínkové, Jiřině Outlé, Emilii Tvrdíkové,
Alence Pavlatové, Ireně Volfové,
Olze Bílkové, Františku Pavlickimu, Miladě Říhové, Evě Linhartové, Marii Šabatové, Pavlu Michalicovi, Antonínu Vodolanovi,
Boženě Matoušové, Evě Hanačíkové, Martě Křížové, Drahoslavě
Lichorobiecové, Marii Průšové,
Miladě Makešové, Boženě Petrusové, Jarmile Mlčouškové, Zdeňku Karbanovi, Evě Radové, Josefu
Matějkovi, Zdence Synkové, Boženě Rackové a Martě Zajíčkové.

Vážená paní Šabatová,

zdá se mi, že je to nedávno, kdy jsme Vás
potkávali na náměstí s taškou nákupu nebo
knížek z knihovny, čilou a veselou. Dne 5. prosince 2020 se dožíváte krásných sta let. Přejeme
Vám jménem všech občanů našeho města, v jehož zdech jste strávila celý život, aby Vám zdraví a dobrá mysl ještě dlouho vydržely. Máte
za sebou dlouhý hodnotný život, plný obětavé
práce pro druhé. Vychovala jste hodné děti,
které Vám dnes lásku a péči splácí. Máte veliké

Draci nad městem

štěstí, že jste mezi svými, obklopena milující
rodinou, dětmi.
Milá Marie, dovolte, abych Vám jménem
Městského úřadu a spolku pro občanské záležitosti popřála všechno nejlepší, hlavně zdraví!
		
Štěpánka Malinová
Autorka příspěvku, Bc. Štěpánka Malinová, DiS., je vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ.

FOTA: ARCHIV AUTORKY

Libuše Tomanová

V

neděli dne 4. 10. odpoledne mohli děti
i dospělí zhlédnout hejno pestrých draků, kteří si bezstarostně poletovali po krásném
modrém slunečném nebi. Větřík si s nimi pohrával nahoru a dolů. Byla to nádherná přehlídka fantazie výrobců. Děti běhaly po kopci
nad Tescem a usmívaly se na jásajícího krtečka nebo právě vzlétajícího nejdelšího draka,
kterého jsme mohli spatřit v té široké plejádě
draků. To vše bedlivě sledovali ptáci v čele
s orlem. Možná se někdo pozastavil nad létajícím mývalem, ale proč ne. Umí-li to krteček,
proč by to neuměl mýval. Příznivý vítr umožnil nejen vidět létající nádheru, ale přifoukl
vůni špekáčků a přilákal tím děti i s rodiči na

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

malé občerstvení. Po opečení buřtíků měli nachystanou sladkou tečku v podobě mufínků
a perníčků. Na zahřátí, což nebylo moc třeba,
byl nachystaný ovocný čaj. Chtěla bych tímto
poděkovat firmě R ABBIT v zastoupení F. Herouta za sponzorský dar. Špekáčky chutnaly
a všechno se snědlo. Děkujeme. Jsme moc rádi,
že účast byla veliká, a věřím, že se příští rok sejdeme minimálně ve stejném počtu jako letos.
Přejeme všem krásný adventní čas, plný rodinné pohody, klidu a souznění. Dětem přejeme bohatého Ježíška a hodně splněných přání.
Dospělým prožití vánočních svátků v klidu
kruhu rodinném, rozzářené dětské oči a mnoho síly i elánu do příštího roku 2021.

Most přes Sázavu ve Vlastějovicích
otestovaly sergeje
Jan Šindelář

S
Ve středu 28. 10. jsme uctili památku výročí
vzniku samostatného československého státu
a položili věnec k pomníku padlých na Malostranském náměstí.
FOTO: ARCHIV MĚSTA
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práva železnic (SŽ) dokončila jednu ze tří
velkých staveb na Posázavském pacifiku
mezi Zručí nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou. Hotov je most přes Sázavu ve V lastějovicích, který dostal novou ocelobetonovou
konstrukci.
Její kvalitu stavbaři prověřovali zátěžovými
zkouškami s pomocí dvou dnes již historických lokomotiv řady T679.1 (takzvaný sergej). Jedna váží 116 tun. „Další most ve správě
Správy železnic je zrekonstruovaný,“ uvedl na
twitteru šéf SŽ Jiří Svoboda. Stavbu provedla za 70 milionů korun společnost Chládek

a Tintěra Pardubice. Lokomotiv y zajistily
České dráhy.
U Vlastějovic probíhají ještě další dvě železniční stavby. Správa železnic rekonstruuje tunel, který navazuje na zmíněný most, a opravou prochází i zhruba šestikilometrový úsek
tratě mezi Zručí nad Sázavou a Vlastějovicemi. Za hrnuje napřík lad v ýměnu pra žců
a kolejnic, zřízení bezstykové koleje, čištění
a doplnění kolejového lože či úpravu příkopů.
Celkem Správa železnic nalije do tří staveb
zhruba čtvrt miliardy korun. Výluka by měla
skončit 11. prosince, na jaře se ale stavbaři
vrátí a zahájí druhou etapu oprav tunelu.

FOTA: J. CHALOUPKA (ČD)

O životě i o smrti…
Před pár dny jsem šel odložit pár prken z rozebraných dětských postelí ke kamínkům v tátově dílně na
dvorku našeho domu, „bouda“ jsme jí odjakživa říkali.
Zůstala skoro komplet zakonzervovaná tak, jak byla,
když táta před třemi roky zemřel. Dělal ji sám, jak
bylo tehdy obvyklé. Ukrývá úžasný mikrovesmír všelirůzných nástrojů, nářadí, šuflíčků s kdečím, po všech
stěnách i stolech, prostě vercajk poskládaný za dlouhá
desetiletí, jak to otcové z předrevoluční doby „udělej si
sám“ uměli. Vždy bylo kam sáhnout a vyštrachat přesně to, co bylo třeba!
Ale nebudu psát o boudách ani nářadí. V listopadu
jsem rozepsal téma Dušičky a chystal se oslavit ty, kteří odešli. Oslavit, ne tesknit. Aniž bych text dokončil,
jsou tu Vánoce – doba snad ještě ideálnější pro totéž!
Víte, mám trošku problém s naší středoevropskou tragickou démonizací smrti a umírání. Jistě, úmrtí je velmi nepříjemná komplikace pro zúčastněného i bolestná pro jeho milující okolí, ale ruku na srdce, jakkoliv je
nemilá a nechtěná, je to zároveň ta z nejpřirozenějších
událostí, co je život na zemi. Nikoliv cosi, co je třeba
vymýtit. Na rozdíl od mexického svátku mrtvých, kdy
se tančí u hrobů, popíjí a radostně vzpomíná u fotek
a historek na zemřelé, my spíše teskníme nebo rovnou
máme tendenci vytěsnit minulost. Co bylo, bylo, život
jim nikdo nevrátí…
To jistě nevrátí. Ale u té vánoční jolky se scházívala
rok co rok celá famílie, včetně těch, které už vídáte jen
na fotkách, pokud se v nich pohrabete nebo proklikáte. Možná ještě vloni vás bylo víc. A že už tu nejsou
s námi, není důvod každý rok si na ně s úsměvem nevzpomenout, na jejich lásku a život, kým pro nás byli
a my pro ně. Já mám tuhle pietu v pozitivním smyslu
rád. Fotky, vzpomínky, vyprávění pamětníků, příbuzných, jak praděda byl v italských legiích a pak jako
pošťák jezdil na kole po žďárské vrchovině, nebo táta,
pocházející z Mostu, spíš skoupý na slovo, když něco
málo pustil z dob, kdy tam jako kluk vyrůstal. Je škoda, že máme ze smrti takový bázlivý respekt, že chodíme spíš ze zvyku k urnám na hřbitovní králíkárny nebo
ani to ne, než abychom při všech těch voňavých, svátečních chvílích vzpomínali na naše prarodiče, dědy,
babičky, rodiče, sourozence a oslavili jejich život tím,
právě tím, že je s láskou a beze smutku vzpomeneme.
Ani se nenadějeme a budeme taky jen fotkách, nechci
vás strašit, snad to ještě nějaký pátek potrvá.
Až budete sedět u sváteční večeře, všade světýlka a atmosféra a vůně cukroví a salátu a řízků, nezapomeňte
nejen na živé, ale i na ty, co už krátce nebo i dlouze
nejsou mezi námi! Krásné svátky i v téhle praštěné
době vám přeji!
Robert

Novinky z města s účinností od 1. ledna 2021
Svatební obřady
Město bude poskytovat dar při svatebním obřadu uzavřeného v zahradě zámku do výše nájemného. Podmínkou
je mít minimálně jeden rok trvalého pobytu ve Zruči nad
Sázavou a jejích místních částech u jednoho ze snoubenců.
Dar pro narozené dítě
Město poskytuje dar ve výši 5 000 Kč na narozené dítě,
podmínkou je mít trvalý pobyt ve Zruči nad Sázavou a jejích místních částech (matka, otec, dítě), matka a otec minimálně jeden rok.
Senior taxi
Senior taxi zvyšuje cenu za jednu jízdu z 20 Kč na 30 Kč.
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Jan Amos Komenský (28. 3. 1592–15. 11. 1670)
– Co je v životě nezbytné?
Matěj Opočenský

J

ana Amose Komenského jsme v minulém
čísle zanechali v polském Lešně, kde našel svůj druhý domov. V tomto článku bych
chtěl, vedle několika životopisných údajů,
zmínit jedno z posledních jeho děl. Nachází
se v něm Komenského pokus odpovědět na
otázku, co je v životě důležité. Je řeč o knížce Unum necessarium do češtiny překládané
jako Jedno nezbytné, kterou napsal rok před
smrtí. V té době byl již pevně usazen v nizozemském Amsterodamu a je mu jasné, že
se jeho život chýlí ke konci. Před sedmi lety
se navíc dozvěděl, že o život přišel jeho duchovní syn Petr Figulus Jablonský, jehož si
vzala dcera Alžběta a se kterým ho spojovala
nejen rodinná a duchovní přízeň, ale také
budoucnost jeho životního díla. S jeho smrtí
odešlo jeho přání, aby po něm převzal vedení Jednoty bratrské, kterou miloval a která
s jeho smrtí také na skoro na padesát let zaniká (Komenský jí věnuje své slovo nazvané
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské). Přál
si ale také, aby převzal i jeho literární práci,
kterou cítil jako nedokončenou. Horečnatě
totiž do posledních chvil i přes zdravotní
komplikace (byl stižen mrtvicí) pracoval
na veledíle Všeobecná porada o nápravě věcí
lidských. První dva svazky vyšly ještě za Komenského života. Ostatní ale až po nečekaném objevu na půdě sirotčince v Halle
nad Sálou ve 20. století! Všeobecná náprava byla ambiciózní sedmisvazkový projekt.
Komenský v něm chtěl vše podrobit kritice
a nabídnout cestu tehdejšímu světu, který
se zmítal ve válkách, nemocech a mnohých
dalších těžko řešitelných strastech. Z dnešního pohledu je celé toto gigantické dílo
místy až děsivé, či naopak úsměvné. Komenský se nezdráhá jít až do takových detailů, jakými jsou barvy dětských školních
uniforem, ale právě tyto jednotlivosti jsou
důkazem, jak Komenský bral vážně svou
práci a problémy své doby. Jak mu záleželo
na tom, aby nezůstal jen u obecných pravd,
ale šel do konkrétních detailů a nabídl řešení. Jeho syn Daniel, kterého Komenský
na smrtelné posteli zavázal vydáním díla,
svému slibu nakonec nebyl schopný dostát.
Není se čemu divit, úkol to byl v podstatě nemožný, zvlášť když její politické části
rozhodně nekonvenovaly tehdejšímu světu,
a je otázka, zda by se dnes někdo opovážil
projekt podobných světových rozměrů uvádět do praxe. Přesto záměr i hlavní myšlenky

díla stojí za pozornost. Cituji z dostupných
sekundárních materiálů:
Tento úkol (všenápravu) bude mít na starosti
sbor světla (vzdělanci), mírový soud (politikové) a světové konsistoře (teologové). Reformace (obnovení, oprava – myšleno v nenáboženském smyslu) bude probíhat na několika
rovinách: každého jednotlivce, v rodinách, ve
školách, v církvích i ve státní správě. Zárukou
této reformace bude světový sněm (ekumenický koncil)… Základní jednotkou všenápravy
je RODINA. Nepodaří-li se náprava v rodině, pak je všecko ostatní úsilí zbytečné. Tomu
ještě předchází sebenáprava. Komenský praví:
Měj vždy na mysli Boha, buď jist, že tě vidí.
Svou sebenápravu si usnadníš nejvíce, budeš-li pamětliv, že tvá vlast je nahoře, zde že jsi
jen cizincem a hostem, a nebudeš-li se upínat
k žádným zbytečnostem 1.
Komenský tedy ani o kousek nevyběhl ze
svého celoživotního pedagogického a duchovního úsilí. Základem změny společnosti
je to nejbližší okolí jednotlivce a jednotlivec
sám. Právě to, co je nám nejbližší, my sami
a naše rodinné prostředí je třeba učinit prvním místem našeho zájmu o zlepšení situace
celku. Myslím, že by se Komenskému velmi
líbilo heslo, které je dnes aktuální: Jednej
lokálně, mysli globálně. Právě tyhle dvě roviny jsou nerozlučně spojeny a jedna druhou
v našem globalizovaném a z tohoto principu
i nutně složitém světě navzájem ovlivňují.
Já bych vám ale chtěl dát k promyšlení závěr prvně zmíněného díla Unum necessarium,
které je výrazně kratší, ale neméně důležité:
…něco o nejdůležitějším užívání Kristova
pravidla – aby se člověk spokojil ne s několika
málo nebo s jednou z vnějších hodnot (…),
ale SE SEBOU SAMÝM, se svými vnitřními
hodnotami (dary, obdarováními), o které ho
nelze připravit. O tom řekl Kristus: Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí
sebe sama? (L 9,25) A naopak: Co mu škodí,
když ztratí všechno, ale sama sebe získá? Nic;
má-li sama sebe, má vše. To mi připomíná
známé slovo Biase, který když ztratil svou
vlast Priéné 2 a jiní prchali obtíženi svými
cennostmi, odpověděl na otázku, proč si nic
svého s sebou nevzal: Vždyť já mám s sebou
všechen svůj majetek. Měl to ovšem v srdci, ne
na ramenou, a jak říká Valerius Maximus 3:
Mohl to vidět duch, ne oči. Jestliže to obdivujeme a chválíme jako hrdinné slovo a čin,
jak bychom tisíckrát víc nechválili Syna Božího, který se kvůli nám stal člověkem, nic
nechtěl mít z vnějších věcí; když umíral, i šat

z něho stáhli a před ním se o něj dělili – a neměl ani vlastní hrob, ačkoliv byl Pán nebes
a země. Když k tomu vedl své žáky, říkával:
Hledejte Království boží a jeho spravedlnost
a ostatní vám bude přidáno. A když se jednou
jakýsi bohatý mládenec ptal na cestu spásy,
odkázal ho Pán na cestu Božích přikázání;
a když ten odpověděl, že se o to vždycky
snažil, a co že tedy ještě zbývá, aby udělal,
odpověděl Pán: Chceš-li být dokonalý, jdi
a prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, a pojď a následuj mne
(Mt 19,21). Odtud i ty Kristovy paradoxy,
které křesťané nutně potřebují pochopit:
Blažení chudí, protože Boží království je vaše.
Blažení hladovějící, poněvadž budete nasyceni. Blažení, kteří teď pláčete, protože se budete
smát. A naopak: Běda vám, boháči, protože
jste přijali zde své potěšení. Běda vám sytým,
poněvadž budete hladovět. Běda vám, kteří se
smějete, protože budete truchlit atd.(L 6,20).
A podobně vyučovali apoštolové, když doporučovali křesťanům, aby byli šťastní, bohatí, ale jinak, než jak to zná svět: Jako svůdci
a přece pravdiví, jako neznámí a přece Bohu
známí; jako umírající a přece živoucí; jako
smutní a přece se vždycky radující, jako chudí
a přece mnohé obohacující, jako nic nemající,
a přece jako ti, kterým patří vše (2 K 6, 8-10).
Kdo takovým paradoxům skutečně rozumí,
poznal, co je pro něho skutečně nezbytné,
a umí si vybrat nejlepší stránku, která od
něho nebude odňata.
Souhrn této nejvyšší moudrosti je: I. Nezatěžovat se ničím, co přesahuje životní nezbytnosti, spokojit se s mála věcmi sloužícími
k pohodlí a chválit Boha. II. Jestliže ty pohodlné chybí, spokojit se pouze s nezbytnými. III.
Přijdeš-li i o ně, snaž se zachovat sebe sama. IV.
Nemůžeš-li ani sebe zachovat, zřekni se sebe,
jen abys Boha neztratil. Kdo totiž má Boha,
může všechno postrádat, poněvadž má navěky své nejvyšší dobro s Bohem a v Bohu.
A zde je také KONEC všech potřeb a přání.
Milí čtenáři a milé čtenářky, přeji vám
mnoho sil v hledání toho důležitého, ať se
tím stane cokoliv, šedivá je teorie a zelený
strom života. Bude-li vám orientací v tomto
složitém světě i tento článek, bude to nejlepší
oslavou díla a života Jana Amose Komenského, kterou bych byl schopný připravit.
Přeji vám mnoho sil a radosti ve všem, co
konáte.
Autor textu, Matěj Opočenský, je evangelický
farář v Praze 10 – Vršovicích a také trochu ve
Zruči nad Sázavou.

1 Citováno z článku Naše reformace, církevní výročí 2013–2018, autor: Miroslav Frydrych. Zdroj: https://www.nase-reformace.cz/2017-komenskeho-vsenapravapanorthosia.
2 Bias, jeden ze sedmi starověkých mudrců, vrstevník Kroisův, jeho vlast Priéné zničili Peršané r. 545 nebo 544 př. Kr.
3 Římský autor doby Tiberiovy; napsal devět knih Pamětihodných výroků a činů.

Seniorský lístek první pomoci: Tento tiskopis má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Umístění by mělo být na viditelném místě, nejlépe na boku
lednice za použití magnetu nebo v obálce na vnitřní straně vchodových dveří. V případě zájmu o tiskopis se můžete obrátit na sociálního pracovníka na čísle: 724 193 068.

Sbírka teplého oblečení
pro lidi v nouzi
Alena Horká

L

eden 2021 může být měsícem, kdy vytřídíte staré nebo
nenošené oblečení a obdarujete jím lidi, kteří se ocitli
v sociální a ekonomické nouzi. Sbírku pořádá NZDM
Kotelna pod záštitou organizace Prostor plus, o. p. s. Více
informací naleznete na plakátu nebo se neváhejte ozvat:
e-mail: alena.horka@prostor-plus.cz nebo na telefonní
čísla: 720 992 127, 774 650 032.
Předem děkujeme za vaši sounáležitost s okolím.
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Cena města 2019

Každý rok Zruč nad Sázavou vyhlašuje ceny města. Držiteli těchto cen se stávají zručští občané, jejichž činnost dlouhodobě přináší užitek a radost spoluobčanům
a jejichž zásluhou se dobrá pověst města šíří i doleko za jeho hranice. Bohužel z důvodu vládních opatření proti šíření covid-19 letos nelze uskutečnit slavnostní
předávání cen laureátům „živě“. Přestože je mnozí z vás dobře znají, představujeme oba čerstvé držitele ocenění prostřednictvím medailonků.

Mgr. František Hromadník – pedagog duší, tělem, ale především srdcem
Šárka Kohoutová

K

dyž jsem byla oslovena,
abych napsa la meda ilonek
o Mgr. Františku Hromadníkovi,
musela jsem se začít smát. To to dali
té pravé. Miluji literaturu a psaní
a tak jako pro Vladimíra Menšíka,
jak sám říkal, byla tématem vděčným a věčným LÁSK A, pro mne je
věčným a vděčným „tématem“ právě osoba a osobnost Mgr. Františka
Hromadníka.
Pedagog základní školy s aprobací
matematika – hudební výchova, který se narodil v malebném městečku
pod Svidníkem, Černovicích u Tábora, v rodině obchodníka, měl a má
dosud další dva sourozence, se původně chtěl stát zvěrolékařem. Tato
jeho touha vzešla z chovu králíků
a holubů, avšak o dalším osudu talentovaného chlapce rozhodl jeho třídní
učitel, který jeho mamince doporučil
studium na pedagogické škole.
Dot yčný na dobu těchto studií

vzpomíná dodnes s vděčností, protože právě tam se prý naučil, jak učit.
Kromě učitelství na základní škole
se také věnoval výuce žáků v autoškole. To prý bylo nejkrásnější učení,
protože, jak on sám říká: „Všichni
chtěli. Chtěli si udělat ten řidičák.“
Na základní škole prý dvě, tři dívenky chtějí, ten zbytek se „veze“ a pak
jsou tam ti, kteří „brzdí.“
Při pedagogickém působení na základní škole zakládal pěvecké soubory, které vedl spolu se svojí ženou a se
kterými vyhrávali mnoho tehdejších
soutěží, a dětské či mládežnické kapely Školáci, Poškoláci, Rošťandy,
později Madams, Fanda Team.
Já osobně jsem měla tu čest a možnost ho poznat už jako ředitele ZUŠ
ve Zruči nad Sázavou, tehdy ještě
v prostorách pseudogotického zámku
ve Staré Zruči, ovšem nejprve v roli
uměleckého vedoucího a konferen
ciéra dětských karnevalů, při kterých
se o hudební doprovod staralo právě
dívčí hudební seskupení Rošťandy.

Karnevaly jako takové pořádal SDH
v Kácově, kde jsem tehdy bydlela,
a tak bylo víc než nasnadě, že jsem se,
tehdy ještě jako divák a pozorovatel,
každý rok zúčastnila.
Ve s v ýc h t ř e c h le te c h js em s e
účastnila poprvé, tehdy ještě, vlivem handicapu, samostatně nechodící, avšak s radostí jsem se nechala
„vyzvednout“ na jeviště, kde si mne
převzal do opatrování právě laureát
Ceny města a vyzval mne k prezentaci básničky či písničky. A tak jsem
zazpívala lidovou píseň Ó Velvary.
Prý, jak sám on říká: „To děvčátko
otevřelo pusu a my jsme byli v Jiříkově vidění, co jsme to slyšeli.“ (Ne
tedy výběrem písně, ale hlasem tehdy tříletého dítěte). Další čtyři roky
se nesly v obdobném duchu, načež se
domluvili dva spolužáci ze základní
školy, tedy laureát ceny a můj dědeček, že už by bylo záhodno, abych se
dostavila ke studiu sólového a sborového zpěvu na již zmíněné ZUŠ.
Přešly letní prázdniny a stalo se.

S nástupem do první třídy základní
školy jsem zároveň nastoupila i do
pr vního ročníku ZUŠ, kam jsem
následně docházela po celých krásných devět let.
Na střední školu, kde jsem se ucházela o studia, napsal krásný doporučující a hodnotící dopis, při mé maturitní zkoušce mi byl psychickou
oporou a „přítelem na telefonu“ a při
následném umístění na pracovišti tu
byl pro mne zase a tato spolupráce
trvá doposud, už třináct let, tentokrát zpola v rovině kolegiální, kdy
mne doprovází na klávesy či akordeon při každoměsíčních oslavách
narozenin a svátků našich uživatelů
v domově pro seniory a při dalších
kulturních akcích rozličného charakteru.
Dnes pravidelně spolupořádá festival dechových hudeb Mladé muziky, který se koná každý rok, v loňském roce uspořádal velmi úspěšné
akce Baťa přišel z Moravy – pásmo
českých, moravských, slovenských

a chodských lidových písniček, které
se stalo součástí projektu k 80. výročí příchodu firmy Baťa do Zruče nad
Sázavou či Baťovy zahrádky aneb Co
se děje za vrátky, kde poukázal na
„obyčejný život oby vatelů Baťov y
kolonie“, kde obyvatelé Zruče ukázali veřejnosti, jak a čím se baví –
vyšívání obrazů, gobelínů, házená,
fotbal, chov drobného zvířectva, agility – cvičený pes, sbírka propisek
a další zájmy.
V loňském roce rovněž uspořádal
jazzové setkání tria FaLeŠ a jeho
zpě vač k y Jeř abin k y, kde během
hodinového pořadu zazněly známé
jazzové a bluesové evergreeny.
Jestli si Cenu města Zruče nad Sázavou někdo zaslouží měrou vrchovatou, je to právě pan Mgr. František
Hromadník, pro svoje nadšení, elán
a radost ze života, kterou rozdává už
tolik let všem kolem sebe.
Pan Mgr. František Hromadník
je laureátem Ceny města Zruč nad
Sázavou za rok 2019.

Josef Vrzáček – moderátor za pivo a párek
Pavel Vrzáček

V

kontextu udělení Ceny města
jsem byl požádán, abych dal dohromady pár slov o mém tatínkovi,
Josefu Vrzáčkovi. V článku jej budu
oslovovat ta k, ja k jsme v rodině
zvyklí: děda Pepík.
Děda Pepík se na rod il 7. k větna 1947 v porodnici v L edči nad
Sázavou. Celé své dětství prožil se
svými rodiči, starší sestrou a bratrem
v Ledči. Do Zruče se přestěhoval
22. února 1970 za svou školní láskou
Maruškou, se kterou sdílí manželství již více než 50 let. Mají spolu tři
kluky, mě, Petra a Jana. Linie pokračuje dál sedmi vnoučaty a australská
vnučka Adélka předloni přispěla do
rodinného týmu pravnoučkem Hugem.
U dědy Pepíka vnímám tři oblasti,
které jsou hnací silou jeho života.
Asi nelze nezačít ničím jiným, než
že je zarputilý slávista. Dokud to
bylo možné, jezdil na všechna domácí, a dokonce i na některá venkovní
utkání tohoto špičkového českého
fotbalového týmu. Zápasy v Edenu se
dokonce staly příležitostí pro rodinná setkání, kdy se na nich pravidelně
schází všichni synové i vnoučata. Samozřejmě bez bab, až na malou vý-

Marek Fiala

M

yšlenka projektu „online spojení terapeuta s klientem“ mě
napadla již v prvním krizovém stavu,
kdy jsem chtěl pomoci lidem najít si
člověka, se kterým na sobě mohou
dlouhodobě pracovat. Věřil jsem, že
tím můžu lidem nejenom pomoci,
ale možná i někomu zachránit život,
což se nakonec ukázalo jako pravdivá představa.
Tento projekt bychom mohli nazývat
jako „napůl studentský.“ Je mi 24 let,
dokončuji vysokou školu a spolupracuji
na projektu s dalšími vysokoškoláky.
Samozřejmě ale tento projekt neřídí
pouze „mladí dospělí“. Konkrétně na
tvorbě obsahu stránek spolupracujeme

jimku. Občas z Kralup dorazí s tatínkem nejmladší vnučka Anežka. Děda
Pepík usmaží řízky, zabalí okurky
a chléb a o přestávce na tribuně jih
v sektoru 127 probíhá hodování rodin Vrzáčkových. Před tím však musí
často při šacovací kontrole při vstupu
na stadion obhájit, že řízkem, okurkou ani chlebem není možné způsobit hráči soupeře či jiné znepřátelené
osobě závažnější zranění. Dnes dědu
ve Zruči a okolí jen těžko potkáte bez
toho, aby na sobě neměl alespoň slávistickou roušku.
Optimismus a osobitý humor je
další věc, která je pro dědu Pepíka
charakteristická. Pokud byste měli
možnost se tak jako já v mládí účastnit rodinných setkání v Ledči, pochopili byste, o čem hovořím. Dlouhé minuty neutuchajícího smíchu
doprovázely jakoukoliv společnou
činnost, včetně takov ých banalit,
jakými bylo pořízení rodinné fotografie. „Smací svalstvo“ jsme protrénovali opravdu dobře a podobně je
tomu na obdobných akcích dodnes.
Celý život věnuje nezištné činnosti pro jiné. Začalo to v dětství, kdy
chodil dělat ministranta do kostela.
Později začal komentovat nejrůznější
sportovní a společenské akce. Vzpomíná na svůj první počin, kdy v roce

1970 komentoval závod na koloběžkách z Bratislavy do Prahy, který měl
jednu ze svých zastávek i ve Zruči
nad Sázavou. Děda Pepík si pro návštěvníky připravil slogan: „Vítáme
Vás ve Zruči plné dívčích náručí“.
Děvčata ze 3. internátu neměla pro
sexistický podtón sloganu příliš pochopení a stěžovala si na něj u svých
vychovatelek.
Starší generace si ho jistě vybaví,
jak z balkónu dnešního spolkového
domu pravidelně slovem doprovázel prvomájový průvod. Možná byl
v rámci celé socialistické republiky
jediným komentátorem této akce,
který nikdy nevstoupil do Komunis
tické strany. Zřejmě tehdy dali straníci přednost kvalitě před všeobecně
platnými komunistickými zásadami.
Když na toto období vzpomíná, vybaví se mu některá přeřeknutí, která
naštěstí pro něj neměla fatální následky. Vzpomíná například, jak při
průjezdu několika alegorických vozů
v ypravených státním statkem, na
nichž zaujímalo místo i několik vedoucích soudruhů, pronesl: „Zdravíme alegorické voly státního statku.“
Naštěstí soudruzi byli dostatečně
zaměstnáni sami sebou a tuto drobnou záměnu hlásek nezaznamenali.
Zapojoval se i do takzvaných akcí

„Z“, kdy společně s kamarády vybudovali celou škvárovou dráhu okolo
fotbalového hřiště (dnes již opět zarostlou travou) nebo vystavěli dnes
tolik oblíbené dopravní hřiště v areálu družiny. Jako funkcionář bez nároku na jakoukoliv odměnu pak pomáhal v nejrůznějších sportovních
oddílech. V atletice, stolním tenise,
házené a možná i některých dalších.
Co dělá děda Pepík ve svých čtyřiasedmdesáti letech? Rozváží obědy, nejčastěji sv ým vrstevníkům,
respektive mladším ročníkům. Proč?
No, prachy v tom určitě nehledejte.
Během této sociální služby obyvatelstvu již zlikvidoval tolik aut, že aby
si na ně vydělal, musel by rozvážet
obědy dalších padesát let. Prostě nevydrží doma sedět a nic nedělat. Potřebuje být mezi lidmi, být prospěšný. Vždycky mě baví, jak hlásí nové
rekordy v počtu rozvezených obědů
za jeden den. Když jsem u těch obědů, nemůžu nevzpomenout na jednu
historku, která tehdy sice tak humorná nebyla, jelikož končila ošetřením v nemocnici, ale dnes se jí již
můžeme zasmát. Jednoho dne vyrážel s obědy za mlhavého počasí. Aby
se lépe orientoval na silnici, držel se
pečlivě pravé krajnice. Ta jej zavedla nejprve na autobusovou zastávku

v Hulicích, na jejímž konci je škarpa
přerušená po několika metrech betonovým mostkem. O ten v ranních
hodinách zastavil čumákem svého
vozu. Z auta vylezl mírně šokovaný,
avšak zdráv. Na doporučení místních se vydal do nedaleké firmy hledat pomoc s vyproštěním vozu. Zde
byli velice ochotní a pomoc přislíbili
za použití vysokozdvižného vozíku.
Aby dědovi ušetřili kroky, nabídli
mu možnost, aby se zpět vrátil přes
zahradu, kudy je to v ýrazně blíže
se slovy: „Neboj, ten pes nekouše.“
Kousal, svině! Tak děda Pepík po totální havárce, kterou přežil bez újmy
na zdraví, skončil v nemocnici, protože ho pokousal pes, který nekouše.
Kromě rozvážky obědů doposud
s licencí rozhodcuje zápasy místního stolnětenisového klubu, občas si
ještě vyšvihne nějaké to komentování či spolupořádání sportovních akcí
rozličného typu, jako jsou atletické
mítinky, fotbálky, běhy zručským
parkem nebo dnes tak oblíbených
soutěží v möllky.
Co z toho má? R adost, konta kt
s lidmi, možná pocit dů le žitosti
a někdy i párek a pivo.
Pan Josef Vrzáček je laureátem
Ce ny mě sta Zr u č nad Sá z avou
v oblasti sportu za rok 2019.

s terapeuty, kteří jsou na našich stránkách. V tuto chvíli je na Tymosia.cz přes
50 terapeutů, ze kterých si každý může
vybrat toho pravého pro něj.
V tuto chvíli jsou v našem nejužším
týmu dvě terapeutky, které se starají
o obsah stránek, aby byl fakticky správně a lidem mohli naše stránky pomoci
bez nutnosti objednávat se na terapii,
dva programátoři, tři lidé starající se
o reklamu a dva grafici. Všichni si za
svou práci berou víceméně symbolické
částky anebo se mnou spolupracují úplně zadarmo, protože věří stejně jako já,
že tento projekt má smysl.
Proč si myslím, že obsah stránek je
tak důležitý a může rovnou pomáhat?
Když zavedli v psychiatrických nemocnicích to, že lidem 14 dní před na-

vrácením do jejich normálního života
popisovali, jak funguje jejich nemoc, co
se s jejich tělem děje a jak se v těchto
situacích chovat (odborně se tento program nazývá prelapse), snížil se počet
lidí vracejících se do psychiatrických
nemocnic z 80 % na 40 %. Takže u nás
můžete na stránkách najít velmi podrobné články o úzkostech, depresích,
poruchách spánku, fobiích, domácím
násilí a tak dále, které můžou klientovi
buď po terapii, anebo ještě před terapií
pomoci s tím, co se vlastně s jeho tělem
děje a jak s tím pracovat.
Naši klienti jsou často úplně normální lidé a od vyhledání psychiatrické pomoci a vážných psychiatrických onemocnění mají daleko. Stačí
se podívat kolem sebe a každý, bohu-

žel, najdeme příklady, kdy obyčejný
pracovní stres stál někoho zdraví,
nebo dokonce život.
Cílem Tymosia.cz tedy je, aby terapie
byla dostupná pro kohokoliv a kdykoliv
a lidé mohli co nejdříve začít své starosti s někým sdílet a následně je řešit
a snad i vyřešit. Problémem u terapeutů totiž často bývají zaplněné kapacity
a nezřídka kdy se stává, že se člověk
dostane k terapeutovi až třeba za 3 měsíce a díky Tymosia.cz si můžete svého
terapeuta objednat třeba již na zítřek.
Věřím, že náš projekt děláme poctivě
a dobře, což dokládá nejenom to, že
se k nám připojují známí terapeuti,
jako například MUDr. Kateřina Cajthamlová (můžete znát z například
z pořadu Jste to, co jíte) nebo Jana

Neuwerthová Šmýdová (můžete znát
například z rozhovoru na DVTV), ale
i to že každý den máme přes 10 nových
objednávek. Možná důležitější metrika je ta, že se přes 80 % klientů vrací,
což znamená, že u nás našli toho člověka, který jim opravdu může pomoci.
V tuto chvíli můžu s klidným srdcem
říci, že díky Tymosia.cz pomáháme
týdně přes 100 lidem na online konzultacích. Což je prostě úžasné!
Objednat se k terapeutovi může
kdokoliv, komu je více než 18 let.
Stránky jsou opravdu myšlené primárně ja ko pomocné, ta k že nám
denně píší lidé i v našem online chatu. Buď s tím, že chtějí pomoci, anebo hledají vhodného terapeuta pro
ně a chtějí od nás poradit.

Tymosia

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT LISTOPAD/PROSINEC
2020

5

Manželé roku 1620
Vladimír Radil

V

pondělí 28. října 1918 se v Praze bouralo R akousko. Vojáci
strhali z čepic jablíčka (odznaky C.
a K. armády) a členové České obce
sokolské vytáhli ze skrýší naftalínem
zasmrádlé kroje. Na tramvajích vlály
červenobílé prapory. Dechovky hrály
Kmochovy pochody. Každá pozlacená trumpeta chtěla, aby právě to její:
„Andulko šafářová, husičky nemáš
doma,“ bylo slyšet ze všech nejvíc.
Pražané vyšli do ulic. Právě začala
nultá hodina první republiky.
Na jednom transparentu bylo napsáno: „Od Bílé hory jsme jen trpěli.“ Nebyl to jen slogan napsaný
štětcem na kus bílého plátna. O pár
měsíců později strana českých agrárníků prováděla pozemkovou reformou pod heslem: „Napravíme křivdy
Bílé hory.“
Staré Rakousko bylo pro elitu první republiky koncentrákem národů.
Češi obývali jen jeden trochu veselejší
barák a zavinila to ta nešťastná Bílá
hora. Němečti romantikové si zase
představovali bit vu u Prahy 1620
jako Schicksaltragödie (osudovou
tragédii). Bílou horu použil v protirakouské propagandě roku 1866 i železný kancléř Bismarck.
8. listopadu 1620 bylo vojsko českých stavů poraženo spojenými armádami Katolické ligy a rakouských
Habsburků. Praha se tehdy probud i la do ch lad ného rá na . Z ač a lo
svítat a ze tmy vystupovaly obrazce
všelijakých barev. Na hraně obzoru
se šarlatová proměňovala ve žlutou,
ta zase v tyrkysovou. Dnešní neděle
nebude jako každá jiná.
V kopci nad potokem Šárk a
Habsburkové v ysázeli dřevo listu
opadavého. Později zde vyrostl renesanční zámeček – letohrádek Hvězda. Plánky na stavbu nejsou z žádné
dílny italských mistrů, architektů
ani je někde pokoutně neobkreslil
snaživý čecháček vlašskými školami
vycepovaný. Vše, co bylo potřeba,
n a r ý s ov a l Ferd i n a nd Št ý r s k ý –
Habsburk, dlouholetý pražský místodržící. Zastupoval v Praze jiného
Habsburka, a to Ferdinanda I., arcivévodu rakouského, krále českého
i uherského. Ten ve formě živého organizmu bydlel ve Vídni a už jenom
ve skupenství tlející mrtvoly ležel
v kryptě chámu svatého Víta.
„Nepřítel před branami!,“ úzkostné
výkřiky pleskaly o kočičí hlavy malostranské dlažby. Kamenné kvádry
v základech paláců křik odrážely.
Burácelo to tam jako ozvěna někde
v Prachovských skalách.
Na Bílé hoře bylo v tu chvíli dobojováno. Mladý král, či spíše ještě

Tereza Viktorová

M

y všichni, kteří žijeme teď, jsme potomky našich předků, Keltů, Germánů a Slovanů,
kteří postupně na
našem území žili
v souladu s přírodou, již nade všechno uctívali. Pokud jste tenkrát
nebyli v souladu s přírodou a jejími
cykly, byli jste mrtví a těžko byste pak
mohli mít potomka v dnešních dobách. Logicky lze proto předpokládat,
že nám všem koluje v žilách alespoň
špetka původní pohanské předkřesťanské duchovnosti. Nic proti tesaři
z Betléma, ale než se k nám zpráva
o jeho odkazu dostala, měli jsme plně
funkční duchovní systém založený na

rozpustilý mladík, Friedrich Falcký
se konečně rozhoupal. Obědval právě s anglickými vyslanci. Jsem král
a musím stát po boku národa v jeho
těžké hodině. Utřel si pusu ubrouskem, sedl do kočáru a v yrazil na
bělohorskou pláň. Dojeli sotva za
Strahovskou bránu. Tam si to začal
vyčítat. Asi jsem měl zůstat na Hradě. Tady nejsem nic platný. Hlavou
mu možná bleskla myšlenka. Vše je
ztraceno. No, to nevíme, ale určitě
ho napadlo. Je to zlé. Moc zlé. Žluté
škorně se zabořily do bláta. Na podzim bývá země rozmoklá. Do vršku
směrem k vesnici Liboc stoupal pás

Taková řeč zimního krále zaskočila. Snažil se protestovat. Situace nemůže být tak beznadějná. Jsou tady
závazky majestátu. Pak ale nasedl do
kočáru, zabouchl dvířka se zlatými
lvy a modrými i bílými kočtverci.
Za vteřinku už černá kabina ekipáže prokousávala cestu davem prchajících. Houpala se jako koráb na
vlnách, pak zmizela za rohem.
Jak bylo veselo ještě v létě. Vylezl
jsem v parku na strom a chtěl chytit
rezavou veverku. Alžběta a dvorní
dámy koukaly do jezírka, kam jim
spadl míč. Milovaná Alžběta. Přeplaval jsem tehdy nahý Vltavu. Byl
to nerozum. Donutila služebnictvo,
ať mi dávají na noc do postele horké
cihly. Možná by to tady zvládla lépe

nakonce svrhly národ do temné propasti. Společnost přichází o bohatou
a vzdělanou elitu.
Rebelie českých stavů nebyla bleskem z čistého nebe. Společenské
klima trvale otravovala náboženská
nesnášenlivost.
Odkud se vzala?
Objevuje se už v první polovině
16. století. Přes Krušné hory k nám
proniká německá reformace. Pokus napravit církev rychle přerostl
v destrukci. Profesor náboženství ze
saského Wittenbergu totiž připravil projekt zcela jiného společenství
křesťanů, než byla katolická církev.
Podle Luthera nám spásu nezajistí
modlitba ani odpustky. Před věčným
zatracením nás může zachránit pou-

rozškrábané země. Volské potahy
proměnily planinu za Strahovskou
bránou v dokonalé oraniště. Včera
stavěli šancknechti (ženisté) palposty
pro kanóny. Tehdy byl král v dobrém
rozmaru a složil vtipnou apostrofu:
„Buď pozdraven silný vole, příteli
a pomocníče člověka.“ Teď kopec vypadal jako zapálené mraveniště. České vojsko vzalo nohy na ramena. Černé postavičky kličkovaly, vyhýbaly se
mrtvolám a co chvíli někdo uklou zl.
Každý chtěl do města. Každý se chtěl
schovat za hradbami. Kyrysníci (jízdní vojsko) sedmihradského knížete

tryskem přijeli k řece, záchrana je na
druhé straně, všichni se utopili.
Před králem prudce zabrzdil kůň.
Tmavohnědý cákanec bahna se přilepil na královu bradku. Friedrich Falcký zvedl oči, rukávem vztekle otřel
obličel. Jezdec s koněm jakoby tvořili jednu bytost. Pokrývala je vrstva bláta. Najednou se vršek bytosti
nahnul dopředu a z koně se oddělil
chlap. Kentaur to tedy nebyl. Byl to
Matyáš Thurn, velitel stavovských.
Na hlavě mu skákala otlučená helma
a tvář měl umazanou jako mouřenín.
Na druhém slezském valachu přijel
kníže Kristián z Anhaltu.
„Tady nemůžete být, Výsosti. Vraťte
se!“ Thurn byl starý voják, jak se tehdy říkalo utužený v půtkách, ale nyní
se jeho hlas třásl.
„To nechte, prosím, na mně, hrabě.
Kde by měl být král v takové chvíli?
Řekněte mi pánové, co se pokazilo?“
„Vidíte sám, sire,“ Thurn se otočil
ve směrem ke kopci.
„Bavoři zaútočili na moje vojáky.
Naši to nevydrželi a dali se na útěk.“
„Jak to, vždy tam byli mušketýři pana
Varlejcha z Bubna, nejlepší z nejlepších a samí Češi.“ Friedrich Falcký
viděl obraz zkázy a zmatku, ale zdálo
se, že mu nemůže uvěřit. Tělem projel
mrazivý proud, až se roztřásl. Snad to
nikdo nevidí.
Thurn zakašlal a omluvným gestem
ruky ukázal na knížete Anhaltského,
ať pokračuje.
„Nebylo všechno ztraceno hned od
začátku. To si, Výsosti, nesmíte myslet.“ Starý kníže byl ve větším klidu.
Viděl, jak je král vyděšený, chtěl ho
uklidnit.
„Jak nebylo ztraceno? Co mi chcete
říct, bratře, pane z Anhaltu?“
„Můj syn a jeho kyrysníci zaútočili
na střed bavorských. Zahnali je zpátky. To jsem ho viděl naposledy.“ Starý kníže sklopil oči k zemi a poslední
slova nebylo skoro slyšet.
U táborových ohňů celé Evropy se
v leženích různých armád opakoval
stále stejný příběh. Plamínky rozpustile poskakovaly, jiskry vystřelovaly
k nebi a hrozná válka už trvala třicet
let. Vždy se našel veterán, který vypravoval o mladém Anhaltovi. Princ
jel ja ko pr vní. Najednou zmizel.
Veliký klobouk nazdobený černým,
modrým a bílým peřím ještě zůstal
ve vzduchu a princ už nikde.
„Co hrabě Šlik?“ Král stále nevěřil
tomu, co se stalo. Katastrofa byla nepředstavitelná.
„Pana hraběte zmasakrovali rovnou
u zdi obory. Prý to nikdo nepřežil.“
„Výsosti, musíte opustit Pra hu.
Všichni i královna. Nikdo Vám nemůže nic zaručit. Jde o holý život.“ Matyáš
Thurn skočil do řeči knížeti z Anhaltu.

než já. Donutila mě skončit s obědem, propustit Conwaye i Westona
a jet sem do té hrůzy. No a ty kvíčaly
se zrovna na jazyku jen rozsypávaly.
„Když padnete v poli drahý, tak
uvolníte místo svým dětem a ty budou pokračovat v cestě Wittelsbachů
(rodové jméno Friedricha Falckého)
a neuhnou napravo ani nalevo.“
Tak nějak to řekla. Krále to vyděsilo
víc než ten maglajz za Strahovskou
bránou.
Druhý den se královská rodina spakovala a utekla do Slezska. V obleženém městě zůstal jen kancléř Václav
Vilém z Roupova. Vydržel tam přesně
142 minut. Pak zmizel i on. Před bavorským kurfi řtem Maxmiliánem se
otevřely dokořán městské brány.
Bitva na Bílé hoře nebyla tragedií,
ve které by ironií osudu podlehli potomci husitů ve srážce s nadlidkou
silou katolické Evropy. Válka pokračovala. Vše se ještě mohlo v lepší
obrátit. Přichází však cosi jako dominový efekt. Krátká šarvátka (boje
na Bílé hoře trvaly jen dvě hodiny)
je hybatelem řetězce katastrof, které

ze upřímná lítost. Poznáním hříchu
se propadneme do hluboké deprese.
Výčitky svědomí ovládnou naši mysl.
Jen ty zabrání v konání dalšího zla.
Spása je v našich rukou a farář pomoci nemůže.
Do Čech přicházejí luteránští kazatelé z Německa. Zpočátku to jsou
pouze jednotlivci. Za nimi se však
valí celé houfy sedláků i měšťanů.
Dochází k rychlému poněmčování
Prahy, ale i Ústecka, Litoměřicka
a Žatecka. Katolíci se stávají zanedbatelnou menšinou. To byl velký
problém.
Proč?
Habsburkové vyznávají víru římsko-katolickou. Držitelé moci provádějí rekatolizaci. Snaží se vytvořit
stav, kdy poddaní budou stejného
náboženství jako panovník. Zatím
postupují slepičími krůčky. Do Prahy však zvou jezuity. Za pár let stojí
na nábřeží kousek od Mostecké věže
slavná kolej Klementinum.

pozorování přírodních cyklů a příroda byla pro nás tou nejvyšší autoritou. I dnes jsou v nás kořeny našich předků stále
živé, neodumřely ani po
staletích křesťanského
v yhrožování pek lem
ani vlivem novodobé
konzumní propagandy. Naopak. Zdá se mi, že prapůvodní
přírodní duchovnost v nás znovu
ožívá. To jediné, čemu se totiž v současné době dá věřit, je Země, Oheň,
Vítr a Voda. Tyto živly nepotřebují
misionáře, nepotřebují reklamu, jsou
tu stále s námi.
Zimní slunovrat znamená na tomto
místě zeměkoule už od prvopočátku
to samé. Slunce se začíná opět vracet.
Od podzimní rovnodennosti (konec
října a začátek listopadu) se totiž dny

neustále zkracují a v den zimního
slunovratu dosáhne délka dne svého
ročního minima. Od tohoto data se
dny začínají opět prodlužovat a světlo, symbol života, se vrací. Ta špetka
v našich žilách ví moc dobře, že je to
důvod k oslavám, důvod k radosti
a vděčnosti. Novodobá forma vánočních oslav ovšem z nepochopitelného
důvodu ztratila svůj obsah. A tam,
kde není obsah, není smysl a tam, kde
není smysl, není pochopení. Nedivím
se proto, že v některých lidech vyvolává toto období roku odpor, protože
vede jen k bezduchému utrácení peněz
za dárky, které ani kupovat nechceme.
Chceme totiž jen sedět u ohně a děkovat za to, že máma zásob dost na
to, abychom přežili zimu. Jako semínko trpělivě čekající v zemi, čerpat
ze svých zásob, do ničeho se nenutit,

nikam nespěchat, o nic se nesnažit.
Pokud se nutíme, spěcháme a snažíme se, jdeme proti své keltsko-germánsko-slovanské přirozenosti. Naši
předkové oslavovali toto období po
dvanáct dlouhých nocí, říkalo se jim
Velké noce. Ve staroseverské tradici se
toto období nazývalo Yule, což lze přeložit jako „hostina pro vrány“ neboli
pro ty, kteří jsou bdělí.
Buďme si vědomi toho, co a proč
děláme, a rozsviťme světla svíček jako
symbol uctění vracejícího se slunce
a jako prostředek pro odstranění všech
temných energií. Ozdobme své domovy stálezelenou rostlinou (jehličnany,
cesmína nebo jmelí) jako symbol toho,
že potenciál života je v nás přítomen,
i když jsme nehybní a zdánlivě se nic
neděje. I semínka pod tou nejtěžší sněhovou peřinou vědí, že tohle období

ničeho je naprosto zásadní proto, aby
se ono „něco“ mohlo na jaře v plné síle
projevit. Ozdobme své zahrady zvonečky, které pozdraví Meluzínu, slovanskou bohyni větru, která je nositelkou
darů nadhledu, moudrosti a trpělivosti
a která pomáhá nalézt odpovědi v hlubině našeho vlastního ticha. Oslavujme
toto období s vědomím toho, že ona
starověká matka ledových plání, mystická elfí královna Danu, patronka
onoho období mezi smrtí a narozením,
nás učí naslouchat tichu vlastních hlubin, což je jediné místo, kde můžeme
nalézt klid a oporu. Pod jejím moudrým dohledem se transformujeme, rosteme a seznamujeme se sami se sebou,
když si dovolíme vyprázdnit svoji mysl.
Je čas sebereflexe, meditace a spirituálního obrození.
Další texty naleznete na www.sily.cz.

Hostina pro vrány

FOTA: VOLNÉ ZDROJE

Dokončení článku přineseme v příštím čísle ZN.
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Lenka Novotná

P

o dva roky jsem tu psala o strastech a nástrahách života. Zbývá
napsat, jak poznám, na koho se mám
obrátit o pomoc. V oblasti péče o duši
se přiživuje opravdu hodně lidí a někdy je těžké rozeznat, kdo je odborník
a kdo si jen myslí, že je odborník. Abychom se tedy v tomto pralese rozkoukali, vysvětlíme si, kdo je psychiatr,
psycholog, psychoterapeut, kouč, kazatel, léčitel nebo poradce pro osobní
rozvoj a komu se svěřit do péče.
Psychiatr je lékař, který vystudoval
lékařskou fakultu a atestoval v oboru
psychiatrie. Dívá se na duši z pohledu biologického i psychologického
zároveň. Psychiatrické vyšetření je asi
hodinový, celkem standardizovaný
rozhovor, z kterého by měl zkušený
psychiatr odhalit, co vám chybí, respektive stanovit diagnózu. Rozumí
tomu, jak funguje mozek, jak na něj
působí různé chemické a vývojové
vlivy, umí rozeznat duševní nemoc
od běžných osobnostních potíží, umí
zhodnotit, zda je nutné využít služeb
farmaceutického průmyslu a pošťouchnout mozek chemicky nebo
bude stačit upravit režim a zaměřit
se na naplnění třeba vztahových potřeb. Na psychiatra je třeba se obracet, pokud jsou vaše obtíže dlouhodobé a těžké, pokud i vaši blízcí vidí,
že se chováte dlouhodobě podivně
navíc bez nějakého zvláštního důvodu. Služby psychiatra jsou hrazeny ze
zdravotního pojištění.
Psycholog má titul obvykle Mgr.,
vystudoval filozofickou fakultu, obor
psychologie, na duši se dívá z pohledu
spíše filozofického, ví všechno o různých teoriích vývoje osobnosti, o vlivech, které se podílejí na tom, jaká
osobnost se rozvine, umí zhodnotit,
jakou zátěž zvládne daný jedinec, kde
má silné a kde slabé stránky. Psychologické vyšetření se skládá z rozhovoru a psychologických testů, které
mají odhalit záhyby lidské duše a výši
intelektu. Psycholog pomocí vyšetření
umí například zjistit, zda zbraň ve vaší

Kdo mi s tím jen pomůže?
ruce bude pro společnost spíše pomocí nebo hrozbou, na jaké pracovní pozici byste nejlépe využili svoje vlohy,
na co si dát v životě pozor, jak se chováte ve stresu a v klidu. Psychologa je
vhodné vyhledat, pokud chcete zjistit
svoje vlohy, svoje slabé stránky, pokud
chcete více porozumět svojí osobnosti. Psychologické vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, pokud se
nejedná o psychologa ve zdravotnictví
(klinického psychologa).
Psychoterapeut je další disciplína.
Je to člověk, který má k vysokoškolskému vzdělání (většinou psycholog,
psychiatr, sociální pracovník) ještě
specializovaný výcvik v psychoterapii. Psychoterapie je léčba duševních
obtíží formou rozhovoru, a to buď
individuálně (tedy terapeut a klient),
nebo skupinově, či v páru (například
manželské poradny, rodinná terapie).
Kvalitní akreditované výcviky bývají pětileté, od doby Freuda, který se
pokládá za zakladatele moderní psychoterapie, se formovalo množství
směrů, které se od sebe liší především
filozoficky. Psychoterapeuti, kteří mají
zaručenou odbornost, bývají sdruženi
v jedné z asociací, které za vás jejich
odbornost garantují. U nás je to ČAP
(Česká asociace pro psychoterapii),
ČPTS (Česká psychoterapeutická
společnost) a AKP (Asociace klinických psychologů). Psychoterapeuti
pracují často za přímou platbu, méně
často jsou placeni ze zdravotního
pojištění nebo z různých nadací či
grantů (většinou jde o psychoterapeutická centra či stacionáře). Každému
vyhovuje jiný styl práce, někdo bude
raději, když bude terapeut více direktivní, strukturovaný a bude mu říkat,
co má dělat (například analytické
směry, kognitivně behaviorální směry), někdo to zase nesnáší, chce hlavně
cítit porozumění (rogerovské směry,
gestalt, systemické terapie). S terapeu
tem byste si měli dle mého názoru
lidsky „sednout“, cítit, že vás přijímá,
naslouchá a snaží se vám porozumět.
Psychoterapeuta vyhledejte, pokud
vám není z jakéhokoli důvodu dobře

po duši, potřebujete poradit se vztahy,
jste v životě nešťastní, máte konflikty
v rodině, v zaměstnání, je vám těžko
po životní ztrátě, máte traumata nebo
strachy, trpíte nespavostí. Psychoterapií se dá dobře vyléčit i lehčí duševní
onemocnění, jako jsou úzkosti, deprese, paniky, psychosomatická onemocnění, i u těžších onemocnění je
psychoterapie důležitou součástí léčby
kromě léků. Léčba je bez vedlejších
účinků (na rozdíl od mnohých psychofarmak), ale vyžaduje osobnostní
nasazení a chuť v životě něco změnit.
Psychoterapeut je průvodcem, který
vám může pomoci vyjít z bludného
kruhu a žít šťastně.
Kouč je další disciplína, kouč nemusí mít žádné psychologické vzdělání
a nemůže proto zhodnotit, zda máte
nějakou duševní nemoc, nebo ne. Má
takzvaný výcvik v koučinku a může vám
pomoci, pokud máte jasný momentální
cíl, kterého chcete dosáhnout, a potřebujete člověka, který vás systematicky
povede. Koučink se hodně využívá ve
firmách ke zvýšení efektivity práce. Na
kouče se obracejte, pokud stojíte před
těžkou životní zkouškou, vymyká se
vám z rukou denní režim, špatně pracujete s časem, jste přepracovaní, chcete zhubnout, složit důležitou zkoušku
a podobně. Koučové pracují téměř výhradně za přímou platbu.
Pro věřícího člověka může být pomocníkem i farář či kazatel jejich církve a mnozí mívají i psychoterapeutické
výcviky. Farář může navíc mnohem
lépe pomoci s etickými problémy,
s problémy víry, důvěry, osobní morálky či svědomí.
Pokud v nabídce člověka, kterého se
chystáte oslovit, naleznete slova, jako
poradce osobnostního rozvoje, léčitel,
vztahový poradce, a není tu zmínka,
že by měl nějakou z výše uvedených
odborností (tedy není psycholog ani
nemá psychoterapeutický výcvik),
pak doporučuji zvážit, zda ho se svými potížemi navštívit. Takoví lidé bývají laici, kteří si třeba prošli nějakou
životní zkouškou a mají pocit, že by
mohli pomoci nebo poradit ostatním.

Nevylučuji, že pomoci mohou. Ve
skutečnosti se totiž léčíme především
my sami a i rozhovor s empatickým
člověkem může pomoci. Laici, ale
nemají žádnou povinnost vzdělávání
a supervize (dohled zkušenějším kolegou), nejsou schopni rozlišit běžné
trápení od duševní nemoci a často
nerozeznají, kdy je věc nad jejich síly.
Ať už vyhledáte pomoc odborníka,
nebo pseudoodborníka, zkuste dát
dohromady rozum a cit. Rozum mi
řekne, zda tohle je člověk, který rozumí mému trápení a cit mi naznačí,
jestli mi je s tím člověkem je osobnostně dobře a něco se v mém životě díky
němu mění. Všechny změny ale stejně

musíte provést vy sami. Protože každý
lidský příběh je jiný a neexistuje žádný
obecný recept na lidské štěstí. Každý si
ho musíme poctivě najít a odpracovat
sami. Někdo nás může na naší cestě
provázet, ale zodpovědnost za svůj život máme jen my.
Autorkou minisérie článků o závislostech a dalších tématech souvisejících
s psychikou je MUDr. Lenka Novotná,
pracuje jako psychiatr v Psychiatrické
nemocnici v Havlíčkově Brodě a jako
psychoterapeut v poradně ve Zruči nad
Sázavou. Lze ji kontaktovat na e-mailové adrese: mudr.lenka.novotna@
centrum.cz.

Kam putují odpady 3: Anna na skládce v Trhovém Štěpánově
Anna Zručská

L

idi baví nakupovat. Ale každého
něco jiného. Páni většinou neradi tráví čas v obchodních domech
výběrem jídla či oblečení, ale když si
mohou dopřát koupi nových sportovních doplňků nebo nákupu ve stavebninách, to se jim hned oči rozjasní.
Dámy nepohrdnou novým kouskem
do šatníku, kosmetikou a kdejakou
věcí do domácnosti, některé dokonce
milují nakupování natolik, že i pořádně nacpaná (nejlépe manželova) šrajtofle odtok financí „neustojí“ a zůstane smutně poloprázdná. Nakupování
je tvář dnešní doby.
Každý nákup má ale dvě negativa.
První je odchod peněz z našich peněženek a účtů. O tom, jak vyměňujeme
čas za peníze a peníze za nesmysly, si
můžeme vyprávět někdy jindy, dnes
si budeme povídat o tom druhém
negativu: Každá věc se jednou stane odpadem. Přemýšleli jste na tím
někdy takhle? Že každá věc bude
jednou odpad? Řasenka, obaly od
potravin (i potraviny samotné, ale ty
se většinou rozloží), reklamní i úřední
papíry, nové boty, halenka, zahradní
stolek, domácí spotřebiče, okna, zateplení fasády, hračky a s tím všechny
obaly, ve kterých se zboží prodává.
Každá věc, která spatří světlo tohoto
světa, se stane odpadem a některé dokonce během i malinké chvilky.

Někdy si připadám jako dvouhlavá
saň, když doma vytahuju z koše na
směsný odpad věci, které tam nepatří. Skořápky od vajíček (dáme zobat
slepičkám, aby měly vápník), obal
od zmlsané bonboniéry (grrr, nebyla jsem doma a asi ji musela klukům
přinést babička, nevím, proč je pořád
vyživuje jedy), část dávám do papíru a část do plastu, tvrdý rohlík do
krabičky na kompost. A jsem u toho
vážně vzteklá a volám na kluky: „Proč
to nemůžete roztřídit automaticky,
vy lenoši?“, načež se mi dostává odpovědi: „Miláčku, ty se tady snažíš
o dokonalost, ale dojeď se podívat
na sk ládku, abys viděla, jak je to
marný.“, odvětí posměšně manžel.
„A taky že jo,“ volám na něj a myslím
to smrtelně vážně, „zítra se účastním
exkurze na skládku!“.
Pan Farion mě a dalších pár nadšenců do ekologie přijímá druhý den
v deset hodin dopoledne na skládce EKOSO v Trhovém Štěpánově.
Nejprve nás zavede do malé garáže,
které říká muzeum. Zde je výstava
nejběžnějších věcí, které navzdory
své nebezpečnosti běžně končí v popelnici, a pan Farion začíná exkurzi frází: „Ač jsem ředitel skládky,
skládku beru jako nutné zlo.“ A už
jde k výkladu: Upozorňuje, že obaly
od spotřební chemie (i domácí) patří
do nebezpečného odpadu. Do oběhu
se vrací asi pouze polovina vyrobe-

ných baterií, které obsahují nebezpečné látky a spousty kovů. Elektronika obsahuje také spousty kovů,
včetně stříbra i zlata, to je potřebné
recyklovat. Nebezpečnou věcí jsou
i technické oleje – jedna kapka oleje
dokáže znehodnotit sto litrů vody!
Ta k že oba l od technického oleje
nepatří do plastů, ale do nebezpečných odpadů. Staré televizory mají
na vnitřní straně těžké kovy, které
jsou dobře rozpustitelné ve vodě,
takže tyto staré kousky je potřeba
také odnášet do sběrných dvorů.
Pak se vydáváme ke kompostárně,
na kterou je pan Farion očividně
pyšný: „Zde zpracováváme naprosto
přirozeným způsobem bez jakýchkoli chemikálií či urychlovačů biologický odpad, který se za pár měsíců promění ve v ydatný kompost.
Zpracujeme tu ročně asi dva a půl
tisíce tun bioodpadu, který by jinak
skončil na skládce, tvořil by se skleníkový plyn metan a zatěžovalo by
to životní prostředí. Nově se navíc
změnila legislativa a obce by měly
umožnit třídění bioodpadu celoročně. Do bioodpadu můžete vhazovat
i kuchyňské zbytky, kompostovatelné pytlíky z kukuřičného škrobu,
pytlík y od čaje, v podstatě cokoli
z biologického materiálu. Co se nerozloží (větve, kameny, plasty), uložíme na konci procesu na skládku.
Pak přecházíme k hlavnímu bodu

programu – ke skládce samotné. Impozantní kompaktor rozjíždí svými
obrovskými trnovitými koly pláň
plnou odpadu, rozmačkává ony tuny
a tuny a zamačkává je do sebe. Skládka je opravdu obrovská! Kdyby nebylo
kompaktoru a jeho ocelových zubů,
kapacita skládky by byla za jediný rok
plná. Pod plání je pevná folie, která
zabraňuje, aby se jakékoli tekutiny
a škodliviny dostaly do životního prostředí, folie je ještě krytá vrstvou pneumatik, aby ji kompaktor neměl šanci
prorazit. Vidíme, že směsný odpad je
tak z 60 % tvořen plasty. To je smutný
pohled. Pan Farion říká, že navzdory
tomu, že zákon firmám ukládá třídit
odpad, tak nejvíc odpadu, který by
byl tříditelný, ale roztříděný není,
produkují právě firmy.
Bohužel na skládce je vidět i spousta věcí, které by ještě mohly sloužit
svému účelu. Kola, dětské koloběžky, stoly, nádobí. Ředitel skládky
říká: „Kdybyste potřebovali jakoukoli funkční věc, na kterou si vzpomenete, řekněte mi a chlapi vám ji
do týdne najdou.“ Pohled na skládku
je pro člověka, který se snaží odpad
minimalizovat, neprodukovat a třídit, vlastně naprosto zdrcující. Ale
pan Farion dodává: „To je ještě štěstí, že svazek obcí tuto skládku vybudoval. Odpady od nikoho nového již
dlouho nepřijímáme, obce ze svazku
se samy bojí, aby měly kam uklá-

dat. Spousta skládek se kvůli vládním rozhodnutím, že se má přestat
skládkovat, přestaly zvětšovat a nevybudovaly další etapy pro ukládání
odpadu. Konec skládkování v ČR se
ale o několik let zase odsunul, skládky jsou plné a mnoho obcí teď nemá
kam vozit odpad. Představte si, že
k nám chtěli například vozit komunál až z Jesenice u Prahy.“
Na š e e x k u r z e konč í v ýk l adem
o nádrži, která shromažďuje odpadní vody ze skládky. Jsme ujištěni,
že nebezpečné látky do okolní přírody neunikají, pravidelně se odebírají vzorky z okolní půdy a vody
a nikdy se ž ádný únik škod livin
nezjistil. Vracíme se a pohled nám
padne na krásnou okolní krajinu,
která kontrastuje s nevzhledností
skládky – vidíme travnatou stráň,
zarostlou mladými keři a bujnou zelení. A pan Farion dodává: „Dnes
byste ani nevěřili, že se díváte na
předchozí etapy skládky.“
Ze skládky odjíždíme zachmuřeni,
šokováni, smutni, ale také informováni a motivováni. Škoda, že není
návštěva skládky povinná pro všechny lidi na světě. Ten osobní kontakt
s tím množstvím, co tu po sobě na
planetě zanecháváme, člověka kdesi
uvnitř postihne. „Kdyby to lidi viděli,“ říkáme si, „třeba by se i jinak
zapření „netřídiči“ nad tím zamysleli:
Každá věc bude jednou odpad.“

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT LISTOPAD/PROSINEC
2020

7

MŠ Na Pohoří – podzim ve fotografiích
Jolana Keharová

FOTA: ARCHIV MŠ

V

šichni si vzpomínáme, jaká byla situace na přelomu října
a listopadu. Někdy jsme měli pocit, jako by se život ve
městě na čas zastavil. Ve školce jsme se ale snažili fungovat
dál, i když situace nebyla leckdy jednoduchá.
Děti byly co nejvíce venku, a protože na podzim je příroda
plná barev a různých přírodnin, vyráželi jsme na vycházky
s košíčkem a pokaždé něco zajímavého donesli do školky. Vyráběli jsme různé závěsy, housenky z listů, figurky z kaštanů
a třídy si vyzdobili. Na některé výtvory se můžete podívat
na fotografiích.
Přejeme všem čtenářům pevné zdraví.

Hezké svátky vánoční, bílou cestu k půlnoční.
Do nového roku chceme přát, štěstí, zdraví napořád.
Milí čtenáři, přejeme vám i vašim blízkým krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví, štěstí a pohody v Novém roce 2021.
Zároveň zveme na naši malou vánoční výstavu na poště.
Možná načerpáte inspiraci, nebo se alespoň potěšíte z výrobků našich dětí.
Kolektiv MŠ Na Pohoří

FOTO: ARCHIV MŠ

FOTA: A. PACALOVÁ

Advent v Malostranské

Jaroslava Daňková

N

astává nejkrásnější období v roce, advent. Ten a celou zimu si náramně s dětmi užíváme.
V adventním čase máme i ve školce spoustu práce. Děti jsou plné očekávání a těší
se z každé činnosti, při které společně kouzlíme atmosféru Vánoc.
A jak se veselíme v tento slavný čas ve školce? Nazdobili jsme si adventní věnec,
vyzdobili si školku, hrajeme si vánoční příběh – cestu do Betléma, vyrábíme
vánoční přání, ozdobíme si vánoční stromeček, naučíme se některé klasické, ale
i nové koledy, přečteme si vánoční knížku na pokračování a pozorujeme změny
v přírodě.
V pátek 4. 12. navštívil naší školičku tolik očekávaný sv. Mikuláš se svým doprovodem čertem. Děti slibovaly, že budou hodné, a vykoupily se básničkou
a písničkou. Za odměnu dostaly mikulášskou nadílku, následovalo společné foto
a rozloučení. Ten den jsme zakončili čertovským tancem u ohně s čerticí Bertou.
A tak zase po roce, přichází k nám Vánoce. Krásný čas pro zastavení a prožívání
mnoha krásných chvil se svými blízkými.
Kolektiv MŠ Malostranská přeje všem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021.
Ať je alespoň o trochu lepší než ten letošní!

FOTA: AUTORKA TEXTU
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Malé denní kiksy nad online výukou

Blanka Olišarová

Online výuka – též distanční výuka – se stala za letošní rok nedílnou
součástí vzdělávání. Nehodlám polemizovat o tom, jaké výhody a nevýhody to přináší, každý to vidí zcela jinak,
ať je to žák, rodič, učitel, ředitel atd.
Nicméně po osvojení a přijetí tohoto nového typu výuky člověk zažije
u počítače i opravdu zajímavé chvíle.
O nejrůznějších perlách už bylo
napsáno dost, a proto i já jsem měla
tu čest poznat některé zvířecí kamarády, další členy rodiny žáků (ať už
to bylo dobrovolné pozdravení, nebo
se tatínek /maminka „zapomněli“
a něco kutili v pozadí pole snímaného webkamerou), měla jsem tu čest
vidět rozčepýřené hlavy, na kterých
bylo poznat, že vstávali – můj skromný tip – cca 5 minut před zahájením
výuky – však ti učitelé, kteří mívají
většinou ranní výuku, ví, o čem mluvím. Jindy jsem se podivila, jak nový
sestřih nebo barva dokáže člověka
proměnit, učinit ho dospělejším.
Někdy ale výuku narušují věci, které
člověk neovlivní. A samozřejmě se to
stane tehdy, když si myslíte, jak skvěle máte výuku připravenou. A jak to
potom vypadá?
Ach, ta příprava
S pocitem u spokojen í a dobře
odvedené práce zak lapnu v neděli notebook a chystám se pro dnešek konečně odpadnout. V ša k je
taky načase – hodiny ukazují dobu
po půlnoci. V tomto se neliším od
žáků – díky online výuce máme tak
trochu „přetočený “ režim, někteří
z nich dokonce odevzdávají úkoly ve
dvě hodiny ráno! Ale co – na zítřejší
(vlastně už dnešní!) online hodinu
němčiny v mé 8. A mám vše připraveno – cvičení ve sdíleném dokumentu na procvičení gramatiky, kdy
to nejúžasnější je, že do dokumentu
můžou v jednu chvíli všichni psát.
A já tak vidím, co kdo (ne)umí. Dále
mám připravené „neviditelné“ otázky s čísly na procvičení konverzace
a rozmluvení. Princip je jednoduchý – žáci si německy volí číslovky,
já jim „odkryju“ příslušnou otázku
a žák na ni celou větou odpoví. Jde
o procvičování slovní zásoby, gramatiky v praxi a také uslyším, jak máme
zvládnutou německou výslovnost.
A nakonec ještě kvíz na slovíčka,
kde mají žáci na vyplnění stanovený
časový limit a já pak vidím souhrnný
výsledek (které slovíčko dělá největší
problém), i jak je na tom jednotlivec.
Usínám s pocitem, že má hodina má
doufám vše, co má mít, a že alespoň

takhle na dálku se mi podařilo udělat
hodinu pestrou. To bychom měli!
Jde se na věc!
A je to tu. Pět minut před celou se
připojuji k našemu Meetu. Téměř vzápětí mi zde naskakují první poctiví
žáci, kteří raději přijdou dříve než později. Prohodíme pár slov, zjišťuji, jak
se jim dosud dařilo při online výuce,
trošku si zašprýmujeme nad současnou situací. Minutku před začátkem si
zkontroluji, koho mám a nemám přítomného na Meetu. Pokud byste byli
učitelem, počítejte, že během prvních
cca 5 minut se vám budou připojovat
jednotliví opozdilci, kteří mohli zaspat (zaspání do 11 dopoledne není nic
neobvyklého), museli převzít balíček
nebo dopis od pošťačky, zapomněli na
němčinu nebo se jim jako na potvoru těsně před začátkem hodiny sekl
počítač. Konečně jsme všichni a jde
se na věc. Nejdřív slovíčka. Slovíčka
žáci „frkají“ poměrně dobře, sem tam
chyba v pravopisu (opravdu to velké
písmeno u podstatných jmen není jen
tak ze srandy, opravdu tam musí být),
občas chybí člen (díky gramatice už
ale většina pochopila, že znát člen je
opravdu důležité) a celkově vidím,
že na tom nejsme nijak špatně. Nejlepší výsledky odměním jedničkou
(motivovat k pěkným studijním výsledkům je třeba a každá píle by měla
být po zásluze odměněna) a jde se dál!
U otázek jde taky vše v pohodě, než:
„Paní učitelkooooo, nějak se sekáte!“,
ozve se najednou z asi pěti mikrofonů
současně. Postupně se připojují i další, takže slyším jen nějak škrrr fůůů,
uííí, pa.íííí… uči…elko… Takže vyvolávání duchů začíná: „A teď? Stále
se sekám? Už se slyšíme?“ – „Pořád se
sekáte!“ Ok, takže znova: „A teď? Už
ano? Nebo pořád ne?“ Poté, co jsem
ujištěna, že už je to lepší, jedeme dál.
Neuplyne ani minuta a je to tu znova:
„Paní učitelkoooo, my vás neslyšíme,
hrozně se sekáte!“ – Cítím, jak mnou
projede záchvěv horka, začínám se potit. Ne, teď ne, zaříkávám milou wifinu. Opět vyvolávání duchů: „Už mě
slyšíte? Slyšíme se?“ – Na znamení, že
se slyšíme, ovšem chci pouze pokývnutí hlavou, žáci nemusí svou energií
posunovat předměty jako duch při
seanci.
Čekám na signál…
Dočkala jsem se souhlasného pokyvování, nenápadně setřu kapičky potu
a jedeme dál. „Už zaseeeee.“ Dobrá –
vydám se na lov signálu po domě.
„Jé, paní učitelko, vy jdete jinam.“
Ano – cestuji s notebookem, modlím
se, abych nezakopla a milý notebook

nebyl na hadry – hlavně to ne, je školní!!! – hypnotizuji pohledem symbol
signálu wifi. Nakonec naskočí nejlépe
u mě v ložnici a já se modlím, aby žáci
neviděli moji neustlanou postel. Naštěstí je mimo zorné pole webkamery.
„Už je to dobrý,“ mám potvrzeno, že
mise byla úspěšná. Jedeme dál, i když
mám sto chutí se na milé otázky vybodnout. Ale co bych to byla za učitelku, odejít od rozdělané práce, když
sama po žácích ve škole dodělání práce vyžaduji!? Konečně to vypadá, že
se signál umoudřil, žáci odpovídají,
s potěšením konstatuji, že výslovnost
je celkem dobrá a hlavně – umí reagovat na dotaz a správně a logicky
vystavit větu.
S nervy v koncích
Už pomalu usínám na vavřínech
a v duchu se plácám po ramínku,
jak jsem zvládla krizi, když: „…aní
učite.oooo, už… se…“ Bezmocně
zírám na signál wifi, který mě opět
zradil a odešel si kamsi mimo. Jo,
holt se neříká nadarmo: „Nechval
dne před večerem“. Usilovně tisknu
čelisti k sobě, aby ze mě v záchvatu
zoufalství nevypadlo nic peprného do
éteru. „Paní učitelko, my vás pořád
neslyšíme.“ – Tentokrát je v tom signál nevinně. Jak by mě mohli slyšet,
chudáci, když raději mlčím a držím ta
sprostá slova na adresu wifi, která se
mi lepí na jazyk. Takže chat! Píšu do
chatu, že se mi opět sekl signál a že
mě nemohou slyšet, protože nic neříkám. Na hodinách svítí čas, který mi
oznamuje, že do konce naší třicetiminutovky zbývá pět minut. Jak kdyby
to signál věděl, opět naskočí. Rychle
zachraňuji situaci, naštěstí věty jsme
stihli dodělat, tak rychle, ještě aspoň
jedno gramatické cvičení. Žáci si
otevřou sdílený dokument, rychlostí
blesku zadávám každému větu, když
najednou: „Paní učitelko, ale my tam
nemůžeme psát!“ Rychle hledám chybu – sakra, co se zase děje!? V duchu
kleju a hledám závadu. „Paní učitelko,
vy jste nám neposlala přístup.“ A ejhle – jsme doma. Sice jsem si cvičení
krásně připravila, přepsala, doplnila
obrázky, ale já nepozvala žáky, aby
měli do dokumentu přístup. Nyní
už naprosto zoufale – a žáci to cítí
v mém hlasu – přiznávám, že chyba je
na mé straně, že jsem trdlo, a omlouvám se, že holt nám to zbyde na další
hodinu. Což žákům – hlavně těm, co
ještě v gramatice trochu plavou – vůbec nevadí! „Jo a paní učitelko, ještě
k tomu úkolu – my ho můžeme jen
zobrazit, ale neodeslala jste každému
z nás kopii, abychom do něj mohli
doplňovat.“ – Hotovo! Můžu vyjít na

Díky příspěvku od NF Albert podpoříme děti
z Dětského domova ve Zruči nad Sázavou
Tomáš Lebeda

N

adační fond Albert se v rámci projektu „Bertík pomáhá“ rozhodl
podpořit spolupráci Eduzměny s Dětským domovem ve Zruči nad Sázavou.
Příspěvek 60 tisíc korun Eduzměna
použije na to, aby zjistila, jaké jsou skutečné potřeby dětí a zaměstnanců dětského domova, a to především v oblasti
vzdělávání a wellbeingu.
„Životní cesta dětí v dětských domovech není zrovna přímá. To vše, co je
v životě potkalo, si nesou v jakémsi pomyslném batůžku. Vzhledem k absenci
funkčních rodičů jsou tedy vychovatelé
jediní, kdo jim ho pomáhá nést, a sou-

časně jim na cestě životem dělá průvodce. Ústavní výchova nikdy nebude
ideální náhrada rodiny, o to důležitější
je ale vytvářet takové podmínky, aby
byla pro všechny co nejvíce účelná
a přijatelná,“ říká Jan Klčo, ředitel Dětského domova ve Zruči nad Sázavou,
a dodává: „Díky podpoře od Nadačního fondu Albert a projektu Eduzměna
máme příležitost se k tomuto cíli zase
o kousek přiblížit. A za to děkujeme.“
V Dětském domově ve Zruči nad Sázavou zástupci Eduzměny nyní plánují
provést sérii rozhovorů s dětmi i jejich
vychovateli. A na základě získaných
informací pak spolu s pracovníky dětského domova připraví vhodnou podporu – například je propojí s týmem

dětského duševního zdraví a provedou
konkrétní intervence, které budou na
jejich potřeby reagovat. Společně také
vytvoří plán rozvoje dětského domova
a navrhnou možnosti řešení případných problémů, které z úvodních rozhovorů vyplynou.
Snahou Eduzměny je tyto děti maximálně podpořit, aby se zvýšila jejich
motivace k učení. Pro to je mimo jiné
třeba, aby všichni, kdo s nimi pracují –
vychovatelé i učitelé, uplatňovali v jejich výchově a vzdělávání respektující
přístup. Jedná se totiž většinově o děti,
jejichž vývoj je zásadně ovlivněn traumatem, díky čemuž potřebují specifickou podporu.

zahradu s rýčem a lopatou, vykopat lépe a detailněji si něco připravíte, tím
si jámu a zaházet se hlínou! Opět se spíš se vám to sesype jako domeček
omlouvám a slíbím okamžitě zjednat z karet kvůli blbosti. Příště na to kašlu
nápravu. Naštěstí jsou mí žáci chápaví a budu improvizovat – třeba se pak
a plní porozumění. Jakmile se odhlá- z toho vyklube nejlepší hodina němčisí, okamžitě nalítnu na úkol a během ny, co kdy žáci zažili.
pěti minutek má každý žák ve svém
Jistě sami zažíváte i ve své práci
Classroomu svou vlastní kopii, do něco podobného. Jsou zkrátka věci,
které můžou psát. Přeci je neochudím které neovlivníme. Případné čtenáře
o úkol, na který sami aktivně během z řad žáků zdravím a prosím – buďte
výuky při mých výpadcích „mrkli“. i s námi učiteli při online hodinách
No, tak to bychom měli! Tak tohle trpěliví, opravdu se snažíme, ale něse, Olišarová, moc nepovedlo. Aneb kdy to prostě nejde. Však jsme s vámi
opět se mi potvrdilo pravidlo, že čím v tomto na jedné lodi.
Vánoční přání jsou ukázkou práce žáků ZŠ při výtvarné výchově.

Grantová výzva
„Piana do škol“
Jiří Freml

R

odinná nadace Karla Komárka
v září letošního roku zakoupila
za 5,3 milionů korun osm pianin a tři
klavíry odmítnutých čínským klientem
po návštěvě předsedy českého Senátu
na Taiwanu. Nástroje se nadace rozhodla věnovat českým školám, které
díky tomuto daru mohou zlepšit kvalitu výuky. Úctyhodná snaha podpořit
a rozvinout hudební talenty se setkala
s velkým množstvím pozitivních ohlasů a zapříčinila vznik veřejné sbírky,
která umožní nákup pianin pětačtyřiceti vybraným školám. ZUŠ Zruč nad
Sázavou byla ze 152 škol vybrána odbornou komisí, složenou z členů Ústřední
umělecké rady základních uměleckých
škol, jako jedna z institucí, která může
tímto způsobem získat finanční prostředky na pořízení pianina. Ředitel
nadace Luboš Veselý: „Nadace vyhlásila veřejnou sbírku pro ty školy, kte-

rým nebudeme schopni vyhovět v již
v první vlně. Chceme postupovat tak,
že pro skupinu škol, do které jsme zařadili i tu Vaši, budeme hledat sponzory
jak z řad podnikatelů, tak i drobných
dárců“. Podařilo se: zručský rodák Miloslav Vyhnal věnoval finanční dar 219
tisíc korun na nákup pianina značky
Petrof P125 M1. Jde o velmi oblíbený
model velmi širokého využití. Hodí se
k domácí i školní výuce hry na klávesový nástroj, k tréninkovým potřebám
profesionálních hráčů, ale i do hudebních těles. Pianinová skříň M1 vytváří
model v moderním provedení.
Děkuji nadaci za organizaci veřejné
sbírky a panu Miloslavu Vyhnalovi za
finanční dar. Učitelé a žáci školy jsou
nadšeni z nového nástroje, který využijeme při výuce.
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Vánoční tip pro mlsaly
– hrušky s karamelem
Štěpánka Richterová

P

FOTO: AUTORKA TEXTU

osílám odlehčený dezert pro naše
pupíčky v čase vánočním. Myslím
že klasického cukroví je všude kolem
dost, ale naši klienti už přeci jen více
přemýšlí, co si dají. Hruškový pohárek je u nás jeden z nejvíce prodávaných dezertů. Takže pojďme oživit
Vánoce netradičně.
Ovocná složka
2 až 3 hrušky oloupeme, zbavíme
jader, nakrájíme na kostičky, smícháme se skořicí, vanilkov ým cu
krem, lehce podlejeme a rozvaříme.
Necháme vychladnout.
Tvaroh
250 g tvarohu vyšleháme se smetanou, vanilkovým cukrem a obyčejným cukrem dle chuti (tady záleží,
ja k moc sladíte). My ja ko zá k lad
používáme farmářský tvaroh. Je více
tučný, za to ale chutnější.

Karamel
150 g cukru
100 g smetany ke šlehání (30%)
60 g másla
V hrnci necháme cukr zkaramelizovat. Do zkaramelizovaného cukru
přidáme máslo, mícháme dokud se nerozpustí, poté přidáme opatrně smetanu
a mícháme do dokonalé hladké omáčky, kterou necháme zchladnout. Pokud karamel zbyde, uchovejte v chladu
a můžete použít třeba na doslazení čaje,
anebo jen tak na mlsání „na lžičku“.
Postup:
Hrušky zlehka promícháme s karamelem v poměru dle vašich chuťových pohárků, vrstvíme do sklenice
v pořadí hrušky, tvaroh, hrušky… Na
dozdobení použijte vše, co máte rádi
(ořechy, mandle, piškoty nebo jiné sušenky). My máme rádi variantu s mandlemi. Finál pokapeme karamelem.
Hrušky můžete nahradit i jablky.

Něco (nejen) pro děti – bludiště pro dva: dejte si závod, kdo dříve dovede myšku k sýru!

Vše dobré v novém roce, pevné zdraví a bystrou mysl vám srdečně přeje... (tajenka).
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Deset let od otevření průvodcovského okruhu na zámku

Martina Fialová

D

ne 18. června 2010 se otevřely poprvé
po rekonstrukci celého prohlídkového
okruhy brány zámku. Tam, kde pracoval dříve pan starosta a celý městský úřad, tam kde
probíhaly městské rady i zastupitelstva, se
přestěhovaly vzácné obrazy, nábytek a koberce a otevřel se zde nový průvodcovský okruh.
Na zámku se již konaly prohlídky v omezené
míře od roku 1998, ale celý okruh tak, jak jej
známe dnes, byl otevřen až v roce 2010. Celý
městský úřad přesídlil do severního křídla

do druhého patra. Ten 18. červen 2010 byl
první den v novém a po něm následovaly dny
další a další. Za těch 10 let se hodně změnilo.
Navázali jsme na to, co už bylo zajeté a co
fungovalo, a snažili se jít dál. Prodloužili jsme
turistickou sezónu jak o více dní v roce, tak
o více hodin za den. K probíhajícím aktivitám
jsme přidali další kulturní akce, které jsou už
dnes součástí turistické sezóny ve Zruči. Rozšířili jsme nabídku infocentra a zmodernizovali celý prodejní systém nakupování vstupenek. Vytvořili jsme informační systém celého
zámeckého areálu, vytvořili jsme propagační
materiál zámku i online propagaci zámku.
Místnosti, které sloužily k prohlédnutí, byly
krásné, ale ne už tolik zařízené. O to se pokoušíme my. Snažíme se, aby měl turista pocit,
že si Schebkové jen na chvíli ze svého zámku
odskočili, ale že se za chvíli vrátí. Podařilo se
nám doplnit a vrátit kompletní sbírku podobizen Korﬀ ů zpátky na zámek. Už víme, že
se zřejmě dostala na zámek náhodou, Claudine von Korﬀ Schebková, která byla první
manželkou Jana Schebka celých 11 let (od

roku 1911 do roku 1922), přivezla tyto obrazy
ze zámku svého otce, který bohužel zemřel
v roce 1920, a po rozvodu manželů obrazy na
zámku již zůstaly. Dle dobových fotografi í se
nám podařilo zjistit, jak vypadala zásobovací chodba, vstupní hala, pracovny Schebků,
a dle nich jsme se snažili postupovat a vracet
věci do původní podoby. Restaurátoři vrátili
výmalbu i dobové obložení do stavu dvacátých let devatenáctého století. My bychom též
rádi vrátili mobiliář na svá místa, ale bohužel
byl buď ukraden těsně po nuceném odchodu
Schebků, nebo rozkraden později. Proto si
ceníme každého kousku původního nábytku,
který se k nám dostal a který se nám podařilo vrátit zpět do prostoru průvodcovského
okruhu. Za deset let jsme provedli 175 582
návštěvníků, přibyly další expozice, zámek
stále zůstává velkým lákadlem pro všechny
příchozí. Proto mi dovolte poděkovat našim
předchůdcům jmenovitě paní Jiřině Janatové
a paní Martině Vavřičkové a popřát zámku
spoustu spokojených návštěvníků v dalších
deseti letech.
FOTA: ARCHIV MĚSTA

„Covidní“ turistická sezóna v zámeckém areálu
Martina Fialová

L

etošní turistickou sezónu na zámku ve
Zruči, stejně jako vše ostatní, ovlivnila
covidová pandemie. Na jaře se kvůli ní brány do zámeckých expozic nemohly otevřít,
a když jsme konečně zahájit mohli, přišlo
omezení v rámci Kutnohorska. Na podzim
jsme museli ze stejného důvodu turistickou
sezónu ukončit předčasně. I přesto se nám
v průběhu tohoto prazvláštního období podařilo zrealizovat několik tradičních akcí.
Naší hlavní letní akce Historických slavností
se zúčastnily skoro dvě tisícovky z velké části přespolních návštěvníků. Uskutečnila se
i srpnová Hradozámecká noc oblíbená pro
množství her a soutěží pro větší i menší děti.
Již tradiční akci Otvírání turistické sezony
jsme ze známých důvodů přesunuli na podzim a nazvali ji Zavírání turistické sezóny,
ale ani na podzim, kdy přišla druhá vlna covidu-19, nemohla být tato akce uskutečněna.
Škoda, měli jsme objednaný hezký kulturní

program – skupinu ČIPERKY, který by určitě zaujal naše nejmenší. Nově jsme letos
otevřeli expozici Svět kostiček a panenek
v podkroví zámku. Spolupráce s majiteli
obou sbírek probíhá bezproblémově a turisté si chválí nejen expozice, ale též hernu,
kde si mohou velcí i malí pohrát. Nová je
i naše spolupráce s Českou televizí Déčko
při prázdninové soutěži Zachraň trosečníky:
(https://decko.ceskatelevize.cz/zachran-trosecniky). Nově začala i spolupráce se Slevomatem, přes něj si zakoupilo vstupenky přes tři
stovky návštěvníků. Vymysleli jsme a přes
dotaci ze Středočeského kraje zrealizovali
možnost pro žáky 4. až 7. tříd navštívit výukový program Příběh řeky Sázavy. Vytvořili jsme k němu za spolupráce s Milanem Klí-

ROK
2019
2020 (1–10)

POČET
NÁVŠTĚVNÍKŮ
28 524
17 787

Každý sám ve svém
obýváku, ale přesto
všichni na adventních
koncertech spolu…
Martina Fialová

A

ni letos nepřijdete o své oblíbené koncerty. Zručská kultura hlásí advent v pozměněné formě, avšak se stejnou
podstatou. Nechtěli jsme se smířit s tím, že nám covid vezme
advent nebo Vánoce. Věříme, že ani pro vás není současná situace jednoduchá. Nedejte se, nepropadejte depresím
a vězte, že bude brzo líp! Adventní doba je dobou očekávání – letos si k čekání na narození Ježíška přidáme ještě
očekávání toho, že rok 2021 bude lepší než ten rok letošní.
Zkusme se radovat i z maličkostí, přestože se nemůžeme sejít
jako obvykle všichni na jednom místě a zaposlouchat se do
předvánočních koncertů. Můžeme si je užít z pohodlí domova. Jak na to? Pokud jste přihlášeni k odběru mobilního
rozhlasu, koncerty naleznete ve své e-mailové schránce večer
13. 12. a 20. 12. 2020. Pokud přihlášeni nejste, můžete se přihlásit na: https://www.mobilnirozhlas.cz/registrace. Jestliže
se k mobilnímu rozhlasu přihlásit nechcete, ozvěte se nám na
e-mail: kultura@mesto-zruc.cz a napište, že máte o koncerty
zájem. My vám následně zašleme odkaz, na kterém koncerty
najdete. Živý přenos koncertů začíná v 16.00. Užijte si spolu
s námi následující adventní neděle a zaposlouchejte se do
líbezných vánočních melodií.
Každý sám, a přesto všichni spolu. Přejeme krásný advent i Vánoce.

mou z Čáslavi i dvouminutové promovideo,
které můžete zhlédnout na webových stránkách města. Vítanou novinkou v zámeckém
parku byl i food truck Štěpánky Richterové,
který si turisté rychle oblíbili a rádi se za ním
i opakovaně do zámeckého parku vraceli. Ale
víc než povídání určitě prozradí čísla, pro
porovnání přidávám ještě rok 2019 (viz tabulka).
Propad ze vstupného nebyl tak alarmující
z důvodu navýšení částky před začátkem
turistické sezóny.
Do nového roku 2021 si přejme, ať můžeme
v klidu a ve zdraví pracovat, nemusíme nic
zavírat a roušku můžeme zahodit do koše!
Těšíme se na vás v roce 2021 v zámeckém
areálu v nové turistické sezóně.

ZA VSTUPNÉ
UTRŽENO
1 364 612 Kč
1 321 420 Kč

TRŽBY
INFOCENTRUM
531 256 Kč
415 995 Kč

NÁVŠTĚVNOST
INFOCENTRA
39 659
31 620

Jak správně jezdit v silném větru?
por. Vendulka Marečková

J

ízda v silné vichřici klade na řidiče a především jeho techniku
zvýšené nároky.
Pro řidiče jsou takové podmínky
mnohem náročnější. Přesto lidé do
práce musí. Jak jezdit v silném větru
a na co se připravit? Odkud fouká?
Hodně záleží na tom, odkud vítr
fouká, ale obecně je nejnáročnější
jízda se silným bočním větrem. Vždy
je lepší jet proti větru nebo po něm,
než nechat vítr zuřit do boku vašeho auta. To platí hlavně pro řidiče
dodávek, nákladních vozidel a aut
s přívěsem, se kterým dokáže silná
vichřice pěkně zamávat
Jízda za jiným autem
Když jedete za jiným autem, scho-

váte se do tzv. vzduchového pytle.
Poznáte to tím, že najednou poklesne odpor vzduchu, jako byste
zača li jet z kopce. Za kamionem
nebo autobusem to ale může vlivem
víření vzduchu dost házet (hranatý
tvar zadní části vozu je z hlediska
aerodynamiky horší než splý vající
záď auta), takže udržujte větší vzdálenost. Poznáte to hlavně v malém
lehkém autě.
Předjíždění
Při předjí ž dění se připrav te na
hned tři změny proudu vzduchu,
které s vaším autem pěkně zacvičí. Znát je to hlavně na dálnici při
předjíždění kamionů a autobusů.
Nejnebezpečnější je silný boční vítr
zprava. Ja k jedete, korigujete řízením trochu doprava proti větru,

abyste kompenzovali silný odpor
vzduchu tlačící vás doleva. Jakmile se ale dostanete na zadní úroveň
předjížděného auta, začne působit
jako štít a proud větru náhle ustane,
takže vaše auto má tendenci se stočit vpravo. Musíte narovnat řízení,
ale připravte se na to, že když auto
předjedete a vyjedete z jeho zákrytu,
znovu se ocitnete vystaveni živlům
a tentokrát vás vítr začne tlačit doleva. K podobnému jevu dochází také
u protihlukových stěn.
Pozor na mostech!
Na mostech dochází k dost nepříjemnému střihu větru, zvláště pokud
se jedná o vysoké stavby, protože několik desítek metrů nad zemí mohou
panovat úplně jiné podmínky než
na zemi. Nebojte se plynu a udržuj-

te konstantní rychlost. Nedržte ale
křečovitě volant a nechte si pohybem
auta napovědět, odkud fouká. Pak
jemně a plynule korigujte proti větru stejně jako při předjíždění. Dost
napoví i chování ostatních aut před
vámi, a když vidíte, že všechna auta
na mostě „tancují“, připravte se na
silný poryv větru. Na mostě nepředjíždějte kamion, protože poryv větru může jeho návěs převrátit nebo
výrazně vychýlit. Vyhněte se alejím
stromů. Vzrostlé starší stromy skýtají velké nebezpečí a nikdo nechce,
aby mu na autě přistála tunová větev.
Jestli můžete, najděte si jinou trasu,
a pokud venku panuje opravdu silná
vichřice, raději nevyjíždějte. Když
už musíte, snažte se jet prostředkem
silnice, co nejdál od nejmohutnějších kmenů a větví. Kdyby náhodou

došlo jako ve fi lmu k ulomení větve
přímo před vámi, spíše vjedete do
slabších částí a nemělo by se stát nic
vážného.
Jiná nebezpečí
Počítejte s tím, že vítr na silnici
nafouká spoustu nepořádku – od
ulámaných větví po dopravní značky, části budov, ale i třeba neopatrného chodce nebo jiného účastníka
provozu. Především se snažte hodně
předvídat, zvolte si bezpečnější trasu
a koukejte daleko dopředu. Poslouchejte také v rádiu dopravní hlášení, protože se dá očekávat, že dojde
k uzavírkám silnic nebo k nehodám.
Další informace můžete nalézt na
internetu, např. na stránkách www.
autoweb.cz nebo auto.idnes.cz.
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Lidé ve Zruči a okolí mohou podat oznámení prostřednictvím POL POINTu
Vlasta Suchánková

O

d poloviny října mají občané Zruče
nad Sázavou, okolních obcí anebo
návštěvníci z jiného kraje či města možnost podat oznámení o protiprávním
jednání prostřednictvím systému POL
POINT. Jedná se o nový alternativní
bezkontaktní způsob komunikace občana s policií, kdy oznamovatel nemusí
čekat na policejním oddělení na příjezd
policisty, pokud řeší události v terénu, ale
vyřešit svou záležitost okamžitě – videokonferenčně.
Projekt Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, který byl pilotně
spuštěn v únoru letošního roku, rozhodně nenahrazuje policejní oddělení. „Je to
nová alternativa, chcete-li nadstavba služeb policie, kdy chceme být více dostupní pro občany. Pokud přijdou oznámit
záležitosti, které tak zvaně snesou odkladu, a není nutné volat linku 158, pak
to mohou učinit prostřednictvím POL
POINTU a nečekat na policisty z obvodních oddělení, kteří např. vykonávají
v danou dobu službu v terénu,“ přibližuje nový projekt generál Václav Kučera,
ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. „Určitě je důležité říci
i to, že zřizované POL POINTY neruší
nebo nenahrazují stávající služebny či
obvodní oddělení. Můj projekt vychází
z potřeby posílit policejní službu v ulicích měst a obcí, protože policista má
vykonávat službu v terénu a nečekat na
policejním oddělení. Naopak pro občana
bude policie stále dostupná – zazvoní na
zvonek označený POL POINT a okamžitě s ním naváže kontakt policista či
policistka z centrálního místa zřízeného
v Praze na Zbraslavi a prostřednictvím
videokonference může svoji záležitost
okamžitě řešit,“ doplňuje gen. Kučera.
Tuto možnost mají v rámci spuštěného
pilotního projektu občané Karlštejna,
Lysé nad Labem, Čechtic a nyní i ve Zruči nad Sázavou, kde jsou POL POINTY
zřízené v objektech policie.
Jak systém POL POINT funguje
Tato nová alternativa komunikace občana s policií – „POL POINT“ (v překladu „policejní bod“) je založena na
již vybudované síti videokonferenčního
systému. Občan může systém POL POINT použít podle svého uvážení, nikoliv
však v tísni (pokud je ohrožen na zdraví
a životě sám, nebo někdo jiný), kdy přednostně platí využití tísňové linky 158.

Bezpečná kontaktní místa umožňují
občanům vytvářet soukromé prostředí
k podání oznámení. Mohou jej využít
v případě, že se sami stali obětí trestného
činu a výslech na policejní služebně by
považovali za druhotnou újmu, nebo
chtějí podat oznámení o trestném činu,
nebo jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, nebo se stali svědkem
události, pro kterou policejní orgán
požaduje vysvětlení. Důvod pro využití
kontaktního místa může být pro občana
ale i ryze pragmatický, kterým je jeho
pohodlí a úspora času.
V rámci zmíněné infrastruktury jsou
budována místa s videokonferenčními
jednotkami, která jsou přímo dostupná
občanům na území Středočeského kraje. Současně bylo vytvořeno centrální
místo (tzv. operační místnost), které je
v současné době dostupné každý den od
8.00 do 20.00 hod. Cílem je nepřetržitý
provoz tohoto centrálního místa, obsazené policistou, který je schopen komunikovat s oznamovateli na jakémkoliv
terminálu. Policista může bezodkladně
provádět příjem oznámení a tento dokumentovat. Virtuální způsob komunikace
umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem
postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který
oznámení podává, nemusí nic podepi-

POINT je budován jako soubor třech
základních způsobů komunikace podle
místa, odkud občan s policistou komunikuje.
Prvním způsobem je budování míst,
která jsou zřizována jako bezobslužné
místnosti (tak jako v současné době ve
Zruči nad Sázavou), kam může občan
vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního
zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního
zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na
krajském ředitelství. Tato zabezpečená
místa s možností nepřetržitého provozu
vznikají jako samostatné místnosti při
obvodním oddělení PČR nebo v budovách obecní policie. Terminály umístěné
v těchto místnostech jsou napojeny přímo do VPN sítě.
V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou
z centrálního místa, po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu, umožněn vstup do této místnosti.
Bez elektronického odemknutí nelze do
místnosti vstoupit. Po vstupu občana do
místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně.
Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na
pořizování nahrávky. Za oznamovate-

sovat, protože průběh celého výslechu se
nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu.
Projekt také snižuje administrativní zátěž
policistů v přímém výkonu a naopak zvyšuje jejich operativnost, flexibilitu a ve
svém důsledku zrychluje reakce policie
na aktuální problém občanů.

lem, který je vpuštěn do takové místnosti, nemůže z takové místnosti kdykoliv
volně odejít. Výhodou těchto místností
je jejich technické zabezpečení – nikdo
další nemůže vstoupit, pokud není vstup
na dálku policistou umožněn. Tato kontaktní místa byla již založena v obcích
Karlštejn, Lysá nad Labem, v Čechticích
a nyní i ve Zruči nad Sázavou a v přípravě
je několik dalších míst.
Druhým způsobem je budování míst,
která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována
při obecních úřadech, kde jsou základní

Tři způsoby komunikace
Systém POL POINT je z technického
hlediska nadstavbou již zavedené infrastruktury videokonferencí v trestním
řízení, která je v praxi středočeských
policistů běžně používaná. Projekt POL

funkce systému zajišťovány pověřenými
pracovníky obecního úřadu. Na těchto
úřadech je vytvořena místnost, odkud
může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví
do místnosti zřízené na obecním úřadu,
je postup obdobný jako u bezobslužné
místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je

Chceme rozšiřovat pol POINTY, ale
i přijímat policisty do služby
Zřizování POL POINTŮ v žádném
případě nesnižuje nebo nenahrazuje potřebnost pořádkových policistů ve výkonu služby, ba právě naopak. „Jak jsem již
uvedl, důležité je pro nás posílení výkonu
služby v ulicích. Ve Středočeském kraji
se potýkáme s podstavem, kdy nám do

ověřena totožnost osoby a zprovozněno
videokonferenční zařízení. Provozní
doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu. Tato kontaktní místa byla
již založena v obcích Přerov nad Labem,
Rudná a Sedlec-Prčice. Předpoklad je zřízení dalších míst na obecních úřadech ve
Středočeském kraji.
Třetím způsobem je možnost komunikace z místa čistě virtuálního,
tedy z vlastního technického zařízení
(pozn. osobní počítač, notebook, tablet,
telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta (SW klienta) připojí z veřejné sítě zabezpečeným
způsobem do VPN sítě. Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté
vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu
na místo provedou potřebné úkony
a v případě, že je potřeba vyslechnout
oznamovatele nebo další osoby, předají
instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního
počítače. Výhodou tohoto způsobu připojení je neomezený prostor, odkud se
může občan připojit, třeba z domova, ze
zaměstnání nebo i ze zahraničí. Důležité
je dostatečné technické zařízení a dostatečná síla internetového připojení na
straně oznamovatele.
Do budoucna lze předpokládat i obdobnou komunikaci občana s dalšími
úřady nebo organizacemi, zejména
z terminálů umístěných na obecních
úřadech. Aktuální informace o nových
kontaktních místech POL POINT lze
najít na webových stránkách Policie ČR:
www.policie.cz/polpoint.

služby napříč krajem chybí přes tři stovky
policistů. Naší prioritou je postupně tento podstav snižovat náborem nových zájemců o tuto práci,“ sděluje gen. Kučera.
„Práce u policie je zajímavá a nabízí širokou škálu zaměření. Každý si v podstatě
může po určité době vybrat, co je mu
v rámci různých služeb nejbližší. S tím je
ruku v ruce spojen i profesní růst. Kromě
zajímavé práce nabízíme také řadu benefitů, jako např. v podobě relaxačních
a ozdravných aktivit a pobytů či finančních, v podobě náborového příspěvku
ve výši 150 tisíc, které nově nastoupivší
policista získá po půlroční službě,“ řekl
policejní ředitel. „Kromě těchto benefitů
bychom rádi novým policistům nabídli
i zázemí v daném teritoriu, kde budou
vykonávat službu, tedy byt. V dnešní
době je to docela složité a mnohdy se
neobejdeme bez pomoci starostů.
Jsem tedy velmi rád, že starosta Zruče,
Mgr. Martin Hujer, s touto nabídkou
přišel, a kdo se bude ucházet o službu na
obvodním oddělení, bude mít k dispozici i byt,“ uzavřel gen. Kučera.
V rámci Územního odboru Kutná
Hora chybí v současné době 5 policistů,
na Obvodním oddělení ve Zruči nad
Sázavou pak do plného stavu chybí tři
policisté. Všechny potřebné informace
k přijetí do služeb Policie ČR, tedy požadavky, které je nutné splnit, ale i možnost
uplatnění a benefity jsou k dispozici na
webových stránkách Policie ČR.
Autorka textu, mjr. Mgr. Vlasta Suchánková, je vedoucí oddělení tisku
a prevence KŘP Středočeského kraje.

mimo komunikaci, kde srazil doprav
ní značku STOP P6 a Výstražný kříž
pro železniční přejezd jednokolejný.
Následně s automobilem sjel do kamenného koryta, které se nacházelo
vedle železničního přejezdu mezi
kolejištěm a travním porostem, kde
zůstal s vozidlem stát. Vzhledem
k tomu, že vozidlo zasahovalo přední
částí do profilu průjezdu vlaku, byl
provoz na železniční trati zastaven.
Dechová zkouška u řidiče naměřila
hodnoty ve výši 2,34 ‰ alkoholu v dechu. Řidič požití alkoholu před jízdou doznal a odběr krve nežádal. Ke
zranění osob naštěstí nedošlo. Následující den 30. října 2020 po čtrnácté
hodině byl v obci Čestín – Polipsy policejní hlídkou zastaven a kontrolován
dvaačtyřicetiletý řidič vozidla značky
Škoda Octavia. Řidič při kontrole
předložil pouze občanský, technický
průkaz a zelenou kartu od vozidla.
Řidičský průkaz nepředložil. Následná
provedená dechová zkouška naměřila
2,42 ‰ promile alkoholu v dechu.
Požití alkoholu řidič na místě doznal
a s naměřenými hodnotami souhlasil.

Řidičce i řidičům, u nichž byla
zjištěna přítomnost alkoholu v dechu,
byla zakázána další jízda. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.

FOTA: ARCHIV MĚSTA

Informace Policie ČR
por. Vendulka Marečková

A

lkohol ani drogy za volant nepatří. Popíjející řidič smí opět řídit
vozidlo v řádu hodin, ale po užití
drog se doba prodlužuje na týdny.
Proto jsou drogy za volantem nebezpečnější. Policie České republiky proto apeluje na svědomí řidičů, aby po
požití alkoholu nebo drog neusedali
k řízení vozidla. Ušetří tím značné
problémy sobě a mnohdy i ostatním
účastníkům silničního provozu.

Jízda pod vlivem drog
Hlídka policistů ze Zbraslavic
v podvečer dne 23. listopadu 2020 zastavila a kontrolovala v obci Černíny
šestadvacetiletého řidiče traktoru
značky Zetor Forterra. Provedený
test na přítomnost omamných a psychotropních látek prostřednictvím
testu Drug Wipe 5 ukázal u kontrolovaného řidiče pozitivní výsledek na
THC. Následná provedená zkouška
na přítomnost alkoholu přístrojem
Alkotest ARNE 0004 navíc u řidiče
naměřila 0,26 ‰ alkoholu v de-

chu. Řidič s uvedenými hodnotami
souhlasil a podrobil se odbornému
lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu.
Policisté viní riskujícího řidiče,
v rámci zkráceného přípravného řízení,
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento delikt, v případě
prokázání viny, hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až na jeden rok,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Řízení pod vlivem drog je
přinejmenším stejně nebezpečné
jako řízení vozidla pod vlivem alkoholu. V obou případech takový řidič
představuje pro ostatní účastníky
silničního provozu velké nebezpečí.
Čím je hladina alkoholu nebo návykové látky u řidiče vyšší, tím víc je
snížena jeho schopnost vozidlo řídit
a je v silničním provozu nebezpečnější.
Na odhalování těchto řidičů se proto
kutnohorští policisté zaměřují v rámci dopravně bezpečnostních akcí,
ale i v rámci běžného dohledu nad
silničním provozem.
Většina z nás ví, že řídit pod vlivem
alkoholu je trestuhodné. Schopnost

řídit vozidla však narušují i jiné návykové látky, kterými jsou drogy!
Řidič, kter ý některou látku
(drogu) užil, může mít:
• potíže v udržení pozornosti
a soustředění se na řízení,
• unáhlené reakce,
• narušenou psychomotorickou
koordinaci,
• tendence k rychlé, agresivní jízdě
a riskování,
• časté je také vybočování z jízdního
pruhu a ze silnice, vlnkovitá jízda
a kolize ve velké rychlosti.
Dechová zkouška ukázala i 2,42
promile alkoholu v dechu
Dopravní policisté vyjížděli v úterý
27. listopadu 2020 krátce před
čtvrtou hodinou odpoledne k doprav
ní nehodě osobního vozidla značky
Ford. Pětapadesátiletý řidič s tímto
vozidlem jel ve směru od obce Čížov
do obce Chabeřice. Před nechráněným
železničním přejezdem se díval, zda
nejede vlak ve směru od obce Kácov,
a přitom s vozidlem vyjel vpravo

Odcizení propanbutanových lahví
Zručští policisté šetří případ odcizených propanbutanových lahví, ke
kterému došlo v době od 21. listo
padu 2020 do 23. listopadu 2020 ve
Zruči nad Sázavou. Dosud neznámý
pachatel v ulici Průmyslová překonal
oplocení areálu firmy, kde nalezenou
železnou tyčí vypáčil visací zámek
umístěný na kleci s propanbutanovými
lahvemi. Klec následně otevřel a odcizil tři kusy plných 10 kg propanbutanových lahví. Zloděj svým jednáním
způsobil škodu v celkové výši 5 636 Kč.
Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci k tomuto
případu, nechť se obrátí na policejní
oddělení ve Zruči nad Sázavou nebo
na telefon 974 875 740 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.
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Rozpočet města na rok 2021
Martin Hujer

R

ozpočet města na rok 2021 je navržen jako vyrovnaný. Na straně
příjmů včetně převodu z roku 2020
i výdajů máme 136 milionů korun.
Největším příjmem města jsou daně,
které město dostává na základě zákonu
o rozpočtovém určení daní. V příštím roce se předpokládá částka kolem
59 mil. korun, včetně daně z nemovitosti. Zůstatek roku 2020 se předpokládá ve výši 29 mil. korun a bude celý
převeden do roku 2021. Město má možnost čerpat úvěr ve výši 25 mil. korun.
Další položkou jsou proplacené dotace
ve výši 2 mil. korun. Na státní správu
(stavební a matriční úřad) dostaneme
3,9 mil. korun. Dalším příjmem jsou
poplatky (za odpad, psi, výherní automaty apod.) ve výši 5,6 mil. korun.
Z pronájmu bytů a nebytových prostor,
výdělek TSSM se předpokládá příjem
kolem 11,5 mil. korun.
Dále se podívejme na čísla rozpočtu
na straně výdajů. 79,5 milionů korun
(58 %) tvoří běžné výdaje města. Pod
touto položkou se skrývá naše školství, údržba zeleně ve městě, zimní
údržba, provoz veřejného osvětlení,
daň z příjmu, náklady na městský
úřad a knihovnu, platy všech zaměstnanců města včetně odvodů, likvidace
odpadů, městské byty, opravy a provoz nebytových prostor (například
zámek a spolkový dům), údržba silnic
a chodníků atd.
Zbytek našich peněz tvoří investiční
akce, větší opravy, programy, splátky
úvěrů a rezerva (podrobně rozepsáno
v tabulce Zručské akce 2021). Investice
a větší opravy jsou ve výši 30 milionů
(22 % výdajů rozpočtu) a finanční rezerva 19,6 milionů korun (14 %). Rezerva slouží na nenadálé události a jako
zdroj vlastních prostředků k nově získaným dotacím v průběhu roku 2021.
Částka ve výši 3,5 mil. korun (2,5 %)
slouží k úhradě našich závazků – platí
se z převodu 2020. Částka 4 mil. korun (3 %) tvoří příspěvky spolkům,
příspěvky na kulturní a sportovní akce
a programy.
Naše investice směřují zejména do rekonstrukce komunikací, oprav střech,
obnovy vozového parku, do dokumentací nových projektů, oprav městských
bytů a výstavby dvou nových bytů.
V příštím roce město bude pokračovat
v rekonstrukci silnic. Bude vyasfaltována část komunikace Okružní po výstavbě kanalizace. Pokud město získá dotaci
nového asfaltu, dočká se ulice Poštovní,
Jabloňová, Lipová a Okružní.
Bude dokončena II. etapa obnovy kanalizace a vodovodu v Okružní ulici. Investorem akce je VHS Vrchlice-Maleč.
Do zámeckého areálu včetně Zručského dvora je naplánováno přes

2 mil. korun, zejména na údržbové
práce. Jedná se o statické zabezpečení
části Zručského dvora, výměnu trámů, opravu zdi v zámeckém příkopě,
natření vrat Kolowratské věže a další
drobnosti.
Město zakoupí nové služební vozidlo pro městskou policii, dodávku pro
nesměřické dobrovolné hasiče a při
získání dotace další vozidlo pro pečovatelskou službu či elektromobil pro
technické služby.
Nové střešní krytiny se dočká služebna městské policie, zadní přístavek
bývalé školy pod farou a v případě potřeby budova školní jídelny.
Město investuje nemalé prostředky
do přípravy budoucích akcí. Některé
dokumentace budou dokončeny a některé zahájeny. Jedná se o projektovou
dokumentaci na Obnovu zeleně – III.
etapa, Tlaková kanalizace na Dubině, dokončení projektových prací na
náměstí Míru, Rekonstrukce prostor
pro budoucí zubařskou ordinaci, Rekonstrukce horních bytů ve Zručském
dvoře, Zasíťování lokality Na Pohoří
(na budoucí bydlení) či dokumentace budoucího koupaliště (pokud
bude ukončen výkup pozemků). Budou dokončeny práce na moderních
pasportech majetku města – objedná
se pasport hřbitovů a budov.
Do oprav městských bytů půjde částka 1,1 mil korun, do školských areálů
2 mil. korun a na výstavbu dvou nových bytů 3,3 mil. korun.
Město bude pokračovat v realizaci
osvědčených programů. Prvním z nich
je Seniortaxi – levná doprava pro naše
seniory po městě a z našich vesnic. Příspěvek seniorů na jednu jízdu bude
v roce 2021 ve výši 30 Kč. V projektu
Mladá rodina chceme podpořit mladé rodiny příspěvkem 5 000 Kč na
narození potomka, pro děti ve věku
do 15 let bude výše poplatku za odpady 500 Kč a město dá dar ke svatbě.
Pro seniory bude otevřen program na
vzdělávání seniorů v naší ZUŠ, nová
služba Hodinový pomocník (drobná
pomoc pro potřebné např. výměna
žárovky) a akademie III. věku. Pro seniory bude výše poplatku za odpady
ve výši 500 Kč. V novém programu
Akademie volného času nabídneme
vzdělávání a vyžití všem zájemcům.
Město bude pokračovat v projektu
podpory vzdělávání ve všech školských
zařízeních. V rámci projektu Naše
škola podpoříme vzdělávací aktivity
všech školských zařízení včetně výuky bruslení. V projektu pro naši školu
zaplatíme odborníky včetně speciálního pedagoga, školního psychologa
a logopeda.
Všechny větší navržené opravy a investice naleznete v přiložené tabulce
Větší opravy a investice 2021.

Větší opravy a investice rozpočtu města 2021
Subjekt
Akce/projekt
MŠ Malostranská
DPB – dům s podporovanými byty
DPS – dům s pečovatelskou službou
Zručský dvůr – špýchar
Zručský dvůr
Zručský dvůr
Zámek

Nesměřice

Dubina
Rekonstrukce bytů ve Zručském dvoře
Byty Spojovací

Byty Průběžná

ZŠ Na Pohoří a ŠJ

Technické služby

Ambulance
Veřejné osvětlení
Sportovní hala a areál
Spolkový dům
MŠ Na Pohoří
Silnice a chodníky
Zastávka Na Pohoří
Koupaliště
Pozemky
Nové bydlení
Městká policie

Kotelna spodní budova dva byty
Technické služby
Pečovatelská služba
Městská policie
Městská policie
Škola pod farou
Občané
Technické služby

Náklady

nová vrata na zahradu
oprava zdi a sloupků plotu
měřáky energii (teplo, voda) nebyty – pečovatelky
výměna zbytku starých oken a vchodových dveří
statické zabezpečení, výměna trámů
prostor nad Country – havarijní zabezpečení
plynová přípojka do současného truhlářství
instalace kamer Panenky + kostičky + ostatní prostory
natření vrata Kolowratské věže
zabezpečovačka + kamera elektrokola
oprava herních prvků stezky rytíře Miloty
oprava zdi kolem Zámku
přesun odběrného místa pro kulturní dům je na soukromem pozemku
auto hasičské
dětská atrakce Koník
úprava prostoru před kulturním domem
dětské hřiště
projektová dokumentace rekonstrukce
vymalování společných prostor
výměna vodorovného potrubí
rekonstrukce bytů – jádro
vymalování společných prostor
výměna vodorovného potrubí
rekonstrukce bytů – jádro
celková rekonstrukce vchodu do ZŠ – schody, stěny, oplechování
rekonstrukce střechy školní jídelny – spíše oprava částí
plynový kotel do školní jídelny na vaření
elektromobil multikára
elektroinstalace dilna
nastavec na Komatsu přesívání hlíny + úprava na šikmý podkop + lžíce JCB
ruční nářadí zejména na zeleň
prádelna – pračky a sušičky
projektová dokumentace na rekonstrukci patra ambulance – zubař
instalace osvětlení přechodu dle projektu z 2020 – 5 ks
2× protipožární dveře v hale
vymalování šatny, schodiště, chodby, knihovna, vestibul, zasedací místnost apod.
vjezdová brána
okna ve spojovacích chodbách – oprava
Okružní, Jabloňová, Lipová a Poštovní
Na Pohoří včetně části chodníku
dokumentace
výkupy pod silnicemi apod.
dokumentace Na Pohoří
střecha
přístřešek nad vchod
oprava fasady do ulice nabarvení
rekonstrukce části budovy na dva byty
dokumentace sběrného dvora – pokud se najde místo
auto pro pečovatelky
kamerový systém – dokončení
auto
udržovací opravy (střecha, vlhkost apod.)
parcipativní rozpočet
pasporty hřbitovů a budov
zasíťování lokality chat v Rákosí
Baťa ve Zruči (web, naučná stezka)
dokumentace Zeleň III
dokumentace tlaková kanalizace Dubina
dokumentace náměstí Míru – dokončení
Celkem

100 000
60 000
50 000
280 000
1 000 000
1 000 000
70 000
100 000
50 000
30 000
50 000
200 000
60 000
550 000
15 000
50 000
100 000
320 000
70 000
50 000
120 000
150 000
150 000
240 000
500 000
1 000 000
160 000
400 000
500 000
500 000
100 000
500 000
200 000
300 000
70 000
350 000
150 000
60 000
5 000 000
250 000
1 500 000
1 500 000
1 000 000
600 000
10 000
50 000
3 300 000
300 000
350 000
250 000
450 000
1 000 000
200 000
400 000
2 500 000
100 000
100 000
484 000
250 000
29 249 000

Soutěž O Křišťálovou popelnici letos v netradiční podobě
Lucie Müllerová

P

o letošní konferenci Odpady a obce
2020, která se v minulosti konala
vždy za přítomnosti stovek účastníků
v Hradci Králové a letos si kvůli koronavirovým omezením odbyla svou
on-line premiéru, proběhlo v netradičním kabátu i předání ocenění vítězům
celorepublikové soutěže obcí v třídění
odpadů „O Křišťálovou popelnici“ za
rok 2019. Na rozdíl od minulých let neproběhlo předání ocenění zástupcům
nejlépe třídících obcí na slavnostním
večeru konference v Hradci Králové.
Naopak zástupci společnosti EKO-KOM se rozjeli dnes přímo na radnice
a obecní úřady, kde ve stejnou chvíli
předali ocenění a zveřejnili jim umís-

tění v soutěži. Vyhlášení tak proběhla
v komorním duchu, na radosti to ale
oceněným obcím neubralo.
Stejně jako v minulých letech byla
i tentokrát soutěž určena všem obcím
ČR zapojeným v systému EKO-KOM
a soutěžilo se ve třech velikostních kategoriích. Do užšího výběru 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět
zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Ocenění získaly tři nejlepší
obce a města z každé kategorie a z těch
vítězných vzešel i absolutní vítěz. Květiny, malé křišťálové popelnice a v případě vítězů i šeky s finanční odměnou
předali nejlepším obcím a městům
v rámci dnešní svatomartinské tour
zástupci EKO-KOM, a. s.

Kategorii obcí do 500 obyvatel ovládly tentokrát Potůčky, v kategorii obcí
od 501 do 5 000 obyvatel zvítězily Vigantice a v kategorii nad 5 001 obyvatel
dosáhl na vítězství Vimperk. Jihočeský Vimperk se stal zároveň absolutním
vítězem 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici a doplnil tak seznam
vítězů na putovní Křišťálové popelnici,
kterou starostce Jaroslavě Martanové
předala regionální manažerka AOS
EKO-KOM Lenka Pravdová.
Co je hodnoceno?
Každý kraj měl pětici nejlepších
zástupců. Do celostátního užšího
výběru totiž postoupili automaticky
vítězové z krajských soutěží, další 2
zástupce z každého kraje nominovali

příslušní regionální manažeři EKO-KOM, a. s., vybírat však mohli pouze z obcí, které se umístily v krajské
soutěži nejhůře na 5. místě. V užším
výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií. Jako vždy se
hodnotilo nejen dosažené množství
vytříděného odpadu na osobu a rok
pro každou komoditu, hodnotil se
také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota sběrné sítě
(včetně pytlového sběru a individuálních nádob), přihlíželo se také k tomu,
jestli obec sbírá i nápojový karton, bílé
sklo a kovy a celkově jaké jsou v obci
vytvořené podmínky pro nakládání
s odpady. Hodnocení je tedy velmi
komplexní a provádí se především na
základě údajů poskytovaných obcemi

systému EKO-KOM v rámci jejich
pravidelného výkaznictví.
Výsledky soutěže:
Absolutní vítěz: Vimperk
kategorie Obce do 500 obyvatel:
1. Potůčky
2. Český Jiřetín
3. Albrechtice v Jizerských horách
kategorie Obce 501–5 000 obyvatel:
1. Vigantice
2. Velké Bílovice
3. Pržno
kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:
1. Vimperk
2. Telč
3. Jilemnice
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Zruč nad Sázavou – Chytrá obec 2020
Ivan Ryšavý,
Martin Hujer

P

rojekt dohledu a řízení energií ve
školách a sportovní hale na území Zruče nad Sázavou je příkladem
aplikace smart city v praxi. Jen o něm
takto v tomto středočeském městě,
ani u jeho dodavatele – společnosti
FLOWBOX, příliš nemluví.
Město Zruč nad Sázavou přihlásilo
svůj projekt „Dohled a řízení energií v ZŠ, ZUŠ, MŠ a sportovní hale
ve Zruči nad Sázavou“ do celostátní soutěže Komunální projekt roku
v kategorii Chytrá obec. Náš projekt
zvítězil a město získalo křišťálové
srdce pro nositele projektu, pamětní
list podepsaný ministryní pro místní
rozvoj a šek na 20 000 Kč.
Učili se u průmyslu
Podle Petra Vaňka, jednatele společnosti FLOWBOX, s. r. o., která nabízí vlastní otevřenou multifunkční
platformu pro integraci technologií
a inteligentní energetický management, právě územní samospráva má
velký potenciál flexibility a optimalizace spotřeb energií.
Pod pojmem „město“ Petr Vaněk
vnímá jak budovu radnice, tak objekty škol, sportovní haly apod., ale
rovněž veřejné osvětlení, řešení dopravy ve městě a systém parkování,
nakládání s odpady apod. Zkrátka
vše, co lze propojit inteligentním
a efektivním systémem pro centralizaci a energetický management.
FLOW BOX tak umožňuje kompletní automatizaci správ y objektů a optimalizaci jejich fungování
v rámci celého města či obce za pomoci efektivního řízení, integrace
„smart city“ funkcí a s umožněním
jednoduché internetové kontroly nad
náklady za provoz a energie.
Společnost má poměrně krátkou
historii – Petr Vaněk ji zakládal tepr-

ve v roce 2012 s tím, že cílila výhradně na klienty z průmyslu. „Z práce
pro průmysl – v němž jsou vždy velice nároční zákazníci, jsme si odnesli
hodně zkušeností, které nyní dokážeme zužitkovat i v práci pro územní samosprávu či třeba pro velké administrativní objekty,“ tvrdí Petr Vaněk.
Premiéra ve Zruči nad Sázavou
Pilotním projektem v oblasti veřejné správy se pro společnost FLOWBOX stala zakázka města Zruč nad
Sázavou na Kutnohorsku. Město požadovalo zajistit monitoring kvality
ovzduší (vlhkost, koncentraci oxidu
uhličitého) v učebnách své základní
i základní umělecké školy, mateřské
školy Na Pohoří a sportovní hale, řízení vytápění, řízení a optimalizaci
spotřeby energií, řízení osvětlení,
integraci kamerového systému ve
sportovní hale, řízení technologií
sportovní haly, zajištění automatizovaného provozu budov s možností flexibilní a vzdálené operativy i dohled
nad poruchami a alarmy pro včasný
zásah v případě zjištěných anomálií.
Prevence vyšší koncentrace oxidu
uhličitého
Starosta Zruče nad Sá zavou
Mgr. Martin Hujer uvádí: „Ve školách i ve sportovní hale byla v rámci
projektu provedena také instalace
senzorů na měření koncentrace oxidu
uhličitého CO2, vlhkosti a teploty.
Dále tam byla namontována teplotní
čidla, která umožňují dálkově ovládat
vytápění škol v jejich jednotlivých
pavilonech i učebnách. Senzory jsou
osazeny také elektroměry a vodoměry
a měří se rovněž spotřeba tepla.“
Právě zmíněné automatizované sledování teploty, vlhkosti a zejména
koncentrace oxidu uhličitého v učebnách je kromě optimalizace a řízení
spotřeby tepla, vody a elektrick é
energie s dálkovým dohledem prost řed nict vím internetu je velice

v ý zna mný m přínosem projektu.
V každé z učeben je čidlo, které červeným světlem upozorní učitele, že
koncentrace oxidu uhličitého se blíží
ke kritické hodnotě 1 500 ppm (miliontin objemu – parts per million).
Vyučující pak nechá učebnu vyvětrat.
Hodnotu 1 500 ppm jako maximální přípustnou hodnotu stanovuje vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby. Vyšší koncentrace oxidu uhličitého s sebou přináší
bolesti hlavy, závratě, únavu, nesoustředěnost na výuku apod.
Někdo otevřel okno…
Systém použitý ve Zruči nad Sázavou
umožňuje i dálkový odečet veškerých
změřených hodnot a jejich archivaci.
Petr Vaněk ve svém počítači komentuje data, naměřená letos 27. února
v jedné z učeben zručské základky.
„Zde vidíme, že k hodnotě 1 500 ppm
se tam přiblížili na začátku třetí vyučovací hodiny – a zřejmě v reakci
na světelnou signalizaci tam někdo
otevřel okno. Už po bezmála třiceti
minutách ve třídě koncentrace oxidu
uhličitého klesla na hodnotu zhruba
800 ppm. Ale můžeme také zjistit, jak
to bylo při tomto vyvětrání s teplotou
ve třídě. Z 22,4 °C před vyvětráním se
teplota snížila na 20,5 °C, nicméně během dalších dvaceti minut stoupla na
21,8 °C. Žádná výrazná ztráta tepelné
energie tedy v učebně nenastala, neboť
teplo bylo naakumulováno ve zdech
místnosti a do prostoru předávali své
teplo i žáci spolu s učitelem,“ vysvětluje Petr Vaněk.
Podle jeho názoru je samozřejmě
ideá lní osadit školu a jednotlivé
učebny systémem, který by zvyšující se koncentraci oxidu uhličitého
sám ohlídal a sám také automaticky provedl včas vyvětrání. „Takové
systémy na trhu jsou, ale jejich cena
zejména menší obce a města odrazuje od jejich nákupu,“ podotýká Petr
Vaněk. Jeho slova potvrzuje i sta-

rosta Martin Hujer: „Automatické
větrání jsme zvažovali, ale bylo příliš
drahé.“

a dálkové řízení spotřeby energií
s cílem zajistit jejich optimalizaci,
ve městě nezaznamenali žádnou zásadnější poruchu. Přesto se tam nyní
pro potřeby radnice naprogramovalo
zasílání výstražných SMS zpráv v případě nenadálé výrazné spotřeby vody
nebo elektřiny ve sledovaných městských objektech.
Starosta Martin Hujer si na projektu nejvíce cení možností dohledu nad
energiemi, archivaci jejich spotřeby,
úspory energií, obsluhu systému se
společným ovládáním „na dálku“
z jednoho místa, rychlé přenastavení – například vytápění, upozornění
na protékající vodu, zlepšení a zrychlení obsluhy opon a košů či rozsvícení a zhasínání osvětlení ve sportovní
hale aj.
A protože do systému lze bez problémů přidávat další objekty – záleží
na finančních možnostech města, zda
dojde k rozšíření. Nabízí se spolkový
dům či zámek.

Vý u k a končí, dodávk a tepla se
utlumí
Díky sledování teploty v jednotlivých učebnách i dalších prostorách
škol systém FLOWBOX řídí dodávku tepla s ohledem na požadované
teploty ve třídách, ale i vzhledem
k venkovní teplotě. Zohlední rovněž
to, kdy a jak dlouho v učebně nebude
probíhat výuka (vytápění učebny se
utlumí), stejně jako to, kdy naopak
žáci mají do učebny přijít (vytápění
učebny nabude na intenzitě). Systém
adekvátně utlumí vytápění školní
budovy i po ukončení výuky v odpoledních hodinách, stejně jako o víkendech a svátcích či prázdninách.
„V pondělí 24. února byla asi větší
zima, protože průběžná cena spotřebovávaného tepla v celé škole se během vyučování pohybovala na úrovni
odpovídající 7 500 Kč na den. Ještě
téhož dne odpoledne, kdy se vytápění stáhlo na minimum, už v 15 hodin
a průběžná cena spotřebovávaného
tepla klesla až k 200 až 300 korunám
za den. Obdobné hodnoty se dosahují
o víkendech, takže za každou sobotu
a neděli, kdy je škola uzavřená, obec
jako její zřizovatel v topné sezóně
ušetří za oba dny celkem okolo 15 až
16 tisíc korun,“ popisuje Petr Vaněk.

Najednou, nebo po etapách?
Ve Zruči nad Sázavou radnice neváhala projekt, který vyšel na 1,1 mil.
korun, zaplatit z vlastního rozpočtu. Návratnost investice, jak uvádí
i společnost FLOWBOX, by se měla
pohybovat v horizontu pěti až osmi
let. Úspory jsou dány hlavně využitím adaptivního řízení spotřeby
tepla ve všech sledovaných objektech
a také řízením rezervované kapacity
elektrické energie.
Petr Vaněk upozorňuje i na to, že
díky otevřenosti a univerzálnosti
platformy FLOWBOX ji mohou společně využívat také například dobrovolné svazky obcí třeba pro základní
a mateřské školy nebo pro řízení svého odpadového hospodářství apod.
Totéž platí pro kraje, které by si tímto
způsobem mohly zajistit efektivnější
řízení spotřeby energií ve svých středních školách, ústavech sociální péče,
krajských nemocnicích apod.

Město do systému přidá další objekty
Ve Zruči nad Sázavou provádějí
operativní dohled nad okamžitou
spotřebou energií ve školních budovách i sportovní ha le školník,
správce haly, pracovník vyčleněný
pro pohotovost a vedoucí městského
odboru Technických služeb a správy
majetku. Přístup do systému má rovněž starosta.
Od konce minulého roku, kdy ve
městě zahájili průběžný monitoring

Za odpady v roce 2021 město doplatí tři miliony korun
Martin Hujer

L

ikvidace odpadů v našem městě
nás v roce 2019 stála 6,2 mil. korun (v letošním roce je odhad 6,5 mil.
Kč). Jedná se o náklady svozu směsného komunálního odpadu, bioodpadu,
tříděného odpadu, provozu sběrného
dvora, svozu odpadkových košů, mimořádných svozů a uložení odpadů na
skládku. Celkové příjmy v roce 2019
byly 3,3 mil. korun (2,6 mil. Kč od
občanů a 0,7 mil. Kč odměna za třídění). Město doplatilo ze svého rozpočtu
2,9 mil. korun – tedy 45 %.
Celkem jsme vyprodukovali 348 tun

bioodpadu, 1 155 tun směsného komunálního odpadu, 85 tun papíru, 85 tun
plastu a 71 tun skla. Dohromady tedy
1 744 tun. Podařilo se nám vytřídit tedy
34 % (není započítána štěpka z větví,
kterou dodáváme do biokotelny). Třídíme více než v předchozích letech
a historicky je to nejlepší výsledek.
Poděkování za to patří všem.
Dále jsme do sběrného dvora a při
jarním a podzimním svozu odevzdali 584 tun velkoobjemového odpadu
a suti. Při svážení odpadkových košů
po městě jsme na skládku dovezli 34
tun odpadu (už započítáno ve směsném komunálním odpadu).

Výsledky voleb do Zastupitelstva
Středočeského kraje v roce 2020
Ve dnech 2. a 3. října proběhly v našem
městě volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. V připojené infografice přinášíme
další výsledky. V minulém čísle jsme ukázali, jakých výsledků dosáhli kandidátky ve
Zruči jako celku v porovnání s výsledky na
úrovni okresu a kraje.
V tomto čísle obrátíme pozornost k prvním třem zručsk ým volebním okrskům.
Postupné řazení volebních stran v grafech
odpovídá výsledkům ve volebním obvodu
Zruč nad Sázavou. Čísla uvnitř grafů udávají
celkový počet odevzdaných platných hlasů
a volební účast.
V následujícím čísle uvedeme výsledky
ve volebních okrscích číslo 4 až 7 (Stará
a Nová Zruč).

Celkově tedy za rok 2019 se v našem
městě vyprodukovalo 2 328 tun odpadu
všeho druhu.
Svoz odpadu v roce 2019, včetně svozu tříděného odpadu a odpadkových
košů a provozu sběrného dvora, nás
stál 4,2 mil. korun. Za uložení všeho
odpadu na skládku v roce 2019 se zaplatilo 2 mil. korun (z toho zákonné
poplatky ve výši 693 tis. korun). Ve
městě se sváží 1 321 popelnic (část 52
výsypů ročně a část 35 výsypů ročně)
a 68 kontejnerů na komunální odpad
(21 kusů 104 výsypů ročně a 47 kusů 52
výsypů ročně). Při 17 svozech bioodpadu se vyváží 862 nádob.

volební okrsek č. 1
Nesměřice:

volební okrsek č. 2
Dubina:

SPD
26,3 %

ODS

volební okrsek č. 3
Želivec:

Ostatní
9,0 %

Ostatní
2,7 %
STAN
36,8 %

ČSSD
27,3 %

Trikolóra
KSČM
3,7 %
3,7 %

STAN
45,5 %

ČSSD
3,7 %
ODS
7,4 %
Piráti
7,4 %

2,6 %

Piráti
10,5 %

ANO
21,1 %

ODS

9,1 %

dění plastů. V roce 2021 tak budeme
platit za naše odpady částku přes 7 mil.
korun. Náklad na jednoho občana vychází ve výši 1 400 korun.
Město po sedmi letech zvyšuje poplatek pro občany s trvalým bydlištěm
o 100 korun za rok. Každý trvale bydlící občan zaplatí 800 korun za rok 2021.
Za rekreační objekt se zaplatí 1 000
korun. Důchodci nad 70 let a děti do
15 let zaplatí 500 korun za rok. I přes
zvýšení ceny město doplatí v roce 2021
přes 3 mil. korun.
Pojďme společně snížit naši zručskou
produkci odpadů – nejlepší odpad je
ten, který nevznikne.

Dále svážíme 208 nádob na tříděný
odpad – 52 svozů za rok, pouze sklo
má 12 svozů za rok. Dvakrát do roka je
svoz velkoobjemového odpadu z 12 stanovišť a svoz biodpadu do kontejnerů.
S nadsázkou se dá říci, že svozové auto
jezdí po Zruči stále, a proto je náklad
na svážení největší položkou.
Poslanci schválili na začátku prosince
nový odpadový zákon, který bude platit od 1. 1. 2021. Ekonomické dopady
na obce velikosti našeho města budou
ve statisících. Zvyšuje se zákonný poplatek na skládce o 300 Kč na uloženou
tunu a rekultivační rezerva o 50 Kč na
uloženou tunu. Zvýší se náklady na tří-

Piráti
9,1 %

ANO
29,6 %

Ostatní
0,1 %
STAN
44,4 %

14 LISTOPAD/PROSINEC
2020

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Události řešené městskou policií
v říjnu a listopadu 2020
• 4. 10. 2020 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána hlídkou
PČR o spolupráci při pátrání po místní patnáctileté dívce. Uvedená se již
druhý den nevrátila domů a rodiče skutečnost nahlásili policii. Hlídka MěP
spolupracovala s policií při pátrání v katastru města. Dívka byla hlídkou
PČR nalezena v nočních hodinách u kamaráda v nedaleké obci.

Požerák s lávkou

Hladina městského rybníku

Kavárna Hellas láká k návštěvě

Posezení v kavárně Hellas

Zručský betlém

Zimní park

FOTA: ARCHIV MĚSTA

• 8. 10. 2020 – V 22.30 hodin přijala hlídka MěP telefonické oznámení,
že v parčíku u pošty na náměstí Míru leží na zemi muž. Strážníci na místě
provedli kontrolu, u laviček v parčíku byl nalezen na zemi spící devětadvacetiletý muž. Uvedený byl v silně podnapilém stavu, prostydlý a nekomunikoval. Hlídkou MěP byl na místo sjednán výjezd zdravotnické záchranné
služby, která následně muže převezla k dalšímu ošetření.
• 9. 10. 2020 – V dopoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
personálu obchodu s potravinami na náměstí Míru. Hlídkou MěP byl na
místě ztotožněn třiatřicetiletý muž slovenské národnosti, který se pokusil
bez zaplacení pronést zboží v hodnotě 129 Kč. S uvedeným byla následně
věc projednána na místě jako přestupek uložením blokové pokuty.
• 19. 10. 2020 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána hlídkou
PČR o asistenci u agresivního pacienta. Zdravotnická záchranná služba
vyjížděla do ulice Sad Míru, kde měl sedmadvacetiletý muž spolykat větší
množství prášků. Policistům se na místě podařilo muže přesvědčit, aby se
nechal od zdravotníků ošetřit a převézt do nemocničního zařízení.
• 31. 10. 2020 – Osobně se na služebnu MěP dostavil jeden z místních
výtečníků. Pětadvacetiletý mladík strážníkům nahlásil, že ho někdo sleduje
a že ukončí svůj život. Hlídkou MěP byla na místo přivolána zdravotnická
záchranná služba, kterou byl uvedený převezen k vyšetření.
• 8. 11. 2020 – V ranních hodinách byla hlídce MěP nahlášena dopravní
nehoda, ke které došlo na křižovatce ulic 1. máje a Ke kostelu. Na místě
došlo ke střetu dvou osobních motorových vozidel, při kterém nebyl nikdo
zraněn. Vzhledem ke způsobené škodě byla nehoda nahlášena hlídce PČR.
Strážníci na místě usměrňovali provoz až do jejího příjezdu.
• 16. 11. 2020 – Ve večerních hodinách vyjížděla hlídka MěP na žádost
občanů do ulice Spojovací. Oznamovatelé si stěžovali na opakované hlučné
chování nájemníků jednoho bytu. Na místě byla kontaktována dvaadvacetiletá nájemkyně bytu a strážníky upozorněna na dodržování domovního
řádu a určitých pravidel chování.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Část hotové kanalizace
a vodovodu v Okružní ulici

Vodovodní potrubí

Práce na kanalizaci
a vodovodu pokračují

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v říjnu a listopadu 2020
• 4. 10. 2020 – KOPIS vyslalo jednotku ke spadlému stromu na vozovku
u obce Želivec. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o spadlou suchou borovici, která brání průjezdu vozovkou. Pomocí motorové pily
byl strom rozřezán a vozovka poté uklizena.

Letošní nejvyšší stav vody
v Sázavě 244cm

Krajská silnice
kolem Densa

Příjezd k D1 po opravě

• 23. 10. 2020 – Jednotka byla povolána k dalšímu spadlému stromu na
vozovku mezi obcemi Zruč nad Sázavou a Dolní Pohleď. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že se jedná o rozlomený strom, jehož polovina spadla
na komunikaci. Strom byl odřezán řetězovou motorovou pilou a odklizen
mimo vozovku. Při zásahu bylo nutné řídit dopravu na komunikaci.
• 30. 10. 2020 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě osobního
vozidla mezi obcemi Zruč nad Sázavou a Dubina. Po příjezdu bylo zjištěno,
že se jedná o nehodu osobního vozidla, které dostalo smyk a skončilo v příkopu na střeše. Nehoda byla bez zranění, ani nedošlo k úniku provozních
náplní. Místo nehody bylo zabezpečeno nárazníkovým postavením CAS.
Majitel zajistil odstranění havarovaného vozidla.

Čekárna v ambulanci

Vybavení sdílené ordinace v ambulanci

• 12. 11. 2020 – Jednotka byla vyslána na pomoc ZZS s transportem pacienta do sanitky po pádu ze schodů ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu byla
na místě ZZS a Policie ČR. Jednotka pomohla s naložením zraněné osoby
do nosítek a s transportem do sanitky.
• 27. 11. 2020 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě nákladního
vozidla mezi obcemi Zruč nad Sázavou a Jiřice. Po příjezdu bylo zjištěno,
že se jedná o vozidlo CAS 30 Tatra 815 jednotky SDH Zruč nad Sázavou, se
kterým se při vyhýbání protijedoucímu vozidlu utrhla krajnice, a vozidlo
skončilo na boku mimo vozovku. Posádka vozidla byla nezraněna. K úniku
provozních náplní nedošlo. Na místo se dostavil řídicí důstojník HZS, který
převzal řízení zásahu. Jednotka provedla vyřezání dřevin okolo kabiny a vyčerpání vody z nádrže vozidla. Na místo byla povolána vyprošťovací vozidla
HZS Kutná Hora a Benešov a vyprošťovací firma Hnilička. Společně bylo
vozidlo vytaženo z příkopu na vozovku.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Nový plynový kotel
v MŠ Malostranská

Nový plynový kotel
v ambulanci

Podzimní práce v parku

Opravený kruhový objezd

Nová parkovací místa
u spolkového domu

Parkování v Okružní ulici
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Rubrika pro zastupitele 12/2020
Kateřina Kmínková

S

družení místních samospráv ČR
vyrobilo webovou kalkulačku
(www.smscr.cz), která má za úkol
spočítat změny v daňových příjmech
obcí. Tyto změny nastanou v souvislosti s daňovým balíčkem, jenž
PS ČR schválila 20. 11. na svém zasedání. Předpokládaný dopad změn
podle predikce příjmů na rok 2021
(čerpáno z dat MF a Českomoravské konfederace odborových svazů)
může být až o téměř dvacet miliónů
méně než v roce 2019. Pro rok 2021
již město zveřejnilo návrh rozpočtu.
Jak konkrétně město bude v příštím
roce hospodařit, jak se s očekávaným
propadem rozpočtu vypořádá?
Martin Hujer – starosta
Základní příjem našeho města vy-

chází ze zákona o rozpočtovém určení daní. V roce 2019 Zruč obdržela
68 mil. korun.
Občané právem chtějí od obcí služby,
jako údržbu silnic, chodníků, zeleně,
provoz škol a školek, kanalizaci, vodovod, dětská hřiště, veřejné osvětlení,
kulturní a společenské akce, podporu
sportu a spolků, dotování autobusů
a mnoho dalšího. Málo se ví, že menší
obce dostávají mnohem méně peněz na
občana než velká města.
Díky poklesu ekonomiky se vybere
méně daní, tak obce dostanou méně
peněz. S tím bychom se ještě srovnali.
A poslední rána je zrušení superhrubé
mzdy a slevy na poplatníka – tím Zruči
klesnou příjmy o dalších 10 mil. korun
(veřejné rozpočty nejspíš přijdou o 100
miliard korun). Predikce příjmů na rok
2021 nám říká – Zruč dostane celkem
o 20 mil. korun méně než v roce 2019.

Zprávy z radnice
Tím nám vláda a parlament připravili rozpočtové peklo nejen na rok 2021
a také peklo při vysvětlování občanům,
proč na všechno nebude. Doufám, že
ve finále to nebude tolik.
Myslím, že snižování daní je krok
správným směrem, ale ne v době krize.
Domyslet dopředu všechny dopady, řešit s předstihem, dlouhodobě a neřešit
vše dalším zadlužováním státu. Nastavit předvídatelné financování obcí
a krajů. Samosprávy v tomto prostředí
nemohou dlouhodoběji plánovat.
Město Zruč je díky železné rezervě ve
výši 25 mil. korun (minimální zůstatek
na účtech města na konci letošního
roku) a možnosti čerpání úvěru ve výši
25 mil. korun připraveno zvládnout
i nejhorší scénáře v letech 2021 a 2022.
Pokles finančních prostředků se zejména projeví v odložení některých oprav
a investic.

Aktuálně slovem a obrazem
Martin Hujer
Za vítězství v soutěži 20 tisíc korun do městské pokladny
Náš projekt Dohled a řízení energií (v naší ZŠ, ZUŠ, MŠ
a sportovní hale) se stal vítězem letošní celostátní soutěže
Komunální projekt roku v kategorii Chytrá obec. Jednou
z cen je finanční částka ve výši 20 tisíc korun.
Nová parkovací místa
Pár parkovacích míst s propustným povrchem přibylo
u spolkového domu a v Okružní ulici. Práce provedly naše
technické služby.
Poděkování zaměstnancům Technických služeb a správy majetku
Poděkování všem našim zaměstnancům TSSM za jejich
podzimní práci ve městě. Sekání, úklid listí, čištění komunikací, instalace vánoční výzdoby, vybudování parkovacích míst, údržba zeleně a další.
Rada města zasedala 2. 11. 2020
Vybíráme:
• Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit strategické dokumenty pasportu dopravního značení, mobiliáře,
veřejného osvětlení a zeleně. Po schválení v zastupitelstvu
si budete moci pasporty prohlédnout na webových stránkách města.
• Rada města bere na vědomí zhodnocení turistické sezóny 2020 a dílčí audit hospodaření města za rok 2020. Audit
hospodaření dopadl na výbornou.
• Rada města ukládá předložit návrh rozpočtu na rok
2021 do jednání zastupitelstva.
• Rada města schválila aktualizovaný provozní řád skateparku. Dále schválila smlouvu o bezplatném poskytnutí
pomoci uživatelům Života Plus, z. ú., napojených na sy
stém tísňové péče na území města.
• Rada města schválila úpravu podmínek pro Seniortaxi
a pro poskytování daru pro narozené děti od 1. 1. 2021.
Cena pro seniory se zvyšuje z 20,– na 30 Kč. Výše daru
pro narozené děti ve Zruči zůstává ve stejné výši 5 000 Kč,
ale oba rodiče musí mít trvalý pobyt ve městě nejméně
jeden rok.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu ceny likvidace
odpadů v roce 2021. Základní cena na osobu 800 Kč; děti
do 15 let a senioři nad 70 let 500 Kč. Rekreační objekt
1 000 Kč.
Zastupitelstvo města jednalo 9. 11. 2020
Vybíráme:
• Město zakoupilo další pozemek v lokalitě Rákosí pro
vybudování koupaliště.
• Zastupitelé odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku
týkající se poplatku za odpady: osoby přihlášené k trvalému pobytu zaplatí v příštím roce 800 Kč. Děti do 15 let
a senioři nad 70 let budou platit 500 Kč. Chataři 1 000 Kč.
• Byly schváleny strategické dokumenty: pasport dopravního značení, pasport mobiliáře, pasport veřejného
osvětlení, pasport zeleně.
• Bude se pořizovat změna územního plánu (aby bylo
možné Na Pohoří v budoucnu stavět rodinné domy i bytovky, v Rákosí stavět koupaliště apod.)
• Byl projednán návrh rozpočtu 2021, který bude zveřejněn na webových stránkách města. Můžete se k němu
vyjádřit.

• Schválení dotace pro hasiče na zabezpečení činnosti.
Z jednání Rady města dne 16. 11. 2020
• Základní škola dostala 860 135 Kč na projekt „Šance
pro všechny III“ v rámci Operačního programu – výzkum,
vývoj, vzdělání.
• Příspěvkovým organizacím byly schváleny rozpočty na
příští rok a střednědobé výhledy na roky 2021–2023.
• Rada města prominula nájemné některým nájemcům,
kteří mají pronajaté nebytové prostory města.
• Od ledna bude pronajata Štěpánce Richterové zámecká
vinárna. Těšit se můžete na výborné kafe a domácí sýry.
• Na náměstí Míru budou vykáceny přerostlé túje.
• V zámeckých prostorech se bude instalovat nové zabezpečovací zařízení.
• Byly schváleny stavební práce na zajištění objektu „I“
ve Zručském dvoře (jedná se o objekt mezi Country barem
a lihovarem). V havarijním stavu je vazby střechy, bočních
stěn a stropů.
• Silová elektřina se bude v roce 2021 odebírat od firmy
Amper Market.
• Probíhají jednání s majiteli pozemků v lokalitě Rákosí
z důvodu vybudování koupaliště, rada doporučila zastupitelstvu koupit další pozemek.
• Byla schválena cena za zpracování návrhu změny č. 5.
územního plánu, zpracovávat ji bude Ing. arch. Cetkovská.
• Energetickou koncepci, koncepci rozvoje cestovního ruchu a komunikační strategii budou zastupitelé schvalovat
na jednání zastupitelstva dne 30. 11. 2020.
Rybník Na Rybárně dokončen
Rybník má 0,5 hektaru. Hloubka u hráze bude 3,5 m.
Rybník postavila firma VHS Bohemia za 4,3 mil. korun
(80 % zaplatila dotace z Ministerstva zemědělství). Rybník
se postupně napouští a před koncem roku by měl být napuštěn. Doporučení na pěknou procházku kolem.
Rekonstrukce sdílené ordinace v ambulanci za hotelem
Rekonstrukcí prošla sdílená ordinace (oční, kožní) v ambulanci za Hotelem Zruč. Byl zakoupen nový nábytek.
Nové plynové kotle
Nové plynové kotle byly instalovány do MŠ v Malostranské ulici, do domova s pečovatelskou službou a do ambulance za Hotelem Zruč.
Pasporty majetku k nahlédnutí
Město má nové pasporty zeleně, mobiliáře, veřejného
osvětlení a dopravního značení. Pár čísel: Máme 1 268 dopravních značek, 2 967 stromů a 151 živých plotů. Pasporty si můžete prohlédnout na webových stránkách města
(https://www.mesto-zruc.cz/mesto/strategicky-plan-mesta).
Příjezd do Zruče dokončen na jedničku
13. listopadu ve 13.00 byl otevřen po půlroční rekonstrukci příjezd do města od D1. Všechny termíny dodrženy a odvedená práce je velmi dobrá. Poděkování firmě PORR.
V příštím roce bude rekonstrukce probíhat mezi Slavošovem a Zbraslavicemi, mezi obcemi Černíny a Bykáň.
Fakulta architektury a akademie v akci ve Zruči
Město naplánovalo zpracování územní studie pro lokalitu Na Pohoří nad Penny. Ideová řešení vznikla společnou prací profesorů a studentů FA ČVUT a AVU z Prahy.
Workshop proběhl ve dnech 11.–13. listopadu.

Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 52. zasedání, konaném 19. 10. 2020
schvaluje
• plán zimní údržby na období 1. 11. 2020–31. 3. 2021;
• poskytování individuálních dotací na rok 2021;
• vyplacení finančního daru předsedovi Osadního výboru Želivec za
celoroční práci provedenou v obci Želivec;
• vyplacení finančního daru předsedovi Osadního výboru Nesměřice
za celoroční práci provedenou v obci Nesměřice;
• vyplacení finančního daru předsedovi Osadního výboru za celoroční
práci provedenou v obci Dubina;
• knihovní řád Městské knihovny ve Zruči nad Sázavou;
• smlouvu o pronájmu pozemku s paní Štěpánkou Richterovou;
• uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. NP 005/01 s HT
CZECH, s. r. o. pod novým názvem společnosti VAR1AB1L1TY, s. r. o.;
• dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 52-06-2019 s Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a. s., jehož předmětem je odstoupení smluvních stran
z výše uvedené smlouvy o dílo, bez uplatnění nároků na plnění této smlouvy;
• uzavření nájemní smlouvy na prostory k podnikání ve Zručském
dvoře (objekt L, Okružní č. p. 1113), s panem Zdeňkem Richterem;
schvaluje ke zveřejnění
• prodej vyznačené části (cca 240 m 2) pozemku p. č. 247/3 v k. ú.
Zruč nad Sázavou;
• prodej pozemku p. č. 521/3 (33 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou vzniklé
GP č. 2097-116/2019;
• prodej pozemků p. č. 420/5 (400 m 2 ), p. č. 2388/1 (544 m 2 ),
p. č. 1112/17 (1540 m 2) a části pozemku p. č. 2609/1, vše k. ú. Zruč
nad Sázavou.
Rada města na svém 53. zasedání, konaném 2. 11. 2020
schvaluje
• úpravu podmínek pro Senior taxi s účinností od 1. 1. 2021;
• uzavření dodatku č. 1 s panem Martinem Havlíčkem;
• prodloužení realizace akce „Záchrana a zachování významného historického a kulturního dědictví“ Římskokatolické farnosti Zruč nad Sázavou a přeložení vyúčtování poskytnuté individuální dotace do roku 2021;
• změnu rozpočtu akce „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež –
Kotelna“ organizace Prostor plus, o. p. s. v rámci poskytnuté účelové
dotace z rozpočtu města;
• aktualizaci nařízení města týkající se závazného postupu při zajišťování svatebních obřadů;
• uzavření dodatku č. 2 o koordinaci svatebních obřadů s Kristýnou
Sedlákovou;
• úpravu podmínek poskytování daru nově narozeným dětem ve
výši 5 000 Kč;
• uzavření dodatku č. 3 k příkazní smlouvě s JUDr. Janou Flégrovou, na
zajištění přestupkové agendy z pozice předsedkyně přestupkové komise;
• uzavření smlouvy o bezplatném poskytnutí pomoci uživatelům Života Plus, z. ú. napojeným na systém tísňové péče v katastrálním území
města Zruče nad Sázavou;
• provozní řad skateparku ve Zruči nad Sázavou;
bere na vědomí
• zhodnocení turistické sezóny 2020 ve Zruči nad Sázavou;
• zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou
za rok 2020;
• zprávu o připravované směně pozemků p. č. 1102/26, 1102/27,
1102/28, 1103/4, 1103/5 za pozemky p. č. 1094/18, 1094/19, vše v k. ú.
Zruč nad Sázavou, kterou projednal a předkládá pan Bc. Pavel Vrzáček
a ke které se vyjádřil odbor SÚÚP a ŽP;
doporučuje zastupitelstvu města schválit
• strategický dokument Pasport dopravního značení ve městě Zruč
nad Sázavou;
• strategický dokument Pasport mobiliáře ve městě Zruč nad Sázavou;
• strategický dokument Pasport veřejného osvětlení ve městě Zruč
nad Sázavou;
• strategický dokument Pasport zeleně ve městě Zruč nad Sázavou;
• obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
ukládá
• předložit návrh rozpočtu města Zruče nad Sázavou pro rok 2021 do
jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání, konaném 9. 11. 2020
schvaluje
• prodej pozemku p. č. 521/2 (33 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou vzniklé
GP č. 2097-116/2019 za kupní cenu 150 Kč/m2 a s podmínkou, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku na nového vlastníka bude
hradit kupující;
• prodej pozemků p. č. : 1666/1 (673 m 2), 1669/1 (657 m 2) a 1668/1
(710 m 2), vše k. ú. Nesměřice za cenu pozemků 150 Kč/m2 a s podmínkou, že veškeré náklady spojené s převodem bude hradit kupující;
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Zprávy z radnice
• prodej pozemků p. č. 420/5 (400 m 2 ), p. č. 2388/1 (544 m 2 ),
p. č. 1112/17 (1 540 m2) a části p. č. 2609/1 (cca 215 m2), vše k. ú. Zruč
nad Sázavou. Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit prodávající (město Zruč nad Sázavou). Do kupní smlouvy bude k pozemku
p. č. 2388/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou uvedena povinnost zřídit pro
město Zruč nad Sázavou služebnost stezky a cesty;
• koupit do vlastnictví pozemek p. č. 1102/25 (1 990 m2) v k. ú. Zruč
nad Sázavou za cenu 403 062 Kč a uhradit veškeré náklady spojené
s převodem vlastnictví;
• prodej pozemku p. č. 389 (orná půda o výměře 22 191 m 2) v k. ú.
Hněvkovice u Ledče nad Sázavou;
• koupit od AGRA PERTOLTICE, a. s. pozemkovou parcelu číslo
1102/19 (1 669 m 2) v k. ú. Zruč nad Sázavou za cenu 50 Kč/m2 (tj. za
83 450 Kč) + náklady spojené s převodem a za předpokladu, že prodávající zajistí výmaz zástavního práva u nemovitosti;
• uzavřít předloženou smlouvu č. 9120137104 o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci na prodej části pozemku p. č. 283
(cca 70 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• uzavření pracovně právního vztahu se zastupitelkou Bc. Andreou
Pacalovou a zastupitelem PhDr. Josefem Försterem, Ph.D.;
• obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
• strategický dokument Pasport dopravního značení ve městě Zruč nad
Sázavou;
• strategický dokument Pasport mobiliáře ve městě Zruč nad Sázavou;
• strategický dokument Pasport veřejného osvětlení ve městě Zruč nad
Sázavou;
• strategický dokument Pasport zeleně ve městě Zruč nad Sázavou;
• 6. úpravu rozpočtu města Zruče nad Sázavou na rok 2020 navýšením příjmů a výdajů o 371 920 Kč;

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zástupcům městského úřadu
za milé blahopřání k narozeninám.
Přeji Vám klidný zbytek roku.
V roce 2021 ať je nám všem veseleji!
Zdeňka Brabcová

Dne 4. 12. 2020
uplynulo již 30 let od úmrtí
pana Miroslava Valoucha.
Stále vzpomínají
rodiny Valouchova a Jahodova

Děkuji Sboru pro občanské záležitosti,
Svazu tělesně postižených a kamarádkám
za milé dárky k narozeninám.
Jelínková
Chtěla bych poděkovat
svému manželovi – Jaroslavu Kučabovi,
který mi dne 26. 10. 2020 zachránil život
při těžkém epileptickém záchvatu.
Jsem v PID a manžel mě všude doprovází
a já mu za jeho obětavost děkuji.
manželka Jana

Dne 20. prosince 2020 uplynou dva roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Josef Vosyka.
S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
manželka Anna,
dcery Radka a Světlana s rodinami.

Krásný vánoční strom letos věnovali
městu Zruč nad Sázavou
Naďa Fialová a Richard Brinke
ze Starého Samechova.
Díky vám se opět podařilo vykouzlit příjemnou
vánoční atmosféru, kterou si rádi vychutnají
společně malí i velcí Zručané.
Děkujeme!

ruší
• usnesení ZMě č. 47/2019 ze dne 25. 3. 2019;
bere na vědomí
• zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2020;
rozhoduje
• pořízení změny č. 5 územního plánu Zruč nad Sázavou z vlastního
podnětu podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon);
• pořízení změny územního plánu č. 5 zkráceným postupem;
• určení Mgr. Martina Hujera jako určeného zastupitele pro spolupráci při přípravě změny č. 5 územního plánu Zruč nad Sázavou;
• obsahu změny č. 5 územního plánu Zruč nad Sázavou;

Dne 2. prosince
by oslavila své 88. narozeniny
naše drahá maminka a babička
paní Miloslava Havlová
a 22. prosince
vzpomeneme šest smutných let,
kdy již není mezi námi.
S láskou dcera s rodinou a syn s rodinou

souhlasí
• s přijetím účelové neinvestiční dotace ve výši 135 924 Kč obcím prostřednictvím Středočeského kraje z rozpočtu MV–GŘ HZS České republiky
na výdaje JSDH na rok 2020 (SDH Zruč nad Sázavou ve výši 125 524 Kč,
SDH Želivec ve výši 8 000 Kč a SDH Nesměřice ve výši 2 400 Kč).

◆ Koupím byt ve Zruči nad Sázavou nebo v Ledči nad
Sázavou. Tel.: 777 636 440.
◆ Koupím dům ve Zruči nad Sázavou nebo v okolí
(do 20 km).
Tel.: 775 000 786.
◆ Koupím Jawa ČZ – motocykl, skútr, moped s SPZ
i bez, také díly i nekompletní vraky. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 589 258.
◆ Koupím byt 1+kk – garsonka.
Tel: 721 199 861.
◆ Prodám byt 2+1, 70 m 2 (bytová jednotka o čtyřech
bytech) v Souticích. Garáž, 2× sklepní koje, sušárna,
kočárkárna, dílna, kotelna. Tel.: 724 870 628.

Rada města na svém 54. zasedání, konaném 16. 11. 2020
schvaluje
• přijetí dotace pro Základní školu Zruč nad Sázavou v rámci Operačního programu – výzkum, vývoj, vzdělání na projekt „Šance pro
všechny III“ ve výši 860 135 Kč;
• žádost Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou o převedení
nevyčerpaného finančního příspěvku na neuskutečněnou Mezinárodní
kytarovou soutěž ve výši 70 000 Kč (z důvodů pandemie covid-19) na
účty časového rozlišení a jejich použití v roce 2022 pro účely konání
Mezinárodní kytarové soutěže;
• rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Malostranská s finančním příspěvkem města;
• rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Na
Pohoří s finančním příspěvkem města;
• rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Zruč
nad Sázavou s finančním příspěvkem města;
• rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká
škola Zruč nad s finančním příspěvkem města;
• střednědobý výhled na rok 2021, 2022, 2023 příspěvkové organizace
Mateřská škola Malostranská;
• střednědobý výhled na rok 2021, 2022, 2023 příspěvkové organizace
Mateřská škola Na Pohoří;
• střednědobý výhled na rok 2021, 2022, 2023 příspěvkové organizace
Základní škola Zruč nad Sázavou;
• střednědobý výhled na rok 2022, 2023, 2024 příspěvkové organizace
Základní umělecká škola;
• žádost Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou a souhlasí s čerpáním rezervního fondu;
• prominutí nájemného pro Mgr. Kloučkovou za období 1. 11. 2020
až 31. 12. 2020;
• prominutí nájemného pro Luboše Tvrdíka za období 1. 12. 2020
až 31. 1. 2021;
• prominutí nájemného pro Petra Škramovského za období 1. 12. 2020
až 31. 1. 2021;
• prominutí nájemného pro paní Helenu Vostrovskou za období
1. 9. 2020 až 31. 10. 2020;

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Dne 12. 12. 2020
by oslavil své 80. narozeniny
pan Michal Pavlica.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jaroslava,
děti Michael, Renné, Andrea
a vnoučata Jakub a Michaela

Pozor na otevřený oheň

Andrea Pacalová

V

íte, že teplota zapálené svíčky nebo prskavky ještě ve vzdálenosti 8 cm od plamene může dosáhnout 200 °C? Teplota
200 °C k zapálení papíru, plastu či textilie stačí. Proto mějte na
paměti, že zapálená svíčka musí být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu s podkladem (chvojím
adventního věnce, ubrusem, stolem apod.) a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Ne u okna v průvanu, ne blízko
záclon, ne v těsné blízkosti sedaček či jiných textilii, ne na poličce nebo skříni, ne bez dozoru. V návodu na použití adventního
věnce musí být vždy uvedeno, zda je možné svíčky zapálit nebo
jde pouze o věnec dekorativní. V takovém případě se na něm
svíčky zapalovat nesmí. Užijte si klidné svátky bez nepříjemných
příhod, nenechávejte nikdy otevřený oheň bez dozoru.
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Sportovní akce (stav k uzávěrce, konání akce nutno ověřit)
19. 12. 2020
20. 12. 2020
25. 12. 2020
26. 12. 2020
27. 12. 2020
28. 12. 2020
29. 12. 2020
31. 12. 2020
1. 1. 2021
1. 1. 2021
2. 1.–3. 1. 2021
8. 1. 2021
9. 1. 2021
15. 1. 2021
16. 1. 2021
17. 1 2021
22. 1. 2021
23. 1. 2021
24. 1. 2021
29. 1. 2021
30. 1.–31. 1. 2021

Futsal
Házená
Fotbal A
Nohejbal
Stolní tenis
Stolní tenis
Florbal
Nohejbal
Mölkky
Fotbal A
Házená
Fotbal A
Házená
Fotbal A
Volejbal
Házená
Fotbal A
Volejbal
Florbal
Fotbal A
Házená

Winter Cup, začátek v 8.00, sportovní hala.
Vánoční desetiboj – TJ Jiskra Zruč. Začátek v 9.00, sportovní hala.
začátek v 18.30, sportovní hala.
turnaj – sportovní hala.
XI. vánoční cena dvojic Zruče nad Sázavou, sportovní hala.
Vánoční turnaj ve stolním tenise mládeže a dospělých.
Vánoční turnaj ve florbalu, XIV. ročník – sportovní hala.
Silvestrovský amatérský turnaj, sportovní hala.
Novoroční mölkky – SKC Zruč nad Sázavou, sportovní hala.
začátek v 18.30, sportovní hala.
turnaj starších žáků, začátek v 10.00, sportovní hala.
začátek v 18.30, sportovní hala.
turnaj mini žáků – začátek v 9.00, sportovní hala.
začátek v 18.30, sportovní hala.
muži Zruč–Roztoky – začátek v 10.00, sportovní hala.
turnaj mladší žáci. Začátek v 9.00, sportovní hala.
začátek v 18.30, sportovní hala.
Zručská amatérská volejbalová liga – sportovní hala.
FBC Kolín – turnaj mužů, sportovní hala.
začátek v 18.30, sportovní hala.
turnaj mini žáků. Začátek v 10.00, sportovní hala.

„Zručské derby“ v házenkářské extralize mužů
Jindřich Pustka

H

ázenkářská Strabag Rail Extra
liga se po další koronavirové
pauze opět rozeběhla v sobotu 14. listopadu. Aktuálně v této nejvyšší české
soutěži působí čtyři Zručáci. Martin
Kovařík a Jiří Dolejší hrají za Jičín,
Petr Linhart za Plzeň a Aleš Dolejší
za Nové Veselí.
Hned v prvním zápase po pauze se
velmi dařilo našim hráčům v dresu
HBC Ronal Jičín, kteří zvítězili na palubovce SKKP Handball Brno nejtěsnějším rozdílem 28:27. Téměř polovinu branek Jičína vstřelili právě zručští
odchovanci, Martin Kovařík se trefil
osmkrát a Jirka Dolejší pětkrát.
Následující víkend se odehrálo utkání, na které bychom za normálních

okolností určitě vypravili autobus. Do
Jičína zavítal Talent tým Plzeňského
kraje se zručským Petrem Linhartem.
Utkání vyznělo přesvědčivě pro hostující Plzeň, za kterou vstřelil Petr
Linhart šest branek. Odehrál téměř
celé utkání bez střídání v obraně na
křídle a v útoku na pravé spojce. Jičínským Zručákům se tentokrát střelecky příliš nedařilo. Měli to o dost
těžší než Petr, protože tým Plzně si
vypracovával lepší střelecké příležitosti a jejich obrana byla pevnější.
Martin Kovařík dal dvě branky a Jirka Dolejší jednu, ale bylo vidět, že si
Plzeňáci Martina dost hlídali a on byl
donucen spíše připravovat šance spoluhráčům. V zápase zaznamenal šest
asistencí. Doufejme, že se na jaře už
zase bude moci hrát házená s diváckou

kulisou a budeme moci vyrazit s našimi fanoušky házené na toto „zručské
derby“ tentokrát do Plzně.
Zajímavou házenkářskou zkušenost
má za sebou nejmladší z našich extraligistů Aleš Dolejší, který nastoupil
ve dvojutkání v rámci druhého kola
evropského poháru házené v kyperské
Nicosii. Dvojzápas v pohárové Evropě
vyzněl v obou zápasech lépe pro kyperského soupeře. Domácí tým Famagusty byl v obou zápasech úspěšnější
a postoupil dále.

P

rvní ročník Zručského adventního běhu se kona l ve dnech
10.–12. 12. 2020. Na trati 5,5 km se
objevilo přes stovku běžců. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Veškerý
výtěžek z této akce, a to 24 000 Kč,
byl darován na veřejnou sbírku Pítko
na cyklostezce ve Zruči nad Sázavou.
V kategorii Muži zvítězil Martin Zajíc
časem 17:36 min., v ženách byla nejrychlejší jeho partnerka Silvie Valová
časem 21:53 min. a ve smíšených dvojicích vyhrál také tento pár pod názvem

Zajíčci. Oba reprezentují klub VSK
Univerzita Brno. Z domácích závodníků se nejlépe umístily ženy, a to Kateřina Dubjáková na 2. místě, Nikol
Petrásková na 4. místě a Jana Suchá
na 6. místě. V mužích se do první desítky vešel Lukáš Hoskovec (8. místo)
a Ondřej Dubják (10. místo). Ve smíšených dvojicích byli na 4. místě Jiskra
Siblings (K. Dubjáková a O. Dubják),
na 8. místě Pojmonovi (O. Pojmon
a J. Suchá) a na 10. místě Chabeřická
naděje (S. Šibrava a V. Maštalířová).
Naše město reprezentovalo neuvěřitelných 49 běžců!

Vánoční běh
Miloš Otava

Z
FOTA: ARCHIV AUTORA

• instalaci topení v pronajatém prostoru na adrese Okružní 600, Zruč
nad Sázavou, nájemce pan Luboš Tvrdík. Polovinu prokázaných nákladů zaplatí město Zruč nad Sázavou a polovina se započte proti nájmu;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor k podnikání v zámecké vinárně (na adrese Zámek 1, Zruč nad Sázavou) se Štěpánkou
Richterovou od 1. 1. 2021;
• vybudování dvou parkovacích míst na náklad žadatele;
• vykácení přerostlých tújí na náměstí Míru.
• instalaci nového zabezpečovacího zařízení v zámeckých prostorech,
kterou zajistí odbor TSSM;
• uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na zajištění objektu I ve
Zručském dvoře od firmy Realitní a stavební společnost, s. r. o.;
• uzavření smlouvy s firmou Amper Market, a. s. na dodávku silové
elektřiny pro rok 2021;
• uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025432, na stavbu Zruč
nad Sázavou, Nádražní, 108 – knn, mezi stranou budoucí povinnou městem, a stranou budoucí oprávněnou společností ČEZ Distribuce, a. s.;
• cenu za vypracování textových a grafických částí územně plánovací
dokumentace v rozsahu dle nabídky prací na změnu č. 5 ÚP Zruč nad
Sázavou podané Ing. arch. Cetkovskou ve výši 42 500 Kč;
• cenu za vypracování textových a grafických částí úplného znění územního
plánu po změně č. 5 podané Ing. arch. Cetkovskou a uzavření smlouvy o dílo;
• dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 0005432344 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s.;
schvaluje ke zveřejnění
• prodej nebo směnu pozemků p. č. 1094/18 a p. č. 1094/19, vše v k.
ú. Zruč nad Sázavou;
bere na vědomí
• postup pro dokončení, představení a schválení dílčích strategických
dokumentů vypracovaných v rámci projektu Zvýšení efektivity veřejné
správy ve Zruči nad Sázavou;
neschvaluje
• žádost Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, o změnu
užití individuální dotace na provozní náklady spolku a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě;
• snížení nájemného pro firmu Stavebniny Kolumbus, s. r. o.;
• zápočet nájemného v případě rekonstrukce pronajatých prostor ve
spolkovém domě (č. p. 510);
doporučuje zastupitelstvu města schválit
• podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. : 1101/10, 1101/6
(44 m2), 1102/35 (439 m2), 1102/1 (986 m2), 1101/8 (441 m2), vše k. ú. Zruč
n. S., z vlastnictví ČR – SPÚ do vlastnictví města Zruč nad Sázavou;
• bezúplatný převod vlastnictví u pozemků z ČR – SPÚ na město
Zruč nad Sázavou;
• nákup pozemku p. č. 1094/14 v k. ú. Zruč nad Sázavou za cenu
75 000 Kč. Náklady na zápis do KN uhradí město Zruč nad Sázavou.
Rada města na svém 55. zasedání, konaném 30. 11. 2020

Zručský adventní běh

Petr Dubják

Zprávy z radnice

veme vás na 43. ročník Vánočního
běhu. Běh je tradičně nesoutěžní
a běží každý, kdo přijde na Štědrý den
ke spolkovému domu, start v 10.00
hod. Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude start hromadný,
jestliže budou omezení v počtu osob,
poběží se ve skupinkách.

schvaluje
• podání žádosti z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven
Ministerstva kultury ČR na podprogram Informační centra veřejných
knihoven (VISK3) v rámci programu veřejné informační služby knihoven pro rok 2021;
• uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění dodávky obědů s Domovem pro seniory Centrin;
• uzavření dodatku č. 2 k rámcové dohodě číslo O2OP/789314 s O2
Czech Republic, a. s.;
• smlouvu o nájmu movitých věcí mimo NPÚ s Národním památkovým ústavem;
• ceník pro odběratele silové elektřiny na rok 2021 v LDS Sázavan
a uzavření dodatků se zákazníky;
• uzavření smlouvy na pronájem reklamní plochy (plot u ŠJ) firmě
Wikov Sázavan, s. r. o.;
• změnu položkového rozpočtu z. s. BODÓ KAI dle přiloženého návrhu;
• přijetí finanční dotace ve výši 20 000 Kč za vítězství v celostátní
soutěži Komunální projekt roku v kategorii Chytrá obec za projekt
Dohled a řízení energií;
• přijetí nadačního příspěvku od nadace Karel Komárek Family Foundation ve výši 219 000 Kč na nákup pianina značky Petrof P125 M1;
• přijetí nadačního příspěvku od nadačního fondu Eduzměna ve výši
36 000 Kč na pořízení třech kusů tabletů PC Lenovo IdealPad;
• přijetí nadačního příspěvku od nadačního fondu Eduzměna ve výši
1 700 Kč na úhradu školného pro dva žáky ze sociálně znevýhodněného
prostředí;
schvaluje ke zveřejnění
• prodej pozemku p. č. 294 (54 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou;
doporučuje zastupitelstvu města schválit
• přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši
150 023 Kč;
• uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
s firmou GasNet, s. r. o.
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Zimní běh na Blaník odstartuje 16. ledna
Ondřej Pojmon

Z

imní běh na Blaník – jedinečný
závod, jeden z prvních půlmaratonů v roce 2021 v celé ČR, odstartuje v sobotu 16. ledna. 47. ročník cesty
z Vlašimi na legendární Blaník a pak
zase zpět není snadný, o to hezčí pocit je potom v cíli.
Nezapomenutelný závod, perfektní organizace a originální trofeje
v podobě bla nick ých rozh leden,
předávané blanickým rytířem, lák ají k a ž doročně na sta r t z ávodu
ve Vlašimi kolem 500 běžců nejen

z České republiky, ale i ze zahraničí.
Trať od vlašimského zámku k rozhledně ve tvaru husitské hlásky a zpět
je dlouhá 23,5 kilometru a závodníci
při ní zdolávají převýšení 615 metrů.
„Běžce čeká jeden a půl kilometru
dlouhá trasa zá meck ým parkem,
který opustí Znosimskou bránou. Po
zhruba dalším kilometru odbočí na
lesní cestu, která je dovede k první
občerstvovací stanici v Jinošovském
údolí. Odtud vystoupají lesem nad
obec Kondrac a budou pokračovat po
polní cestě do Krasovic. Bude je čekat
asi půl kilometr po asfaltu k Domu

přírody Blaníku, kde na ně bude čekat další občerstvovací stanice. Seběhnou na lávku přes potok Brodec
a vystoupají na Velký Blaník. Cesta
zpět, až na úsek od rozhledny k lávce
přes Brodec, kopíruje první část trasy.
Kousek před lávkou přes potok tak
ti rychlejší potkávají v protisměru ty,
kteří na Blaník teprve stoupají,“ říká
za organizátory Ondřej Pojmon ze
spolku Běh na Blaník. Nejrychlejší
běžci trasu zvládnou pod dvě hodiny. Loni nejrychlejšímu Jakubovi
Exnerovi trvala 1 hodinu 38 minut
a 38 vteřin. Nejrychlejší žena Lujza

Sláviková doběhla s časem 1 hodina
47 minut a 58 vteřin.
Organizátoři se na 47. ročník závodu pečlivě připravovali po celý rok.
Kvůli pandemii covid-19 přijali řadu
opatření, která chrání běžce, organizátory i diváky. „Sledujeme opatření
vlády a podle stupně rozvolnění, který bude zrovna aktuální, budeme postupovat. Pokud by zůstal v platnosti
stupeň 3 podle PSA, budou běžci startovat po padesáti. V případě striktnějších opatření jsme připraveni na
start závodníků po pěti až šesti, a to
v několikaminutových intervalech,“
vysvětluje Pojmon. Na startu budou
mít běžci roušky nebo nákrčníky, při
běhu si je sundají. Pro pořadatele a fanoušky bude rouška, šála nebo jiné
zakrytí úst samozřejmostí. Z důvodu
epidemiologické situace museli organizátoři zrušit zázemí ve vlašimské
sokolovně. „O občerstvení po závodě
sportovci nepřijdou, jen bude kusově
hygienicky baleno. Blanický rytíř sice
na akci bude, ale medaile si budou
závodníci vešet na krk sami.“
K 3. prosinci bylo na Zimní běh na
Blaník registrováno 170 účastníků.
To je zhruba o polovinu méně než
touto dobou v loňském roce. Zatím
to vypadá, že se organizátoři budou
muset smířit s nižší účastí. Na startu
budou s největší pravděpodobností chybět také závodníci z okolních
zemí – Polska, Slovenska, Rakouska,
Německa nebo Ruska.
Pro mnohé je vlašimský půlmaraton

srdeční záležitostí a na startu ve vlašimském parku si zahřívají svaly rok
co rok. Hlavně pro ně si organizátoři
připravili nové čelenky, čepice, návleky na ruce, nákrčníky a další běžecké vybavení, letos s veselými obrázky
lišky, stromů a logem Zimního běhu
na Blaník. „Na čelenku se může těšit
každý, kdo se postaví na start. U dalších pomůcek ještě není jisté, zda je
bude možné prodávat na startu závodu, proto doporučujeme zájemcům,
aby si je předem objednali v našem
e-shopu,“ doplňuje Ondřej Pojmon.
Loňský 47. ročník běželo 464 běžců, registrací bylo uhra zeno 518.
I díky vysoké účasti mohli organizátoři podpořit vlašimský Domeček –
městský dům dětí a mládeže, a to
částkou 10 360 korun (20 Kč z každé
uhrazené registrace. Registrace přes
webový formulář – 450 Kč, registrace na místě – 600 Kč). V letošním
roce, pokud bude závod po uhrazení nákladů v plusu, bude z výtěžku
podpořeno zřízení pítka na cyklostezce ve Zruči nad Sázavou.
Organizace běžeckého závodu je
náročná jak finančně tak na lidské
zdroje. Podílí se na ní zhruba padesát lidí. Organizátoři proto vítají
každého, kdo by chtěl v den konání
závodu přiložit ruku k dílu.
Pokud si na Zimní běh na Blaník
netroufáte, přijďte alespoň fandit!
První závodníci vyběhnou v sobotu 16. ledna od vlašimského zámku
v 9. 15.
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