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NAŠÍM MĚSTEM

Nová móda

Ukázka románské architektury

Stalo se módou v našem městě sedět
na lavičkách v parcích a na náměstích
zcela novým a neotřelým způsobem.

Často chodívám ulicemi v kolonce.
V nedávné době jsem byl v Okružní ulici
udeřen do oka. Rána to byla pěkná a přesně mířená.

Zejména dívky pubescentky hřadují
na opěradlech jako slepice na bidýlku a
místo trusem znečišťují sedáky laviček
špínou svých bot. Často přitom důležitě
potahují z nezákonně zakoupených cigaret. Na připomínky dospělých pak reagují
úšklebkem či jinou, podle nich zcela odpovídající reakcí. Zřejmě doma sedávají
na stole a boty si čistí o sedáky židlí.
A tak se poškozování městského
mobiliáře stává evergreenem naší doby.
To aby se pracovníci technických služeb
zbláznili. To, že v konečném důsledku
škody zaplatíme všichni je mnohým zcela
lhostejné. Nepropadejme však skepsi a
doufejme, že městská policie ve spolupráci s občany celý problém vyřeší. Na to si
ji koneckonců platíme. Nebo snad ne?

Ve vstupní části rekonstruovaného
půldomku se totiž objevilo románské okno. Aby toho nebylo málo, soused odnaproti nemohl zůstat pozadu a proto se mi
do oka strefil taky. Aby bylo jasno, ani v
nejmenším nezpochybňuji budovatelské
úsilí stavebníků, ale rozhodně mám připomínky k takovéto abnormalitě, která se
zcela vymyká dosud prováděným rekonstrukcím v kolonce. Nemohu si pomoci,
ale románské okno do baťovské zástavby
určitě nepatří. Už jsme se museli smířit s
tím, že pomalu každý půldomek naplňuje
přísloví "Každý pes jiná ves." Museli
jsme překousnout nejednotnost fasády do
ulice, různé typy oken a různé velikosti a
vzhledy přístaveb a nakonec ještě tohle.
Samozřejmě obec mohla jako účastník

stavebního řízení u každé stavby na jejím
katastru uplatnit své připomínky, ale pohříchu tak neučinila. Výsledek máme před
sebou. Vzhled stavby by měl být i v náplni práce našeho stavebního úřadu, který
stavbu povolil. Bohužel zřejmě nechtěl
dělat stavebníkovi problémy. A tak mi
jako výstražný zvoneček cinká v hlavě
věta, kterou jsem jako nechtěný svědek
nechtěně vyslechl při rozhovoru dvou
starších občanů: "To by se za Františka
stát nemohlo."
Zdravím srdečně všechny stavitele a
budovatele a přeji jim v práci jen samé
úspěchy. Pokud bude mít někdo pocit, že
s mým názorem je třeba polemizovat, rád
si přečtu na stránkách novin jeho názor.
( Mgr. Jiří Klatovský )

OD PLYNOVÝCH LAMP AŽ K MODERNÍMU PLYNÁRENSTVÍ
Ještě před několika lety si jen těžko
někdo z nás dovedl představit, že do Zruče bude někdy zaveden plyn. Nedávno se
to stalo skutečností , plynofikována je téměř každá zručská domácnost a příští zimu si plynem zatopí i některé domácnosti
na Dubinách. A tak možná neuškodí trocha historie, jak to vlastně začalo, kdy
člověk začal přemýšlet o využití plynu.
Dlouhá tisíciletí se lidstvo dopracovávalo k současnému dokonalému umělému světlu, které dokáže proměnit noc v
den a umožňuje vykonávat i ty úkony a
práce, které jsou z hlediska potřeby osvětlení nejnáročnější. Vývoj začínal od louče, přes svíčku a olejové lampy k lampám
plynovým a dovršen byl elektrickou žárovkou. Olejové lampy se používaly neu-

věřitelných 4.500 let od Egypťanů, Řeků
a Římanů až do přelomu 19. a 20. století.
Dodnes jsou pozůstatky olejových lamp k
vidění u obrázků a soch svatých například
na Karlově mostě v Praze. Počátky mohutného rozvoje plynového osvětlení sahají do doby, kdy se rodil plynárenský
obor, založený na karbonizační výrobě
svítiplynu z organických látek (dřeva, uhlí, oleje). První hořáky plynového osvětlení byly velmi jednoduché a mnoho světla
nedávaly. Svítilo se jen plamenem plynu.
Skot Murdoch a Francouz Lebon začali
používat na přelomu 19. a 20. století
trubkové hořáky se zploštělým vývodem
nebo s vyvrtanými otvory. Jejich snem
bylo osvětlit plynovými lampami ulice. V
roce 1802 jejich počínání zhodnotil fyzik
Wollaston takto: "Fantastové, kteří chtějí

posílat do ulic světlo v trubkách se svítiplynem, by si mohli zrovna tak usmyslet
osvětlovat Londýn kouskem Měsíce."
Jeho nedůvěra byla vyvrácena v roce
1805, kdy vynalezl Angličan Stone o něco málo dokonalejší skulinový neboli
motýlový hořák. A v roce 1807 již začaly
skutečně osvětlovat první plynové lampy
londýnské ulice na Pall Mall.
A na závěr ještě jednu zajímavost.
Představte si, že tomu, že bude někdy
plyn sloužit k osvětlelní ulic nevěřil ani
Walter Scott. Kdysi prohlásil: "Jen hlupáci mají v úmyslu svítit si kouřem z trubiček". Tenkrát měl možná pravdu, protože
tehdejší lampy skutečně víc kouřily než
svítily. Ale vývoj šel kupředu a o tom si
napíšeme zase přístě.
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Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Rada na svém zasedání konaném
dne 18. dubna 2002
· doporučila ZMě delegovat na valnou
hromadu VHS Vrchlice-Maleč, konanou dne 6. 6.2002, jako zástupce Města starostu města p. Jaroslava Jelínka
· schválila smlouvu o výpůjčce přívěsné hasičské stříkačky (pro potřeby
DHS), uzavřenou mezi Městem a
HZS Stč. kraje se sídlem v Kladně.
Podpisem smlouvy pověřila starostu
města
· na základě dodatku č. 3 ke smlouvě
uzavřené mezi Městem a HZS, schválila finanční dar HZS ve výši 20 tis.
Kč (z čistého zisku za provozování
PCO)
· na základě § 49 zákona č. 199/1994
Sb. rozhodla o zadání veřejné zakázky na "Rekonstrukci uhelného zdroje Sázavan - stavba 01". Lhůta pro
podání nabídek se stanovuje na 21
dnů. Písemná výzva k podání nabídky byla zájemcům zaslána. Výběr
nejvhodnější nabídky bude proveden do 31. 5.2002.
· jmenovala komisi pro otevírání obálek
s nabídkami veřejné zakázky
"Rekonstrukce uhelného zdroje Sázavan - stavba 01" ve složení :
členové : Ing. Jiří Neuwirth, Jaroslav Jelínek, Ladislav Chaloupka,
Lubomír Dolák, Luboš Beneš, Miloslav Bareš, Vladan Příhoda
náhradníci : Petr Malý, Mgr. Jiří
Klatovský, Mgr. Jiří Drahokoupil,
Ing. Milan Růžička, Ing. Josef Brtna, MUDr. Josef Nádvorník, MUDr. Libuše Pletichová
· rozhodla o zadání veřejné zakázky
na "Rekonstrukci parních rozvodů
na teplovodní propojení soustav
CZT - stavba 02". Lhůta pro podání
nabídek se stanovuje na 21 dnů. Písemná výzva bude zaslána. Výběr
nejvhodnější nabídky bude proveden do 31. 5.2002
· jmenovala komisi pro otevírání obálek
s nabídkami veřejné zakázky
"Rekonstrukce parních rozvodů na teplovodní propojení soustav CZT - stavba 02" ve složení:
členové : Mgr. Martin Vlk, Jaroslav Jelínek, Ing. Josef Brtna
náhradníci : Mgr. Jan Mikulka,
Ladislav Chaloupka, Mgr. Jiří Drahokoupil
· jmenovala komisi pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky
"Rekonstrukce parních rozvodů na
teplovodní propojení soustav CZT -

stavba 02" ve složení :
členové: Ing. Jiří Neuwirth, Jaroslav Jelínek, Ladislav Chaloupka, Lubomír Dolák, Luboš
Beneš, Miloslav Bareš, Vladan
Příhoda
náhradníci: Petr Malý, Mgr. Jiří
Klatovský, Mgr. Jiří Drahokoupil, Ing. Milan Růžička, Ing. Josef Brtna, MUDr. Josef Nádvorník, MUDr. Libuše Pletichová
· schválila upravené znění smlouvy č.
22/15/02 o spolupráci mezi Městem a
Stč. plynárenskou na výstavbu zařízení
distribuční soustavy - průmyslová zóna Zruč nad Sázavou - jih. Podpisem
smlouvy pověřila starostu města

Rada na svém zasedání konaném
dne 24. dubna 2002
· schválila další finanční dar HZS ve
výši 8.306 Kč (z čistého zisku za provozování PCO)
· uložila panu Malému splnit usnesení
28. zasedání ZMě č. 23/2002 (prodej
pozemku p. Jelínkovi) a č. 26/2002
(věcné břemeno STL plynovod)
· schválila upravený "Statut Městské
knihovny Zruč nad Sázavou", který
nabývá účinnosti 1. 5.2002
· vzala na vědomí dopis p. Josefa
Sůvy a na znamení jeho dlouhodobých zásluh, zejména při údržbě veřejných prostranství v obci Dubina,
uděluje jmenovanému písemné ocenění a finanční dar (viz. foto)

· souhlasila s převodem pozemků ve
vlastnictví PF ČR na vlastníka staveb
na těchto pozemcích, tj. AGRO Pertoltice
· doporučila ZMě delegovat na výroční členskou schůzi LDO Ledeč nad
Sázavou se sídlem v Hněvkovicích,
která se bude konat 20. 6.2002, starostu města
· doporučila ZMě ke schválení realizaci
akce "Půdní vestavba 7 bj., čp. 765-7
(II. etapa)" za podmínky, že Město
obdrží dotaci od SFRB a dále rozhodla
o zadání veřejné zakázky na tuto akci
dle § 49 zákona č. 199/1994 Sb. Výzva 5 zájemcům bude odeslána so 7.
5.2002. Lhůta pro podání nabídek se
stanovuje na 21 dnů. Pověřila starostu
města odesláním výzvy zájemcům. Ve
výzvě bude stanovena možnost zrušení
veřejné zakázky v kterékoliv fázi výběru zhotovitele v případě neschválení
záměru ZMě
· pověřila strážníka MěP p. Martina
Bezděka vedením ostatních strážníků (z důvodu ukončení pracovního
poměru p. Beneše)
· schválila finanční dar pro MO Mladých a ČSSD ve výši 1.000 kč na pořádání akce "lampiónový průvod a pálení čarodějnic", konanou 30. 4.2002
· vzala na vědomí žádost JUDr. Michla o svolání zasedání ZMě. Rada navrhla svolat společnou schůzku za
účasti zástupců firmy RENDL a
Města a odborníků, kteří vypracovali koncepce pro obě strany
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VOLBY *** VOLBY *** VOLBY *** VOLBY *** VOLBY *** VOLBY *** VOLBY *** VOLBY *** VOLBY *** VOLBY

NÁZORY PŘED VOLBAMI
Vzhledem k tomu, že již klepou
na dveře volby do parlamentu České
republiky, zeptali jsme se starosty našeho města na jeho názor a co by vzkázal občanům.
Vážení spoluobčané,
před námi jsou volby do parlamentu
České republiky. V těchto dnech se o přízeň voličů uchází celá řada politických
stran a seskupení. Dostáváte domů a na
předvolebních mítincích programy jednotlivých stran se jmény kandidátů. Obdržíte
také kandidátní listinu ČSSD, na které
bude i moje jméno. Z tohoto důvodu mi
dovolte několik poznámek před nadcházejícími volbami.
Uplynuly téměř čtyři roky od posledních parlamentních voleb a máme nyní společně znovu příležitost k tomu, abychom svými hlasy rozhodli, jakým směrem se bude naše země ubírat další čtyři
roky. V minulých volbách zvítězila ČSSD
a na základě toleranční smlouvy s ODS
sestavila menšinovou vládu. Nastal čas na
hodnocení její činnosti. Je skutečností, že
politické strany, které jsou nyní zastoupeny v parlamentu měly všechny až KSČM
svá zastoupení ve vládách od samotné revoluce. Občan volič má tak dobrou možnost porovnat výsledky jednotlivých vlád

s jejich předvolebními sliby. Vždy je ale
třeba si uvědomit možnosti té které vlády.
Jiné možnosti měly vlády s většinovou
podporou parlamentu a jiné vláda ČSSD,
jako vláda menšinová, která pro své záměry musela hledat podporu napříč politickým spektrem parlamentu. Jsem přesvědčen, že vláda ČSSD za daných možností
dokázala splnit ze svého programu maximum. Přebírala vládu v období pokračujícího propadu HDP, řada podniků stála
před bankrotem a především situace bankovního sektoru byla velmi špatná. Změnit tento stav nebylo jednoduché. Sanace
bankovního sektoru stála desítky miliard
korun a zejména z tohoto důvodu došlo ke
zvýšení státního dluhu. Je skutečně opovážlivé až drzé tvrzení, že vláda ČSSD
neúměrně zadlužila stát od těch politiků,
kteří za stav bank nesli v minulosti odpovědnost.
Letošní volby budou podle mého
názoru velmi důležité. Půjde o hodně, půjde o to, zda bude tato země pokračovat v
nastoupené cestě nápravy chyb a omylů
předcházejících vlád a nebo zda, v případě
vítězství pravice dojde k návratu minulých
praktik se všemi negativními dopady, především na občany s malými a střeními
příjmy. Určitě jste i vy svědky poměrně
častých názorů, že není koho volit, že jsou
všichni stejní, že můj hlas nic nezmůže a k
volbám proto nepůjdu. Na těchto názorech

mají beze vší pochybnosti rozhodující podíl sdělovací prostředky. Chybí vyvážené
zpravodajství, pozitivní skutečnosti se takřka neobjeví a převažuje honba za senzacemi za každou cenu. Politické zaměření
většiny z nich je jasně pravicové. Nelze se
pak divit, že takové komentáře a zpravodajství vyvolávají ve čtenářích, posluchačích a divácích televize právě tyto názory.
Pokud taková skladba informací není záměrem, pak svědčí minimálně o nízké
profesionální úrovni některých novinářů a
redaktorů. Nejít k volbám by byla velká
chyba.
Jsem přesvědčen, že o výsledku voleb rozhodne účast voličů. Voliči pravici
své hlasy jistě odevzdají tak, jako v krajských volbách. Přes velkou nepřízeň sdělovacích prostředků k nynější vládě ČSSD
a znevažování všeho co vláda udělala, tato
vláda dokázala nastartovat ekonomický
růst, podařilo se jí prosadit ve sněmovně
velké množství dobrých zákonů a udělala
mnoho směrem k lepší vymahatelnosti
práva a k potrestání tunelářů a podvodníků. Proto vás prosím, jděte k volbám a
vyjádřete svoje přesvědčení. Věřím, že se
rozhodnete správně.
( Jaroslav Jelínek, starosta města a

kanditát za ČSSD do PS PČR )

· 30. dubna se uskutečnil lampiónový průvod, pálení čarodějnic a
celá akce byla zakončena ohňostrojem (viz. foto)
· 8. května se konal Májový jarmark u družiny mládeže.
· Kolemjdoucí jistě upoutá nová fasáda věže kostela Povýšení sv.
Kříže.
· V objektu bývalé OBILY je otevřen bazar širokého sortimentu
zboží.
· Technické služby města pokračují v sekání zelených ploch města.
Ploch stále přibývá, a proto musí být udržovány postupně tak, jak
čas dovolí.

· Činoherní skupina Gymnázia Ledeč n. S. sehrála v objektu
bývalého kina ve Zruči n.S. divadelní hru ĎÁBLOVA KRÁSA.
· V objektu pošty v nové Zruči byla otevřena kavárna.
· Pracovníci Technických služeb města opravili komunikaci
Na Koupadle.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

BÝT PŘIPRAVEN

STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU
Výjezdy k zásahům od 20. dubna do 15. května 2002
¨V

Nesměřicích došlo k požáru stařiny a
rákosu. V boji s plameny pomáhali hasičům i zaměstnanci Polysanu.
¨ Zručská jednotka byla přizvána na
pomoc jednotce PS Vlašim, která zasahovala při požáru auta na dálnici
D1 na 47. km ve směru na Brno.
¨ Jednotka byla také pozvána k likvidaci
obtížného hmyzu. Zásah však nebyl
nutný.
¨ Za přítomnosti Městské policie hasiči otevřeli majiteli zabouchnuté dveře, tentokrát u rodinného domku.
¨ Na požádání MěP bylo provedeno také
rozlomení vložky u zámku do vchodových dveří bytu.

¨K

dopravní nehodě došlo na dálnici
D1 48. km ve směru na Prahu. Vozidlo AVIA narazilo do autobusu, který stál v odstavném pruhu. Zásah
zahájily jednotky Požární ch stanic
Vlašim a Zruč n.S., dodatečně přijela
i jednotka z Benešova. O zraněné
osoby se postarala Záchranná služba
z Vlašimi.
¨ Hasiči za pomoci zaměstnanců Zemědělského družstva likvidovali olejovou
havárii (olej vytekl z prasklé hadice
nakladače). K události došlo mezi Měchonicemi a Dolní Pohledí. K likvidaci
byl použit sorbent, který dodalo družstvo.
¨ Jednotka PS Zruč n.S. zasahovala
také u dopravní nehody, ke které došlo mezi Souticemi a Trhovým Štěpánovem.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
ZE SLUŽENÍHO DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
¨ Hlídka MěP řešila oznámení obča- ¨ Při noční směně "na čarodějnice" byla v autona, který si stěžoval, že mu dva muži od- busové zastávce v ul. Dubinská nalezena
cizili za dveřmi bytu dva páry bot. Jím strážníkům již velmi dobře známá partička,
jmenovaní byli zastiženi v jedné z restau- která zde po svém relaxovala. Relaxace spočíve značném popíjení alkoholu a polehárací, kde se k činu doznali a jako vysvět- vala
vání na lavičkách a na zemi v zastávce. Již
lení uvedli, že rodina oznamovatele cosi samy osoby na místě přítomné, naplňovaly
dluží jim a boty údajně vzali jako proti- skutkovou podstatu veřejného pohoršení, nahodnotu s jejich vědomím. Obuv byla tož prostředí, které kolem sebe vytvořily. Provrácena majiteli, přestupek řešen domlu- to byly strážníkem z místa vykázány. To se
vou.
jim však nelíbilo a tak zhruba za 30 minut
přišli dva z mladíků jako mluvčí si na služeb¨ V rámci noční služby nalezli strážníci
nu MěP ke strážníkovi, u něj na něj stěžovat,
na ulici koženou brašnu. V brašně kro- protože podle nich byla jejich lidská práva
mě jiných věcí byl v peněžence i podací strážníkovým, údajně nešetrným zákrokem
lístek k poštovní zásilce a podle ní byl poškozena. Po krátké debatě od stížnosti upuszjištěn majitel, kterému byla brašna tili a odešli. Čarodějnice se nám vůbec vydařily. Až do rána bylo poměrně živo a na ulicích
následující den předána.
bylo lecos k vidění, jako třeba mátohy porůz¨ Strážník řešil oznámení paní, která si stěnu vyspávající následky radovánek, tak aby se
žovala na zápach z pravděpodobně opalo- k rodinám dostavily alespoň na oko v pořádvaných kabelů. I když strážník ihned vy- ku. Či jak v rámci pravdy "jaro je tu, lidi šílej"
jel na místo, nikoho tam již nenalezl. Ty- dvojice na předních sedadlech trabantu na
to případy jsou poměrně velmi časté a náměstí Míru vozidlo synchronicky sladěnými
ocenili bychom při oznamování tako- pohyby rozkmitala a pranic jim nevadila přívýchto a podobných jednání (zakládání tomnost hlídky MěP. Korunu všemu nasadil
skládek) větší spolupráci ze strany obča- muž, který si ke zvracení do kanálu lehl na
nů. Na působenou škodu doplácíme vozovku. Všechny tyto události byly posuzovány strážníky shovívavě a to domluvou.
všichni.
¨ Spolu s policisty PČR provedeno pátrá¨ Strážník přijal oznámení prodavačky,
ní po odcizeném horském kole. Za něže jí někdo v obchodě zpod pultu odcikolik desítek minut bylo kolo nalezeno
zil mobilní telefon. Rovněž tyto krádea s ním i pravděpodobný pachatel. Věc
že se v našem městě množí. Celá věc
dále šetří PČR.
probíhá tak, že zloději prodavače zaměstnají a tím odlákají jeho pozornost,¨ Strážníky MěP byl řešen konflikt dvou
aby situace, kdy prodavač například mladíků v ulici Nábřežní, přímo pod sluvyndává zboží z regálu využili ke krá- žebnou MěP. zde mladík z Onšovce údedeži. Po pravdě však někteří z postiže- ry pěstí napadl svého kamaráda a poranil
ných těmto "dobrákům" napomohli jej v obličeji. ten byl odveden k drobnétím, že věci měli na snadno dostupném mu ošetření na lékařskou pohotovost a
místě. Takovéto případy pak řeší PČR útočník k sepsání záznamu o podaném
vysvětlení. Celá věc je zpracovávána jako
jako krádež.
přestupek proti veřejnému pořádku pro
KPP.

ZNAMENÁ PŘEŽÍT
Již jsme psali o tom, jakých zásad se držet
při opuštění svého domu či bytu, o tom jaké zavazadlo si sbalit, jak si chránit jednotlivé části
těla. Dnes uvedeme stať o tom, jak by měl vypadat improvizovaný úkryt. To znamená předem
vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, domů, provozních a výrobních objektů, který bude sloužit pro ochranu lidí
před účinky mimořádných událostí (požár, povodeň, jiná přírodní katastrofa, atd.).
Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve střední části
objektu, co nejvíce zapuštěný v okolním terénu.
Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými
stropy nebo železobetonovými stropy a silnými
obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech
okenních otvorů.
Proti samotnému úniku nebezpečných látek v době míru, je nejvhodnější prostor ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně
budovy od směru místa výronu nebezpečné látky.
Každý ochranný prostor má být zvolen v
blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v případě ohrožení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500-800 m. Pro každou
ukrývanou osobu je potřeba nejméně 1-3 m2
podlahové plochy v prostoru s nuceným větráním a 3-5 m2 podlahové plochy v prostoru bez
větracího zařízení.

Hlavní zásady výběru improvizovaného
úkrytu :
1. Obvodové zdi úkrytu umístěného v
suterénu musí mít minimální tloušťku 45 cm
zděné nebo 30 cm železobetonové (u
panelových domů výjimečně 15 cm).
2. Zdi, do nichž je opřena u klenutých
místností valená klenba musí mít tloušťku
minimálně 90 cm.
3. Tloušťka klenby musí být nejméně 15 cm.
4. Vchodové dveře se musí otevírat směrem
ven z úkrytu.
5. Úkryt umístěný v bloku budov musí mít
minimálně 2 nouzové východy nebo jiné
únikové cesty. Je výhodné, jsou-li úkryty
mezi sebou propojeny alespoň průlezy.
Na úkryty jsou nevhodnější stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové). Vhodné
jsou i masivní stavby zděné (cihelné nebo kamenné) s velkou únosností stropních konstrukcí
v suterénech.
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ODPADY
Vážení občané,
od ledna tohoto roku se změnil způsob plateb za komunální odpad. Poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí v naší
obci v souladu s novým zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt a fyzická
osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek se
platí obci, na jejímž území má fyzická
osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k
individuální rekreaci. V souvislosti s novým zákonem přijalo zastupitelstvo nové
vyhlášky. Jedna upravuje systém svozu,
druhá plateb. Sazbu poplatku tvoří dvě
složky (každá z těchto složek může dle
zákona dosahovat maximálně do výše

Ekologizace kotelny
"Sázavan"
Zásadní rekonstrukcí projde v letošním roce uhelná kotelna "Sázavan", která
je jedním ze dvou zdrojů soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) ve městě. Výstavba parní kotelny "Sázavan",
jako součásti bývalého závodu na výrobu
obuvi, začala v roce 1939. Kotelna od
samého počátku vyráběla teplo nejen pro
potřeby průmyslových objektů, ale zásobovala teplem i část města. I když se záměry ve využití kotelny v průběhu doby
měnily společně i s částí technologie, neměnilo se primární palivo, kterým je až
do současné doby uhlí. Po zpřísnění
emisních limitů se v roce 1996 začalo s
přípravou ekologizace kotelny, která měla
zajistit plnění limitů u tuhých znečišťujících látek (popílku), jejichž limitní hodnoty překračovaly některé kotelní jednotky téměř o 80 %. Vlivem ekonomických
potíží a následného konkurzu firmy Sázavan již k realizaci záměru nedošlo. Řešení situace musel hledat až nový vlastník
kotelny, kterým se počátkem roku 2000
stalo město Zruč nad Sázavou.
Po provedení ekonomických, ekologických a technických analýz, schválilo
zastupitelstvo města celkovou koncepci
technického řešení rekonstrukce kotelny
"Sázavan". Jejím záměrem je ekologizace
provozu, zefektivnění výroby a stabilizace ceny tepla. Při rekonstrukci dojde v
hlavním objektu kotelny k instalaci nového teplovodního fluidního kotle na spalování hnědého uhlí s možností spalování
třetinového podílu biomasy. Princip
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250,- Kč). Obec stanovila vyhláškou cenu
340,- Kč/osobu a rok. Je důležité si uvědomit, že cena je složená ze dvou částí a
jedna část je stanovena podle skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu
(tj. na množství odpadu, který ukládáte
do popelnic). Co to znamená. Jestliže
nebudeme důsledně třídit a množství
tohoto odpadu vzroste, vzrostou platby
za ukládání odpadu na skládku a tím i
základ pro výpočet jedné složky poplatku pro následující rok. Důsledné
třídění však nejen sníží množství odpadu
ukládaného na skládku, ale zároveň obec
získá do systému svozu více finančních
prostředků. Ptáte se proč? Obec má uzavřenou smlouvu se společností EKOKOM, a.s. a za vytříděný opad získává
obec zpětně finanční prostředky, které se
využívají v systému. Za tyto prostředky
jsou např. kupovány kontejnery pro tříděný odpad a jsou postupně doplňovány po
městě. Pro zdokonalení třídění plastů je
zkušebně zavedeno u rodinných domků
třídění a ukládání plastů do plastových

pytlů, které si můžete vyzvednout zdarma
v pokladně MěÚ. Počet je zatím stanoven
na 2 kusy na čtvrtletí. Naplněné pytle se
pak, podle Vám již doručeného svozového plánu, vystaví k popelnici u domu,
odkud budou odvezeny. Podrobnosti si
můžete přečíst na svozovém plánu. Důsledným a pečlivým tříděním tak můžeme
ovlivnit výši poplatku pro následující období za odstraňování odpadů.

fluidního spalování je podstatně šetrnější
k životnímu prostředí, dosahuje výrazně
nižší hodnoty emisí a vysoké účinnosti
spalovacího procesu. V případě spalování
biomasy dojde navíc v souladu s prioritami energetické politiky ČR a EU k využití obnovitelného zdroje energie. Rekonstrukce kotelny dále zahrnuje vybudování přípojky zemního plynu a osazení kogenerační jednotky pro kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla. Vyrobená elektřina pokryje spotřebu vlastní kotelny a
přebytek bude dodáván do rozvodné sítě
uvnitř průmyslového areálu. Snížení prašnosti v okolí skládky paliva umožní úprava obvodových stěn skládky.

ceny tepla v celé soustavě CZT.

Nahrazen bude stávající parní rozvod za teplovodní dvoutrubkový, za současného uložení komunikačního a silového vedení pro dispečerský řídící systém a
napájení předávacích stanic. Pro uložení
nových rozvodů budou v maximální míře
využity trasy parních kanálů. Současně
dojde k instalaci nových předávacích stanic v jednotlivých objektech odběratelů.
Celá přenosová síť bude vybavena novým systémem měření a
regulace.
Uvedené úpravy umožní
pr op oj en í sousta vy C ZT
"Sázavan" se soustavou plynové
kotelny CZT "WEKTO" do jednoho systému. Na základě toho
bude celá soustava CZT pracovat
s možností využívání několika
palivových vstupů (uhlí, zemní
plyn, biomasa). Tím se výroba
tepla bude moci variantně přizpůsobovat cenové úrovni paliv,
což by mělo zajistit stabilizaci

Doufali jsme, že všichni pochopí
záměr, který nový zákon sledoval, a že
tedy v obci sníží počet černých skládek,
ještě se zlepší třídění a využívání sběrového dvoru a dalších služeb, které město
nabízí. Obec má povinnost udržovat v
obci čistotu, ale likvidace černých skládek není zadarmo. Věříme, že se však
bude situace nadále zlepšovat - město se
bude snažit o zdokonalování systému a
občané o dodržování zavedeného způsobu odstraňování komunálního odpadu a
nebude třeba přistupovat k tak nepopulárním opatřením, jako jsou pokuty.
( OŽP )

Součástí navrženého technického
řešení rekonstrukce kotelny "Sázavan" se
stalo zhodnocení emisní a imisní situace
ve Zruči nad Sázavou. Podle provedených výpočtů emitují všechny zdroje znečištění ve městě celkem 919 tun základních znečišťujících látek ročně. Nejvíce
znečišťujících látek v současné době emitují zdroje obyvatel 54,5 % emisí, dále
velké zdroje (zejména kotelna "Sázavan")
26,5 %, doprava 15 % a ostatní zdroje 4
%. Po realizaci rekonstrukce uhelné kotelny "Sázavan" dojde ke snížení celkových emisí o 180 tun za rok (20 %). Navržené technické řešení získalo podporu
Státního fondu životního prostředí ČR
přidělením dotace ve výši 80 % investičních prostředků. V nejbližší době dojde k
výběru zhotovitelů veřejných zakázek na
rekonstrukci kotelny a rozvodů a následnému zahájení rekonstrukce.
( L. Chaloupka )

KVĚTEN 2002
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KOMISE BYTOVÁ
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
ZA ROK 2001
V roce 2001 bytová komise projednávala a vyřizovala :
· provedla změnu bodového ohodnocení pro účely sestavení
pořadníku uchazečů o obecní byty. Tato tabulka je přílohou a nedílnou součástí Vyhlášky pro přidělování obecních
bytů a proto byla předložena ke schválení RMě a následně
i ZMě.
· v souvislosti se změnou bodového ohodnocení byly provedeny i úpravy a změny v tiskopisu ŽÁDOST O OBECNÍ
BYT.
· podle Vyhlášky obodovala všechny žádosti o obecní byty a
dle počtu získaných bodů sestavila pořadník uchazečů o
byty ve vlastnictví obce platný od 1. 7.2001 do 30. 6.2002.
· byly projednány 203 došlé žádosti o přidělení bytu ve
vlastnictví obce - 15 žádostí bylo zařazeno do pořadníku,
ostatní byly zařazeny do seznamu uchazečů, některým žadatelům bylo odepsáno, že nemohou být zařazeni, neboť
nesplňovali některé z kritérií stanovených Vyhláškou ...
· k 31.12.2001 byly přiděleny bytovou komisí
2 byty, schváleny 4 výměny bytů, schválen 1 podnájem byty přiděluje bytová komise dle schváleného platného
pořadníku.
· prověřovala sdělení občanů o neoprávněném užívání nebo
naopak nevyužívání obecních bytů.
· žádosti o přidělení bytu mimo platný pořadník.
· připomínky a problémy uchazečů o obecní byty, kteří byli
na vlastní žádost pozváni k osobnímu projednání s bytovou
komisí.
· bytová komise přijala na svých jednáních 88 usnesení.

SMÍŠENÁ ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH INFORMUJE
Dne 19. dubna 2002 se uskutečnila ve školní jídelně výroční
členská schůze Smíšené organizace zdravotně postižených ve Zruči nad Sázavou. na této schůzi byla projednána činnost organizace
a zvolen nový výbor. jako hosté se ze svými příspěvky zúčastnili
za OVSZdP předsedkyně OV paní Lenka Radoměřská, za centrum
služeb pro zdravotně postižené paní Milada Vondrysová a za
Městský úřad Zruč nad Sázavou pan starosta Jaroslav Jelínek. Po
skončení jednání následovalo občerstvení a posezení při muzice s
bohatou tombolou. za příspěvky do tomboly bych chtěl velice poděkovat těmto sponzorům:

Vietnamský obchodník ze Sázavanky; Potraviny Sázavanka - p. Janatová; Knihkupectví - p. Lahodná;
Obchod A-B - p. Brábníková; Obuv-Papír - p. Černý; Lékárna U Anděla (stará Zruč); Drogerie - p.
Kydlíčková; Elektra - p. Nácovská; Drogerie - p.
Volfová; Zahradnictví - sl. Pajerová; Kovomat - p.
Čeleda; Rabbit - p. Kmochová; Cukrárna - p. Malá;
Uhelné sklady - p. Stejskal; Potraviny - p. Šťastná;
Stavebniny - p. Krauer; VARIEL a.s.; Drogerie - p.
Maxová; Květinka - stará Zruč; Švadlenka - stará
Zruč; Elektro - p. Tůma; Papírnictví - p. Kačerovský; ZOO Market
Chtěl bych též poděkovat p. Aronové za květiny pro naše
imobilní občany, kteří se nemohou naší schůze účastnit, a pro které
nám bezplatně květiny daruje. Poděkování patří i členům naší organizace, kteří též do tomboly přispěli a o tuto tombolu se postarali.
( Karel Šonka, předseda SO Zd. P. Zruč n. Sázavou )

( Vypracoval: Petr Malý, předseda bytové komise )

HUMANITÁRNÍ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Součástí výuky cizích jazyků je i poznávání reálií a kultury obyvatel příslušné jazykové oblasti. Tuto možnost mají i
žáci naší školy, kteří se učí německému jazyku. Již několik let
totiž udržujeme kontakty se školou W. v. Polenze v německém Cunewalde. Díky tomu tak dochází k vzájemným návšt ěvám žáků obou škol. Tentokrát nás ve Zruči nad Sázavou navštívila třída 9. A se svým třídním učitelem. Po celou dobu
jejich pobytu u nás je doprovázeli žáci naší školy - shodou
okolností též třídy 9. A, kteří se učí německému jazyku již 6
let. Společně navštívili např. Prahu, Český Šternberk a Kutnou Horu, společně pracovali i při jazykové výuce. Při svém
pobytu byli přijati i starostou města panem Jaroslavem Jelínkem.
Věříme, že se jejich pobyt u nás stal novým motivačním
impulsem pro další výuku německého jazyka a že přispěl k
dalšímu prohloubení a procvičení jazykových znalostí našich
žáků.
( J. Jarolím )

Pozvánky pro seniory

Humanitární sdružení ŽIVOT 90 zve srdečně všechny seniory na zdravotní přednášku paní Olgy Ondráčkové z firmy Hartmann-Rico, která se koná dne 30. května od 13 hodin v klubu důchodců.
Dále Humanitární sdružení ŽIVOT 90 pořádá autobusový
zájezd do BABIČČINA ÚDOLÍ. Akce se uskuteční 5. června 2002
s návštěvou Ratibořického údolí, kde návštěvníky přivítají oživlé
postavy hrdinů románu Boženy Němcové. Mimo babičky zde potkáte i Barunku, Viktorku, kněžnu se schovankou Hortesií, mlynáře a jeho ženu, stárka a další.
Odjezd autobusu bude v 7 hodin od hotelu Baťov s obvyklými zastávkami. Další informace a závazné přihlášky přijímají:
Zdeněk Jelínek - telefon 531 631 nebo 0602 235 375, Věra Benčatová - telefon 531 043, Marie Kovaříková - tel. 531 901, Marie
Cudlínová - tel. 532 373 a Lidmila Černá, nám. MUDr. Svobody
211.
Další akcí pro seniory je LETNÍ POSEZENÍ S HUDBOU,
které se uskuteční ve velkém sále hotelu Baťov ve Zruči nad Sázavou dne 9. června od 14 hodin.
Součástí programu bude vystoupení dětí Základní umělecké
školy a bohatá tombola. K tanci a poslechu zahraje hudba Františka Toušky.

KVĚTEN 2002
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SERIÁL Z MĚSTSKÝCH KRONIK
Dnes tedy otevíráme druhou knihu - Pamětní knihu obecní 1902-1945. Zápisy zde vyhotovili dva kronikáři - odborný učitel
Jan Říha a druhý Josef Chaloupka, odborný učitel zdejší střední školy. Oba zápisy nebyly psány chronologicky v každém roce, ale podstatně později, zřejmě tak, jak si oba vzpomínali a co jim bylo známo z vyprávění. Prvně se tedy podíváme na podstatně kratší zápis Jana Říhy, který má zřejmě doplnit i chybějící zápisy z dávné historie.
Městečko Zruč n.Sáz. rozkládá se
dnes v údolí řeky Sázavy, z větší části
na pravém jejím břehu při ústí potoka
ostrovského, dříve též obecní zvaného.
Na levém břehu postaveno několik nových domků, takže dnes tato část městečka "Zářečí zvaná má 11 domků.
Městečkem vede okresní silnice a
jest v něm nádraží místních drah SvětláLedeč-Kácov a Sedlec-Kutná HoraZruč.

Městečko a celé jeho okolí leží na
prahorním útvaru a to laurentinském.
Dle vykopávaných studní, otevřených
lomů lze souditi, že v nejstarších geolog.
dobách bylo rovinou, pokrytou rulou,
svorem, amfibolitem a prahorním vápencem. Vyvřením granátovce a magnetovce v okolí Zruče a Vlastějovic a jiný-

tovec vyplňují severní část katastru vyvýšeninu zvan ou "poh oří" a v
"Šachtách". Granátovcové lomy poskytují silniční štěrk, doly magnetovcové
jsou dnes opuštěny a obec se práva kutacího před časem zřekla. Při potoku ostrovském jsou zasypané lomy vápencové, ze kterých se dříve pálívalo vápno.

mi vnitřními procesy ve spodních vrstvách zemských původní vodorovná položení prvotních hornin doznala nejrůznějšího přetrhání, zvlnění a zkroucení,
jak průřezy skal pod zámkem a trati kutnohorské dráhy dokazují. Okolí Zruče
stalo se pak dnem prahorní nádrže vodní, do něhož řeka a potoky nanášely postupně velké i menší balvany i oblásky
amfibolitu, žuly, křemene a svoru zasypané hrubým říčním pískem a pak červenavým pískem s přísadou bahna. Na
těchto je vrstva 40 cm říčního písku, pak
opět hrubší oblásky s hlinou a pískem,
na těchto střídají se 3 vrstvy červenavého písku s hlinou a 2 cm vysoká vrstva
písku s černým mourem, prvotními to as
zbytky řas, na ní opět více méně znečištěný písek, vrstva šedého jílu a pak ornice. Po vyplnění, případném zvýšení dna
neb snížení hráze utvořena nová rovina,
na níž pak řeka a potoky vyhloubily
dnešní svá koryta a za přispění člověka
dáno celému okolí dnešního vzezření.

Žíly křemenné a žulové jen menším
množství přicházejí a nenacházejí žádného praktického upotřebení. Z hlíny
cihlářské vyrábějí se cihly v cihelně páně Štíchově pod Zručí. Kruhová cihelna
pana Delavose při potůčku mezi Zručí a
Dubinou byla zrušena a úplně rozbořena, takže dnes jen nepatrné stopy po ní
jsou znatelny.

Leží severozápadně od okresního
města Dolní Kralovice ve vzdálenosti 11
km a severozápadně od sídla okresní
politické správy v Ledči ve vzdálenosti
12,8 km.
K politické obci Zruč patří též
osada Damhoř s 8 domky, ležící proti
toku Sázavy na levém jejím břehu as 10
minut od Zruče a osada Dubina při
okresní silnici k Hodkovu ve vzdálenosti as 20 minut se 24 domky. Až do října
1922 patřívala ke Zruči i osada Pohleď s
Měchonicemi, která stala se toho dne
samostatnou obcí.
Městečko Zruč s osadami Dubinou a Domahoří tvoří též jedinou katastrální obec, která měří 810 ha 60a 59 m2
z čehož připadá na
ha m2

m2

· role …
· luka …
· zahrady

437 56 a
55 40
12 20

99
69
10

· pastviny
· lesy

30 11
227 70

85
78

· rybníky a vodstvo 35 86
· stavební půdy
7 82

79

· neplodné plochy

53

39

41

Katastrální obec souhlasí tedy s
obcí politickou a sousedí s katastrálními
obcemi Pohledí, Nesměřicemi, Chabeřicemi, Řendějovem, Lipinou, Želivcem a
Budami.
Původ jména odvozují někteří od
zmíněného již potoka ostrovského, jenž
hlubokým údolím, jímž cestu si prorazil
"ruče" t.j. bystře teka na pravém břehu
dříve přímo pod hradem, kde nyní železniční roura do Sázavy ústí, se vléval.
Znakem městečka jsou stříbrné
bůvolí rohy v červeném poli. Znaku dostalo se Zručím od jednoho z bývalých
majitelů zdejšího panství rytíře Kalenice
z Kalenic okolo r. 1570.

Z hornin převládá rula se svorem,
pak přichází amfibolit, granátovec, magnetovec, vápenec, žíly křemenné a žulové, cihlářská hlína a písek. Rula a svor
poskytují stavební kámen dobývaný dříve na "Průhoně", nyní v lomech pod Damhoří, u mostu, v "Bažantnici" a u
"Brodu". Amfibolit vyplňuje katastr náš
při hranicích pohledských a táhne se od
Debře k soše sv. Vavřince kde na
"Demlejnkem" as končí, užívá se jej jako kamene ke stavbám, ke dláždění a
štěrkování silnic. Granátovec a magne-

Řeka Sázava poskytuje hojnost
písku, který slouží jednak ke stavbám,
jednak je zpracováváván 2 cementářskými podniky pana Jindřicha Nácovského
a Františka Rozkošného. Zkamenělin
neb zbytků rostlinných či živočišných
nebylo dosud nalezeno.
Podobně i rostlinstvo nevyniká
nějakými vzácnostmi, kromě jediného
případu vzácné lilie zlatohlavé, která v
několika jedincích nachází se pod Damhoří. Ve "Ctiborkách rostou hojně sněženky. V "Obci" byla prý nalezena rosnička obecná. Sbíráním léčivých rostlin
zabývá se nyní listonoš Antonín Smítka,
který za vzácnějšími druhy až několik
hodin cesty dochází a léčiva v nejrůznějších podobách z nich připravuje.
Ani živočišstvo naší obce nemůže
se vykázati nějakou vzácností. Nějakých
památek po předhistorickém člověku
zde dosud nalezeno nebylo. Při kopání
silnice za řekou byla prý nalezena popelnice, kterou zakoupil p. Ságl. Stáří
její nebylo určeno. Mince při stavbě
mostu a na "Ohradě" nalezené jsou
mladšího data.
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OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
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INFORMAČNÍ SERVIS
ZRUČ NAD SÁZAVOU

Přehlídka mladých dechovek
Přehlídka dechových hudeb mladých hudebníků se uskuteční v
neděli 26. května od 13 hodin v parčíku u hotelu Baťov. V případě nepříznivého počasí ve velkém sále hotelu Baťov. Pořadatelem akce je
ZUŠ ve Zruči nad Sázavou spolu s Městem Zruč n.S.

… připravila Jiřina Janatová

OSTATNÍ

Výstava v Ledči nad Sázavou
Městské muzeum Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o.
připravuje výstavu MALÝ TIBET - LADAKH. Jedná
se o práce Romana Kameše a malby tibetských dětí.
Vernisáž této výstavy se uskuteční 1. června 2002 v 18
hodin. Výstava pak potrvá do 28. června. Otevřeno:
Út - ne 9-12 a 13-16 hodin.

Výstava ZUŠ
Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou zahájí 12. června
2002 závěrečnou výstavu prací žáků výtvarného oboru. Bude instalována ve výstavních prostorech na zámku. Otevřeno bude dle provozních
hodin MěÚ. Výstava potrvá do 26. června 2002.

Pokračovací taneční kurz
Nábor by již proveden. Jediné co brzdí začátek zahájení kurzu je
prostor, kde by bylo možné kurz uspořádat. Původně vytipovaný prostor - tělocvična školní družiny - je v pátek večer zadán TJ Jiskře. Nyní
se pokoušíme o získání tělocvičny v bývalé integrované škole. Jakmile
bude vše dořešeno, všichni přihlášení zájemci o kurz budou písemně
obesláni.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
INFORMUJE
Absolventy školy se ve školním roce 2001/2002 stali :
Adéla Fremlová
1. stupeň klavír
- paní uč. P. Zíková
Zdena Pergrová
1. st. akordeon
- p. uč. R. Bělohradský
Martina Papíková 1. st. klarinet
- p. uč. J. Rýva
Kateřina Štíchová 2. st. klavír
- p. uč. P. Zíková
Tomáš Burian
2. st. akordeon
- p. uč. R. Bělohradský
Veronika Klobková 2. st. klarinet
- p. uč. J. Rýva
Martina Andělová, Gabriela Bečvářová, Jana Benešová, Ludmila Čarková, Jana Jaklová, Hana Lipavská, Hana Nováková, Lucie Plíhalová,
Petr Tvrdík, Jitka Vlachová
1. stupeň - všichni p. uč. J. Černý
· ZRUČAN - dechový orchestr mladých ZUŠ vystupuje na hudebních slavnostech v Kopidlně (sobota 18. 5.2002).
· ROŠŤANDY - hudební skupiny ZUŠ zajišťují "Den dětí" v Praze
10-Kolovratech.
· ROŠŤANDY a ZRUČSKÝ DĚTSKÝ SBOR vystupují s muzikálem "Haló, škola brány otevírá" v Čerčanech
24.5.2002.
· ROŠŤANDY vystupují v pořadu "Rošťácký trs" pro středoškolskou
mládež v Čáslavi. Internát SZ a RŠ - 16. 5.2002.
· Výtvarný obor ZUŠ připravuje výstavu prací žáků od 12. 6. do 26.
6.2002 ve výstavní síni na zámku.
· Závěrečný koncert kolektivů školy "Park plný hudby" se připravuje
na pátek 21. 6.2002 - Den hudby.

Červnová sleva pro školy v ROKOKU
V divadle ROKOKO v Praze připravili pro školy
dopolední představení. Vždy od 10 hodin v ceně 60
Kč.
· 14. 6. LAKOMEC - autor Moliére, v hlavní roli
Harpagona Ljuba Skořepová
· 20. 6. RYCHLÉ ŠÍPY - autor J. Foglar, hrají: J.
Hána, A. Novák, J. Holek, V. Jakoubek, M. Gulyáš
aj.
· 21. 6. POMSTA KARAMBY L. - komedie o
stáří, chudobě i lásce. Autor Norfolk. Hrají:
Kluková, Švormová, aj.
· 24. 6. a 25. 6. ROMEO A JULIE - W.
Shakespeare, tragédie první lásky, hrají: Adam
Novák a Lucka Vondráčková
· 26. 6. a 27. 6. VEŘEJNÝ DENÍK OLINA
HOUBIČKY - z Olinova deníku čte Adam Novák
Hromadné objednávky přijímá p. Salichová, tel.:
02/24 21 37 06, fax 24 21 12 60, rokoko@rokoko.cz

Centrum orientálního tance Praha
pořádá dovolené s orientálním tancem na báječném ostrůvku Hvar v nejkrásnější části Chorvatska.
Není vůbec důležité, jestli jste se již s tímto tancem
setkali nebo to budete zkoušet poprvé. Důležité je prý
prožít týden bez práce, stresu a starostí.
Termíny: 31. 5. - 9. 6.2002 a 7. 6. - 16. 6.2002
Dále jsou v Praze pořádány kurzy tohoto druhu
tance a některé speciální semináře. V Lužické ulici čp.
9 na Praze 2 pak najdete speciální obchůdek, kde nabízejí širokou paletu orientálních oděvů, doplňků a šperků.
Veškeré informace z této oblasti vám podají na
telefonních číslech: 02/227 19050 a 02/227 13353, emailem: info@orintalnitanec.cz nebo najdete informace na www.orientalnitanec.cz.
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PROGRAM
KINA LEDEČ N. S.
ČERVEN 2002
1. 6. SPY GAME
20.00 hod. Americký širokoúhlý špionážní
film s R. Redfordem v hlavní roli.
4. 6. TO JE MÉ TĚLO!
20.00 hod. Francouský erotický příběh ze
současnosti.
6. 6. ROK ĎÁBLA
20.00 hod. Česká filmová komedie s Jarkem
Nohavicou.

Pracovní doba

8. 6. MUMIE SE VRACÍ
20.00 hod. Volné pokračování americké horrorové komedie a nová dobrodružství.

Po - Pá
8 - 15 hod.

11. 6. AMÉLIE Z MONTMARTRU
20.00 hod. Francouzsko-německý film, vítězný z MFF v Karlových Varech.

Uvedená doba je pouze orientační a lze
přizpůsobit dohodou.

13. 6. NA KŘÍDLECH VÁŽKY
20.00 hod. Americký milostný příběh s Kevinem Costnerem v hlavní roli.
15. 6. MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ
ZRCÁTKO
17.30 hod. Česká komedie pro celou rodinu.
18. 6. MALÝ SVĚDEK
20.00 hod. Americký thriller s Johnem Travoltou v hlavní roli.
20. 6. ZATRACENÍ
20.00 hod. Nový český film o českém průvodci v jihovýchodní Asii.
22. 6. PRCI, PRCI, PRCIČKY II.
Volné pokračování filmové veselohry.
25. 6. KŘIŽOVATKA SMRTI II.
20.00 hod. Volné pokračování americké komedie.
27. 6. PROTIÚDER
20.00 hod. Americký film o potlačení teroru.
V hlavní roli A. Schwarzenegger.
29. 6. ČISTÁ DUŠE
20.00 hod. Premiéra amerického Oscarového
filmu roku 2001!!! V hlavní roli Russell
Crowes.

BECKER Posázaví s.r.o.
Váš partner pro nakládání s odpady
a jejich úpravu informuje
Svozový plán plastů, skla a papíru v měsíci
červnu :
plasty …...… 1., 15. a 29. června
papír ………. 13. a 27. června
sklo ……….. 22. června
Prosíme občany, aby při třídění plastů zmenšovali jejich objem a neodkládali do nádob na
tříděné odpady jiné druhy odpadů, které tam
nepatří. S těmito materiály dále ručně pracují
lidé a znečištěním se zvyšují náklady na jejich
svoz, třídění a hygienické požadavky.

DŮSLEDNÝM TŘÍDĚNÍM
OVLIVNÍTE VÝŠI POPLATKU
ZA LIKVIDACI ODPADŮ!!!
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"MIKROREGION POSÁZAVSKÝ KRUH"
V souladu s ustanovením § 50
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. byl na
valné hromadě ve Zruči nad Sázavou,
konané dne 4. dubna 2002 založen výše
jmenovaný mikroregion. Jeho cílem je
ochrana a prosazování společných zájmů členů svazku.

4. Řešení úkolů v oblasti ochrany
ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu
vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v
obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.

Na vytvoření svazku se dohodly
tyto obce : Dolní Pohleď, Horka nad
Sázavou, Chabeřice, Kácov, Pertoltice,
Řendějov, Vlastějovice a samozřejmě
Zruč nad Sázavou. Oficiální název svazku, tak jak je již uvedeno v titulku, zní:
"Mikroregion Posázavský kruh". Předmětem činnosti je zejména :

5. Provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin.

1. Řešení úkolů v oblasti školství,
sociální péče, zdravotnictví, kultury,
požární ochrany, veřejného pořádku,
ochrany životního prostředí a rozvoje
cestovního ruchu.
2. Zabezpečování čistoty obcí,
správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování, odvoz a likvidace
TKO, zásobování vodou, odvádění a
čištění odpadních vod.
3. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů
veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území.

6. Správa mejetku obcí, zejména
místních komunikací, lesů, domovního a
bytového fondu, sportovních, kulturních
zařízení a dalších zařízení spravovaných
obcemi.
7. Řešení problémů nezaměstnanosti v mikroregionu a podpora podnikání.
8. Za předmět činnosti svazku se
považují i takové akce a aktivity, které
se z objektivních důvodů netýkají všech
členských obcí. V takovém případě je
povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy sdružení jako celku.

cí dokumentací.
Do funkce předsedy představenstva mikroregionu byl zvolen zástupce
Města Zruč nad Sázavou pan Jaroslav
Balíček, do funkce místopředsedy zástupce obce Horka n.S. pan Václav Jakl,
do funkce členů představenstva zástupce
obce Chabeřice pan MVDr. Petr Záruba,
zástupce obce Kácov pan Jaroslav Koubek a zástupce obce Pertoltice pan Jiří
Lhotka. Do funkce členů dozorčí rady
byli zvoleni zástupci obce Dolní Pohleď pan Eduard Krisman, zástupkyně
obce Řendějov paní Alena Slavíčková a
zástupce obce Vlastějovice pan Ing.
Zdeněk Havlín.
Na závěr valné hromady konané
dne 4. dubna 2002 v kanceláři MěÚ ve
Zruči nad Sázavou byly schváleny stanovy svazku obcí a byl podán návrh na
zápis svazku obcí "Mikroregion Posázavský kruh" do registru vedeného u
Okresního úřadu v Kutné Hoře.

9. Zajišťování důležitých společných investičních akcí v mikroregionu v
souladu se schválenou územně plánova-

FESTIVAL AMATÉRSKÝCH VIDEOPROGRAMU A FILMU
Regionální kolo ve Zruči nad Sázavou konané dne
4. května 2002
Programy hodnotila porota, která pracovala ve složení: předseda Mgr. Jiří Klatovský, členové Jan Kuklík a Jaroslava Večeřílková.
Celkové hodnocení přehlídky: V soutěži bylo celkem promítnuto 18 soutěžních snímků, všechny ve formátu VHS.
Porota se rozhodla udělit následující ceny :
Kategorie hraných snímků :
1. cena : neudělena
2. cena : Rolnička, autorka Alena Tůmová
Pravdivé svědectví o městě Havlíčkově, autor Radek Šauer
3. cena : Pán a čert, autor Jaroslav Bouše
Kategorie dokument :
1. cena : Zde býval Sázavan, autor Karel Tvrdík
2. cena : O medvědovi, autor Luboš Hrabák
3. cena : Kámoška, autor Zdeňka Vašíčková
Čestné uznání : Čečelice, autor Václav Čermák
Kategorie experimentálních snímků :
1. cena : Proměny, autorka Veronika Mixová
2. cena : TV JUMBA, autorka Michaela Kouřilová
Kdyby..., autorka Alena Tůmová
3. cena : neudělena

Kategorie hraných-rodinné video :
Čestné uznání : Plavba do Poděbrad, autor Václav Beneš
Postupující filmy: Zde býval Sázavan, O medvědovi, Kámoška,
Pravdi vé
svědectví
o
městě
Ha vlí čkově,
Proměny, TV JUMBA.
Tolik tedy z výsledků. Pořadatele i redaktory Zručských novin samozřejmě nejvíce těší, že do Svitav postupuje také snímek
zručského autora Karla Tvrdíka. Blahopřejeme a držíme palce!
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POVĚRY O SVATEBNÍCH TERMÍNECH

POVĚRY VE SVATEBNÍ DEN

Minule jsme si pověděli něco málo o květomluvě, dnes
uvedeme několik pověr, které se týkaly svatebních termínů.
Víte, že jsou magická data, kdy je svateb mnoho (např. 2. 2.
2002) a pak naopak období, kdy se říká, že by se svatby konat neměly, že nebudou mít novomanželé štěstí. A tak tedy
zde jsou šťastná a méně šťastná období :

Již jsme uvedli pověry, které se vázaly k datu svatby. Nyní
si povíme o pověrách, které se váží přímo ke svatebnímu
dnu :

Svatby nebyly doporučovány, protože se věřilo, že by to
přineslo do manželství smůlu :
* V pátek podle pořekadla "V pátek jde vše nazpátek".
* V květnu: "V máji na máry".
* Při zatmění měsíce - považovalo se to za špatné znamení.
* Na sv. Markétu: "Svatá Markéta hodila srp do žita". Srp
symbolizoval pokosení manželského štěstí a úrody v manželství. Totéž platilo o celé době žní - srp a kosa sekají manželství.
* V listopadu: "V listopadu - za ohradu". - Značí to nešťastné
manželství.
* Při půstu.
Naopak štěstí, jak se věřilo, přináší :
* Úterý.
* Doba masopustu - od Tří králů do Popeleční středy.
* Doba posvícení.
* Září - říkávalo se: "Když se v září oženíš či vdáš, bohatství
zaručeno máš".
* Říjen - říkávalo se: "Svatba v říjnu, láska kvete, ale blahobyt uteče".
* Na Nový rok: "Svatba na Nový rok, k věrnosti a lásce
skok".
* Od novoluní k úplňku, když dorůstá měsíc. Dorůstající měsíc symbolizuje vzrůstající lásku, rodinu a bohatství.
Tak tolik tedy staré pověry. Ať už jim chcete věřit nebo ne, určitě mnohem důležitější jsou vždycky oni dva lidi,
kteří se mají rádi. Jen a jen na nich záleží, jak si povedou ve
společném životě. Žádné datum ani další síly jim štěstí nezaručí. A proto nezapomeňte, květen je především měsícem
lásky a tak se mějme rádi.

* Mince schovaná do bot přináší snoubencům bohatství.
* Šťastná nevěsta ta, na kterou svítí slunce.
* Nevěsta bude mít v manželství navrch, když ve svatební
den spatří ženicha dříve než on ji.
* Nevěsta by neměla o svatbě plakat kvůli hádce s ženichem.
Prý by pak měla uplakané manželství.
Toto se však nevztahuje na slzy štěstí a dojetí.
* Kdo komu první u obřadu šlápne na nohu, bude vládnout v
domácnosti.
* Vládu v domácnosti převezme ta nevěsta, která od obřadu
vykročí pravou nohou.
* Za štěstí se prý považovalo, potkal-li novomanželský pár
cestou z obřadu lejno, a nejlépe šlápl-li nevědomky do něho.
* Ženich by měl nevěstu přenést přes práh na hostinu a do
nové domácnosti, aby vyplašil zlé duchy, kteří chtějí zmařit
dobré vyhlídky na plodnost a blahobyt.
* Nevěsta by měla celý svatební den z jídla jen uštipovat.
* Svatební dort by měla nevěsta ochutnat, byť jedním soustem, aby manželství vydrželo.
Pověr je ještě mnohem a
mnohem více. Říká se, že
by nevěsta měla mít vypůjčenou věc, neměla by se
oblékat do modrých šatů,
které značí modřiny v budoucnu, atd. Ale ... jsou to
jen pověry a záleží zase na
tom, jak se dva lidé mají
rádi, jak k sobě budou tolerantní a jak si budou vzájemně naslouchat. A pokud
jim to snad nevyjde, nebude to určitě vinou pověry.

KOSMETICKÁ AKCE

ORIFLAME
Na dvě stovky žen a dokonce několik mužů využilo prezentační akce kosmetické firmy ORIFLAME, která se konala 18.
dubna v prostorech zručského zámku. Předvedeny zde byly produkty výše zmíněné firmy, byly slosovány anketní lístky a celou
akci doprovázel kulturní program, o který se postarala Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Vyvrcholením tohoto příjemného odpoledne byly dva živé vstupy zpěvačky Jitky Zelenkové. Jak již bylo předesláno, možnosti navštívit tuto akci využilo
mnoho žen, což svědčí o tom, že produkty firmy ORIFLAME nejsou neznámé a získávají si stále větší oblibu.
Proto se zástupkyně firmy a distributorky rozhodly, že budou v pravidelných intervalech informovat zájemkyn ě o novinkách i případných slevách kosmetických produktů. První schůzka, na kterou Vás srdečně zvou se uskuteční

ve čtvrtek 20. června opět v prostorách zručského zámku.
Nenechte si ujít tuto příležitost a přijďte vy, které již o výrobcích něco víte, i vy, které se s nimi teprve seznámit hodláte. Na
Vaši účast se již nyní těší pořadatelé akce.

KVĚTEN 2002

NÁZORY ČTENÁŘŮ
Protože tato rubrika má omezený prostor, budeme dávat přednost článkům věcným a konstruktivním před články emotivními, které nic neřeší. Přejeme si a
uděláme vše pro to, aby se z těchto novin nestal brak a prostředník k vyřizování
účtů. Přejete-li si to také, pomozte nám a napište svůj článek.

BLAHOSLAVENÝ A SPOKOJENÝ JE TEN ...
· kdo se umí smát vlastním chybám a nedostatkům. Má o zábavu stále po·
·
·
·
·
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staráno.
dokáže večer klidně usnout bez výčitek svědomí . Stane se spokojeným
člověkem.
kdo dokáže naslouchat druhým a mlčeti. Dozví se mnoho věcí.
kdo umí ocenit úsměv a zapomenout na urážku. Má svou cestu stále ozářenou sluncem.
kdo umí brát drobnosti lehce a věci důležité klidně. Prodlouží si tím život.
kdo dříve uvažuje, než začne jednat. Vyhne se mnoha hloupostem a stane
se spokojeným člověkem.

Pod touto hlavičkou najdete vždy články,
které napsali čtenáři Zručských novin.
Nutno však předeslat, že tyto články nevyjadřují stanovisko redakce a vydavatele
novin. Nebojte se vyjádřit svůj názor a
dopis opatřit svým podpisem. Redakce si
vyhrazuje právo korekce, zejména gramatické, pojmové a kvantitativní. Doporučujeme čtenářům, aby záměr nechat zveřejnit svůj článek zkonzultovali osobně
v redakci. Články určené jako reklama,
prezentace politických stran při předvolební kampani ap. budou zveřejňovány
pouze jako placená inzerce .

( J. Hamajdová )

VAŘÍME A RADÍME
Květnové počasí nám vždy ukazuje zázračné změny v přírodě. Odkvetlé květy se pomalu mění v ovoce,
ptáci vesele vyzpěvují, vše se zelená, a tak by byl hřích sedět doma a o tyto nádherné přírodní zázraky přijít.
Byla by i škoda vracet se domů na oběd, a tak si pochutnáme venku. Budeme grilovat.

Jablečné špízy pro 4 osoby
4 menší jablka, 400 g drůbežích jater, 320 g pikantní
klobásy (ale může být i kabanos), 2 menší cibule, olej sůl a
2 lžičky nasekaného estragonu, olej, grilovací koření, sůl.
Jablka zbavíme jádřinců a nakrájíme na kostky asi
3x3 cm. Klobásu rozkrájíme na osm špalíčků a ty ještě z
každé strany trochu nařízneme. Cibule oloupeme a rozkrojíme na čtvrtky, estragon a grilovací koření smícháme s
olejem. Špízové jehly potřeme olejem a střídavě napichujeme všechny suroviny. Nakonec špízy potřeme ochuceným
oleje a grilujeme přibližně 12 minut. Během grilování otáčíme a potíráme, těsně před konzumací špízy osolíme a
okořeníme dle chuti pepřem či jiným kořením, nebo přidáme na talířek různé kořenící omáčky. Podáváme s pečivem
nebo grilovanými plátky brambor.

vodě rozpustíme cukr a přivedeme k varu. Potom do vroucí
vody pomalu nalijeme připravenou směs z vody a pudinku
a povaříme vše asi 2-3 minuty. Musíme neustále míchat,
abychom pudink nepřipálili. Meruňky rozkrájíme na menší
kousky. Připravené nádobky vypláchneme studenou vodou,
na dno každé nalijeme 2-3 lžíce pudinku a necháme chviličku zatuhnout. Potom na něj položíme meruňky a opět
dolijeme pudink. Na závěr do každého poháru rozdělíme
zbytek meruněk. Poháry necháme vychladnout. Před podáváním na místě dezert ozdobíme oloupaným a na kousky
nakrájeným kiwi, nastříkáme šlehačku nebo zmrzlinu a
posypeme nasekanými pistáciovými oříšky. Ale věřte, že
zcela postačí i granko.

Dětem můžeme do misek nebo skleniček s sebou
předem připravit ovocný pudinkový pohár ...

Ovocný pudinkový dezert
100 ml ovocné šťávy z meruněk, 900 ml vody, 2
ovocné pudinky - jahodové nebo višňové, 3 lžíce cukru krupice, 220 g scezených kompotovaných meruněk bez slupek,
1 kiwi, šlehačka nebo zmrzlina - 4 lžíce, 2 lžíce nahrubo
nasekaných nesolených pistáciových oříšků.
Ovocnou šťávu z meruněk promícháme se 100 ml
vody. Pudinkové prášky vsypeme do ochucené vody a
dobře promícháme, aby nezbyly žádné hrudky. Ve zbylé

DOBROU CHUŤ
A
KRÁSNÝ DEN V PŘÍRODĚ !

KVĚTEN 2002
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v
měsíci květnu oslavují nebo již oslavili své narozeniny, zvláště pak: Jaroslavu Klímovi, Josefu Kuželovi, Anně Klčové, Stanislavu Rakovi, Anně Martinů, Aloisi Kolouchovi, Boženě Vyhnalové, Anně
Forejtové, Antonínu Kovaříkovi, Marii Vokálkové
ze Želivce, Jaroslavě Peroutkové, Blaženě Daňkové, Ladislavu Dostálovi, Františku Ondíkovi, Karlu
Peckovi, Marii Klatovské, Václavu Domasovi, Stanislavu Sadílkovi, Blaženě Hroudové, Janě Janíkové, Josefu Černému, Marii Trojanové, Jaroslavu
Studničkovi z Nesměřic, Zdeňku Jelínkovi ze Želivce, Jiřině Dolejšové, Janě Fialové, Josefu Koblihovi, Marii Szalaiové, Věře Kolbové, Jaroslavu
Cirhanovi, Helze Dufkové, Hedvice Smítkové,
Antonínu Michalovi a Anně Kyselové.
Jmenovaným i všem ostatním oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
Dne 8. května 2002 oslaví významné životní jubileum 70 let náš milý tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Šebek ze Zruče nad Sázavou a 31.
května 2002 oslaví své kulatiny 40 let syn Jiří Šebek, též ze Zruče n.S.
Ke krásnému jubileu přejeme oběma stálého
zdraví, štěstí, rodinné pohody a do dalších let
hodně životního elánu, optimismu a pracovních
úspěchů.
To vše z celého srdce přejí Maruška Kosinová,
Jirkova rodina, manželé Návojských, rodina Vítů, Veselkovi, Pavlicovi a Forejtovi.

PODĚKOVÁNÍ
Za blahopřání k narozeninám a významným životním výročím děkují Městskému úřadu a Sboru pro
občanské záležitosti: Lidmila Černá a Libuše
Braumberová.
Oddělení kultury děkuje členům zručského
Fotoklubu
Bedřichu Procházkovi a Jaroslavu
Boumovi za spolupráci.

Zvláštní poděkování patří panu Brandovi, který se
stará o úklid v nové Zruči. Poctivá práce je za ním
vidět na každém kroku.
Za občany nové Zruče děkuje p. Šimková a redakce
se připojuje.
Podobné poděkování patří i paní Renatě Žákové,
která se od letošní sezóny stará o zámecký park.
Kdo se parkem prošel, jistě nepřehlédl kus pořádné
práce.
Děkujeme a věříme, že její odborné dílo bude
ušetřeno
vandalských
"úprav".
Redakce.
Děkuji touto cestou za velikou pomoc v mé ztížené
situaci. Panu starostovi, paní Šťastné, panu Mgr.
Drahokoupilovi, své švagrové, učitelům a všem
těm, kteří nám pomohli.
Ladislava Beštová s dcerou
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské
záležitosti za milé blahopřání a dárky k mým
jubilejním narozeninám.
Jaroslav Klíma
Srdečně děkujeme za všechna slova útěchy,
květinové dary a krásné vzpomínky na našeho
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka Ladislava
Braumbera.
Libuše Braumberová a dcery s rodinami
Mateřská škola Malostranská mnohokrát
děkuje manželům Sedláčkovým a slečně
Fišerové za překrásný zahradní domeček, který
zhotovili na vlastní náklady, ve svém volném
čase a při jeho zhotovení odpracovali 600 hodin.

VZPOMÍNKA
V městském rozhlase jsme se naposledy rozloučili s
našimi spoluobčany: panem Miroslavem Hobzekem, paní Annou Havlovou, rozenou Bokšteflovou - rodačkou ze Zruče, panem Františkem Maškem, paní Františkou Hladišovou, paní Zdeňkou
Vyskočilovou a panem Zdeňkem Pekárkem.
Věnujme zesnulým tichou vzpomínku.

KVĚTEN 2002
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S P O R T

INZERCE

Tělovýchovná jednota JISKRA Zruč nad Sázavou nabízí několik
volných chatek pro prázdninovou rekreaci v DT Chřenovice v termínech od :
7. 7. - 13. 7.2002
14. 7. - 20. 7.2002
21. 7. - 27. 7.2002

Od příštího čísla se mění cena inzerátů. Řádková inzerce: 1 řádek sloupcového tisku 10,- Kč, plošná inzerce: formát A4 bude za 1.000 Kč, půl strany
500 Kč a 1/4 strany 250 Kč. K tomuto
opatření jsme museli přistoupit z důvodu stále se zvyšujících nákladů na vydávání novin.

Cena za chatku (5 osob) včetně povlečení je 700 Kč na týden. Teplá
voda, lednice k dispozici. Stravování lze zajistit.
Žádosti a informace podává paní TYLOVÁ, tel.: 0604 465543 denně od 16 do 22 hodin.

Místní organizace Českého rybářského svazu
Zruč nad Sázavou informuje
25. května 2002 pořádá MO ČRS za pomoci místních příznivců a
podnikatelů již tradiční RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO ŽÁKY na řece Sázavě "u lodiček".
Zahájení soutěže je v 7 hodin, ukončení v 10 hodin. Sraz a rozdělení
sektorů v 6.45 hodin. Pro mladší ročníky je nutný doprovod osobou
starší 18 let. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny. Akce je bezplatná a zúčastnit se mohou i neregistrovaní v ČRS. Potřebné náčiní
musí mít soutěžící s sebou.
Dne 8. června budou pro dospělé uspořádány RYBÁŘSKÉ ZÁVODY v kempu na Horce n.S. Zahájení v 6 hodin, ukončení v 11 hodin. Losování sektorů a výběr startovného proběhne již v 5.30 hodin. Hlavní cenou je zájezd na rybolov do Norska od CK Eden Praha 4 a řada dalších hodnotných cen.
Pro tento den bude celý úsek pro dopolední rybolov z obou
břehů uzavřen!

Koupíme byt 2+KK v osobním
vlastnictví ve Zruči nad Sázavou.
Zn.: Spěchá. Tel.: 0608 522 888.
Pronajmu nebytové prostory na náměstí v Ledči nad Sázavou. Tel.:
0603 267 980, 0452/601 528.
Pronajmu byt ve Zruči n.S. (od července-garsonka). Tel.: 534 375.
Pronajmu plně vybavený obytný
přívěs. Tel.: 534 375.
Prodám velmi pěkný stolek v mahagonovém provedení s prosklenou
skříní na televizi, video a hi-fi věž.
Cena 1900 Kč.
Prodám starý psací stroj, funkční,
velmi pěkná dekorace dobytu Cena
1000Kč.
Telefon: 0723 94 55 44
*******************************

Městský úřad - oddělení kultury hledá průvodce na zámek
pro letošní letní sezónu. Vhodné pro místní studenty starší
18 let. Bližší informace na telefonu 531 194.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SE DOČTETE :
Aktuální informace z radnice
Informační servis
Pokračování seriálů - Z kronik, Komise
Informace o připravované akci- půdní vestavby v ul. Spojovací
Další zajímavosti
Příjem inzerce, vzkazů a příspěvků do novin - Jiřina Janatová - telefon 0327 / 531 194. Nevyžádané příspěvky nevracíme.
Redakce : Městský úřad Zruč nad Sázavou, Zámek 1 - tel.: 0327/ 531 579. Registrační číslo MK ČR E 10481.
Webové stránky - http://noviny.mesto-zruc.cz, emailová adresa - noviny@mesto-zruc.cz
Grafická úprava: Martin Beneš

