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ÚVODNÍK ...

Nová tělocvična Na Pohoří

Dne 6. září 2002 byla slavnostně otevřena tělocvična Na
Pohoří s parametry víceúčelové sportovní haly. Slavnostního otevření za hojné účasti občanů se zúčastnil generální ředitel prová-

děcí firmy VCES a. s. Mgr. Boštík a další vedoucí činitelé této
firmy, dále poslanec Parlamentu ČR Ing. Milan Urban, přednosta Okresního úřadu v Kutné Hoře Mgr. Miroslav Šimůnek, vedoucí referátu školství Okresního úřadu Ing. Antonín Hejzlar,
ředitel ZŠ Na Pohoří Mgr. Jiří Drahokoupil a další zástupci školy
a představitelé města v čele se starostou města Jaroslavem Jelínkem. Po úvodních projevech a přestřižení pásky si všichni společně prohlédli všechny prostory tohoto objektu.

Co slavnostnímu otevření předcházelo? Stavba byla součástí akce nazvané "Dokončení rekonstrukce a modernizace
školských zařízení. Akce zahrnovala 7 stavebních objektů: školní
jídelnu, teplovodní přípojky a OPS, plynovou přípojku ke školní
jídelně (stavba byla realizována na náklady STP a.s.), rekonstrukce pavilonů A-F Základní školy, rekonstrukce MŠ Na Pohoří, rekonstrukci školy Pod Farou na ZUŠ a konečně stavbu tělocvičny, která byla stavebně a finančně nejnáročnější.

Stavebně technický stav vyjmenovaných školských objektů
se neustále zhoršoval a hrozilo dokonce uzavření školní jídelny a
omezený provoz dalších zařízení. ZŠ Na Pohoří, ač stavba relativně mladá, trpěla již od samého vzniku problémy se zatékáním
plochými střechami pavilónů, tvorbou plísní a naprosto nedostatečnou tepelnou izolací. Objekty ZŠ a MŠ splňovaly stanovenou
technickou normu teplotní propustnosti pouze na jednu desetinu.
Samostatnou kapitolou byly přechodové můstky na ZŠ mezi pavilony. Tvorba námrazy na podlaze v zimním období po úklidu
vytvářela velké riziko úrazů dětí. Stav školní jídelny hrozil uzavřením Okresním hygienikem. Město již v roce 1994 zahájilo
zateplování severozápadních stěn pavilonů ZŠ a následně i stěn
jihovýchodních. Bylo jasné, že vlastními prostředky nejsme
schopni v relativně krátké době řešit tuto situaci. Proto již v roce
1995 Město jednalo s ředitelem územních rozpočtů Ministerstva
financí o možnostech dotací od státu. pomoc byla přislíbena, ale
způsob financování a výše dotací v jednotlivých letech byly velkou neznámou.
pokračování na straně 2 ...
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Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Rada na svém zasedání konaném
dne 21. srpna 2002
· schválila použití městského znaku
firmou GRAFIK NEVEL Trutnov
ke komerčnímu účelu (výroba samolepek na doplnění SPZ
· schválila pronájem levé ordinace v
přízemí objektu Ambulance na 1 den v
týdnu žadatelce paní Mgr. Kloučkové
pro logopedickou ambulanci
· schválila smlouvu o dílo uzavřenou s
firmou TENZA Brno na dodávku
projektové dokumentace
"Ekologizace tepelného uhelného
zdroje a náhrada parních rozvodů v
soustavě CZT Zruč nad Sázavou rekonstrukce parních rozvodů na
teplovodní - stavba 02"

· schválila smlouvu o poskytování služeb souvisejících s činností monitorovací centrály uzavřenou s firmou FENIX Praha pobočka Vlašim

Rada na svém zasedání konaném
dne 4. září 2002
· schválila bezúplatný pronájem velké
zasedací místnosti MěÚ MS ODS
Zruč n.Sázavou dne 16.10.2002 od
18 hodin za účelem pořádání mítinku
· schválila provedení prací na vyčistění
rybníka v Želivci (následky přívalových dešťů) firmou EVOS HYDROS

Zastupitelstvo města na svém
31. zasedání konaném
dne 19. září 2002
Hlavními body jednání bylo:
· schválení povodňového plánu pro
město Zruč a obec Nesměřice
· přechod předškolních a školských zařízení do právní subjektivity
· schválení návrhu změn ÚPSÚ Zruč n.
S. a obecně závazné vyhlášky o závazných částech změny ÚPSÚ
· druhá úprava rozpočtu roku 2002
· schválení roční účetní uzávěrky za rok
2001
· otevřený dopis starostovi města a členům ZMě od p. Vl. Rendla
S nejdůležitějšími přijatými usneseními
vás seznámíme v příštích novinách.

Informace odboru vnitřních věcí MěÚ
Máte už nový řidičský průkaz?
Pokud ne, tak vězte, že řidičské průkazy vydané do 30. 6.1964 je třeba vyměnit do 31.12.2002, průkazy
vydané od 1. 7.1964 do 31.12.2000 pak do 31.12.2005. Po těchto lhůtách jsou staré průkazy neplatné.
Výměnu řidičských průkazů provede okresní úřad, v jehož obvodu má řidič trvalý pobyt.
( Marie Šťastná, vedoucí OVV )

Nová tělocvična Na Pohoří
… pokračování ze strany 1
Město v březnu 1998 vypsalo veřejnou soutěž na zhotovitele celé akce. Vítězem se stala firma VCES. Tato firma, jako jediná, nabídla 5 variant řešení a výborné reference, ale co bylo nejdůležitější, nabídla velmi výhodné podmínky k překlenutí nedostatku finančních prostředků. Náš výběr se ukázal jako velmi
prozíravý, neboť objekt ŠJ bylo nutno co nejrychleji dokončit a
dotace přicházely postupně. Nejprve v roce 1998 - 6 mil. Kč a
další rok 5 mil. Kč z tzv. vratek. Poprvé v roce 2000 byla celá
akce zařazena jako individuální dotace ve státním rozpočtu a by-

lo uvolněno 10 mil. Kč. Rozhodující část dotace byla poskytnuta
v loňském roce, téměř 46 mil. Kč a v letošním roce 33 mil. Kč. Z
celkového záměru zbývá uskutečnit poslední akci - rekonstrukci
staré školy na ZUŠ.
A tak se v rámci celé výše jmenované akce naše veřejnost,
hlavně sportovní , dočkala i otevření sportovní haly. Je nutné
poděkovat všem, kteří se o toto dílo zasloužili a mít na pam ěti, že
bez finanční pomoci státu bychom nikdy nebyli schopni takový
rozsah rekonstrukcí , v tak krátkém časovém rozpětí, uskutečnit.
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LÍPA PAMĚTNICE
Na začátku tohoto dílu se chvíli zastavíme ve Zruči nad kou monarchii. Za své názory byl Skrejšovský, zase stejně jako
Sázavou, protože právě zde, v bezprostřední blízkosti lípy Borovský, vězněn. V roce 1878 o zručské panství přišel. V roce
pamětnice došlo k událostem, které rozhodně stojí zato za- 1883 zemřel.
znamenat.
Když na zručské škole vyučoval již výše zmíněný učitel
V roce 1839 byl položen základní kámen zručské školy Josef Babický, dělal si záznamy o škole. Tyto zápisy jsou doPod farou. Při vlastní stavbě byla do základů vložena cínová ná- dnes dochovány. Jen nás mrzí, že většinu zápisů si neumíme
dobka s pamětní listinou, na kterou se podepsali všichni patroni přečíst, protože jsou jsou psány zvláštním písmem - švabachem.
této nově stavěné školy. Nejvýznamnější z nich byl jistě Jakub,
V roce 1852 se ve Chvalkovicích u Jaroměře narodil Josef
rytíř z Löwenthalu, majitel zručského zámku, který na stavbu
Mikš.
Ve svých pěti letech přišel do Zruče ke svému strýčkovi
školy přispěl nemalou částkou. Dále se ve Zruči zasloužil o zřízdejšímu
faráři. Ten ho vychoval a dopřál mu vzdělání. Po zručzení nového hřbitova, protože starý zůstal spolu s kostelem poničen po požáru. Po Jakubově smrti zdědil panství jeho syn Jan z ské základní škole ho nechal vystudovat střední a pak několik
Löwenthalu, který nechal na základě otcovy poslední vůle na no- vysokých škol. Filologii studoval dokonce v německém Lipsku.
vém hřbitově postavit hřbitovní kapli sv. Jakuba Většího, do níž Pak Josef Mikš odjel vyučovat na fakultu do Ruska do Novočerbyly uloženy ostatky šlechticů z Löwenthalu. Po požáru byl kaska a později do Petrohradu. Po Velké říjnové revoluci se vráopraven i kostel, a tak do něho Löwenthalové nechali instalovat a til z Ruska do Čech, kde ho , již jako důchodce, učinil svým knivysvětit dva obrazy - obraz Srdce Panny Marie, obraz Svaté Filu- hovníkem prezident T.G. Masaryk. Tuto funkci vykonával až do
mény a dodali korouhev bratrstva Panny Marie. V září roku 1861 své smrti v roce 1923.
nechali opravit varhany. Práci provedl tehdejší známý varhanář
V roce 1863 se ve Zruči narodil Josef Svoboda, velmi čilý
Leopold Fukátko. Janova manželka, hraběnka Octavie z Löwen- člověk. Byl místním lékařem, lidmi oblíben - léčil bohaté i ty, o
thalu byla zase velkou ochránkyní chudých dětí. Když v roce kterých nemohl očekávat zaplacení. Zřídil si i malou laboratoř,
1866 bylo veliké sucho, po kterém následovala malá úroda a děti ve které hned míchal léky. Zasloužil se o rozvoj místního Sokola,
ve Zruči začaly umírat hladem, nechávala denně vařit polévku a Hasičského a Divadelního spolku, Místní školní rady. Po dokonněkdy ji dokonce sama rozdávala školním dítkám. Na vánoce čení Posázavské dráhy se stal prvním železničním lékařem, v 1.
pak chodívala do školy, kde nechala nazdobit stromeček a pod světové válce otevřel lazaret pro raněné vojáky a cvičil do něho
něj nadělovala nejchudším dětem oblečení, sladkosti, knihy a ošetřovatele a ošetřovatelky. Založil Okrašlovací spolek, který
další školní pomůcky. Vzdělání přála, protože sama byla velice pak zvelebil náměstí ve staré Zruči a náměstí Malostranské. Na
nadaná, například v malování. Když oblíbenému zručskému uči- něm pak zasadil u příležitosti konce války a vzniku Českosloventeli Babickému zemřel syn Ludvík, v kterého vkládal své naděje, ské republiky v říjnu 1918 "lípu svobody". Založil park na nánemohl se dlouho s jeho ztrátou vyrovnat. Hraběnka Octavia, aby městí ve staré Zruči, které od roku 1990 nese jeho jméno. Znám
zmírnila jeho žal, namalovala mu na památku alespoň Ludvíkův byl tím, že byl velmi podoben T.G.Masarykovi, jezdil s malým
portrét. Když pak onemocněl sám, žalem zesláblý, učitel, a mu- vozíkem, který táhl bílý koník a v ruce neustále držel oblíbené
sel vynechávat vyučování, aby děti vše dohnaly, doplácela mu viržinko. Zemřel v roce 1933.
pak po uzdravení všechny hodiny navíc, po které se dětem věnoV roce 1885 se na Zruč dostali Šebkové. Jeden z nich,
val.
Adolf Schebek, šlechtic a železniční inženýr, se zabýval projekPřibližně v této době žil také nejreakčnější představitel ra- továním a stavbami železnic. Ve Zruči se zasloužil o výstavbu
kouské monarchie - šéf rakouské diplomacie kníže Klemens Lo- dvou drah - dráhy Posázavské, která začala jezdit v roce 1903 a
thar Metternich. Jeho jediným kladem bylo to, že se snažil všemi dráhy Kutnohorské, která je v provozu od roku 1905. vypracoval
politickými prostředky zabránit válkám. Oblíben však nebyl pro si i projekty na trať třetí, která měla vést směrem na Trhový Štěsvou zavedenou metodu - metternichovský absolutismus" - to pánov a napojit se na dále na Vlašim, až do Pelhřimova. Tím měznamenalo policejní stát s mnoha špicly a novu cenzurou.
la Zruč získat spojení na všechny strany. Bohužel k výstavbě této
Objevily se i lidové hrací karty, na kterých se již objevily trati nedošlo, neboť se již schylovalo k 1. světové válce.
motivy - kule, zelené, srdcové, žaludy, spodkové a svrškové.
V roce 1872 koupil zručské panství publicista a novinář
Jan Stanislav Skrejšovský. Přestože měl trochu odlišné názory,
protože patřil ke skupině staročechů (tehdejší společnost se dělila
na stoupence mladočechů a staročechů), měl mnoho společného
se známějším spisovatelem Karlem Havlíčkem Borovským,
oba kritizovali tehdejší vídeňskou vládu a vlastně celou rakous-

Tak jako v minulých dílech zase končíme událostí, která
poznamenala zručské dějiny. Jistě se až k naší lípě pamětnici doneslo první zahoukání vláčku, který po stejné trati jezdí denně
dodnes. Jedinou změnou snad je, že již není poháněn parou a
nahrazeny byly dřevěné vagóny.

· Nadále probíhá rekonstrukce domu č.p. 109 na Malostranském náměstí.
· Dokončena byla rekonstrukce Mateřské školy Na Pohoří.
· 6. 9. byla slavnostně otevřena nová sportovní hala Na Pohoří. Bližší informace najdete na jiném místě
novin.
· Zručský zámek již má své majitele. Nyní je v jednání další využití tohoto objektu.
· Probíhá rekonstrukce parních rozvodů v soustavě CZT na teplovodní.
· V areálu školní družiny proběhla dne 14. září již tradiční podzimní výstava drobného zvířectva. Pořadatelem byla
MO Českého svazu chovatelů.
· Rekonstrukce elektrických rozvodů probíhá v ulici Školní.
· Děti ze Zvláštní internátní školy ze Zbraslavic se již přestěhovaly do Zruče n. S. a navštěvují zdejší školská zařízení.
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SERIÁL Z MĚSTSKÝCH KRONIK
A dostáváme se do let po 2. světové
válce. Kronikářem je opět pan Josef Chaloupka.

A skutečně, co bylo slíbeno, bylo
dodrženo. Na schůzi konané dne 9. 5.
1945 učinil MNV některá opatření :

vybralo se ve staré Zruči 3.560,70 Kčs, v
kolonii Baťa pod stromem i na sběrací
listiny 14.706 Kčs.

8. května 1945

a) jmenoval veřejným žalobcem p.
Františka Blažka, vrchního účetního radu
v.v. ze Zruče a za právního poradce přidělil mu Dr. Rudolfa Procházku, úředníka
firmy Baťa. vyzval občanstvo, aby podepsané a odůvodněné stížnosti proti těm,
kteří za okupace byli škůdci národa nebo
se provinili proti čs. státu, předkládali veřejnému žalobci k vyšetření

Od květnového povstání do konce
roku 1945 konal MNV celkem 28 schůzí,
v nichž byly řešeny hlavně záležitosti
očisty veřejného života, věci bytové, změny ve složení MNV, vystavování " Osvědčení o národní spolehlivosti" a věci týkající se internovaných.

Podle pokynů zahraničního odboje a
podle dohody mezi starou Zručí a kolonií
Baťov, aby poměr zástupců byl 1:1 byl
ustaven revoluční Národní výbor, který
bude spravovat zájmy občanstva až do
doby, kdy budou vykonány řádné volby.
Předsedou revolučního Národního výboru
se stal Jan Říha, ředitel školy v.v.
Revoluční výbor se obrátil v rozhlase k občanstvu s provoláním :
"Vážení a milí občané!
Jménem MNV, který byl dnes
ustaven, žádáme Vás o klid, kterého je
nám všem nejvíce třeba v této chvíli tak
vážné a slavnostní. Známe Vaše bolesti,
neboť jsme všichni postiženi, známe
také jejich původce velmi dokonale i
řády, podle kterých pracovali. Ujišťujeme Vás svým čestným slovem, že jakmile to dovolí jen trochu klidnější chvíle,
budeme tyto poměry řešit spravedlivě,
veřejně a nesmlouvavě. Zachovejte si
pro tu dobu důkazy, připravte se pro
svědectví. nyní však musí každý na své
místo, poslouchejte příkazy MNV, zachovejte klid a pořádek. vyzvěte k tomu
i své rodiny, aby zbytečně bez náležité a
věcné informovanosti nešířily paniku a
chaos, toho jsme již zažili víc než dost.
Naši práci nám tím neztěžujte, mějte v
nás důvěru, tak jako my máme k Vám.
Prohlašujeme toto otevřeně, prosti všeho tajnůstkářství, protože víme, že tato
slova plně pochopíte, že se budete jimi
říditi, že nás budete podporovati, za což
Vám děkujeme."

b) intervenoval místní Němce
c) zajistil doma
d) internoval
e) postoupil veřejnému žalobci
d) dal vyšetřit
g) uložil domácí vězení
Kronika dále uvádí některá konkrétní jména, kterých se výše zmíněné body
týkaly. Uvádět je zde nebudeme, stejně
jako jsme neuvedli jména obětí 2. světové
války. Podíváme se ale dál, na podzim
roku 1945.
Slovensko bylo válečnými událostmi mnohem více postiženo než země české, proto se v nich konaly sbírky pod heslem "Pomoc Slovensku". Ve Zruči sbírku
organisoval MNV a věnoval na ni ze
svých prostředků řádného hospodaření
částku 5.000 Kčs. Celkem bylo sebráno
73.316 Kčs.
V říjnu byla vykonána další sbírka
na obnovu Lidic, která vynesla 30.020
Kčs.
Pod vánočním stromem Republiky

K 31. prosinci žilo ve Zruči n. Sáz.
3.100 obyvatel.

1946
Proti loňskému roku, který byl rokem revolučním a v němž se všechno úsilí
neslo k očištění kalu, jejž nanesla na náš
život nacistická okupace, je tento rok naplněn horečnou prací přetvořit naše město
z vesnického vzhledu na vzhled skutečného města, neboť rozvojem továrního průmyslu v podniku fy Baťa se stalo největším městem na našem okresu. Avšak k
vytčenému cíli je cesta velmi neschůdná,
protože Zruči dosud chybí nejzákladnější
prvky, jež měly býti zbudovány již dříve,
jako kanalisace, dlažba, vodovod, čistota a
pod. Nelze v krátkém čase dohoniti to, co
jiná města budovala po dlouhá léta. O
návrhy, co by se mělo vybudovati, co
zlepšiti, co zříditi a co Zruči chybí (na př.
střední škola, nemocnice atd.), nebylo
nouze, ale ani tyto návrhy, ani poukazování na to, že se málo za těmito věcmi jde,
ani výtky, že Ledeč n.S., náš konkurent v
budování, sklízí úspěch za úspěchem, samy o sobě nepřispěly k výstavbě Zruče,
ale došlo se k tomu poznání, že je nutno
jíti kupředu krok za krokem, připraviti a
vybudovati základy pro vzhled města a
potom si vytýčiti úkoly nové a smělejší.

1947
Tak dlouho požadovaná komise
technických znalců ZNV ve věci nemocnice zhlédla konečně 13. 5. naše poměry a
uznala je za výhodnější, než má Ledeč.
Teď jenom záleží na tom, jak rozhodne
rada ZNV, zvítězí-li prestyž okresního
města nebo dobrozdání znalců. Zruč je
připravena na velké potíže, protože poznala, že je velmi těžké měniti původní usnesení plánovací komise, která zatím umisťuje nemocnice jen do sídel okresů. Je
samozřejmé, že při každé návštěvě Prahy
bude nemocnice mezi intervencemi na
prvém místě.

pokračování na straně 9 ...
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU - VÝJEZDY K ZÁSAHŮM 14. 07. - 12. 09. 2002
¨ Po

silném dešti došlo k zatopení činžovního domu v Sadu Míru. Vodu bylo nutno odčerpat.
¨ Sedm výjezdů se týkalo spadlých stromů
na vozovku.
¨ Čtyři výjezdy byly nutné k dopravním
nehodám, které se staly na dálnici D1.
¨ Na dálnici D1 na 52. km ve směru na
Prahu došlo také k požáru.
¨ Zásah hasičů si také vyžádala, silným
větrem rozbitá, střecha v Jiřicích.
¨ K dopravní nehodě došlo mezi obcemi
Pertoltice a Vlastějovice.
¨ Tak jako každé léto, tak i letos museli
hasiči "bojovat" s vosami a sršni.
Letos tyto obtěžovaly majitele pěti
objektů.
¨ Bylo nutno také pročistit ucpanou kanalizaci ve Vlastějovicích.
¨ Celkem 4x zasahovali hasiči při otevírání zabouchnutých dveří od bytů.

¨ Pomoc

hasičů si vyžádala také záchranná služba, když došlo k případu otravy
pacientů.
¨ A je tu ucpaná kanalizace! Tentokrát
na Dubině.
¨ K dopravní nehodě došlo v Souticích.
¨ Dvakrát hasiči asistovali při chytání papouška, který ulétl majiteli z klece.
¨ Dopravní nehoda U Lípy.
¨ K požáru automobilu došlo na dálnici
D1 na 60,5 km směr Brno.
¨ Při povodni 13. - 15. 8. čerpání vody
ze zatopených objektů ve Zruči nad
Sázavou a Bučicích, stěhování dvou
dětských táborů ve Vlastějovicích, 6x
výjezd na spadené stromy na vozovku
a železniční trať, zajištění telefonních
kabelů spadlých do řeky na lávce u
stadionu, pomoc při budování hrází z
písku proti veliké vodě, po opadnutí
čerpání vody z některých objektů celkem 4x výjezd

¨ Bylo

nutné vyjet také k hořícímu přívěsu
na dálnici D1 62. km směr Brno.
¨ Nedaleko, na 50. km D1 směr Brno
hořel automobil.
¨ K dopravní nehodě došlo u Horky nad
Sázavou.
¨ Hned vzápětí se stala další dopravní
nehoda, tentokrát na křižovatce před
Dolní Pohledí.
¨ Na vozovce mezi obcemi Slavošov a
Pohleď se objevily ropné produkty. Bylo
nutné je co nejdříve odstranit.
¨ K požáru došlo v silu u nádraží - zahoření stropu.
¨ Ve dvou případech také hasiči, bohužel,
vyjeli na planý poplach.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
ZE SLUŽEBNÍHO DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE V OBDOBÍ OD 15. 08 DO 15. 09. 2002
¨ 17.

8. Na základě stížnosti občanů, odchy- starostou města, který s provozovatelem¨ 30. 8. Obyvatelé domu čp. 642 v Poštovcen toulavý pes, který obtěžoval chodce v dohodl omezení provozní doby.
ní ulici oznámili, že již nejméně týden
ul. Nábřežní. Tento je dosud umístěn v¨ 22. 8. Operační HZS vyrozuměl strážníka neviděli vycházet z bytu jednoho z nákotci v TS a je tedy, pro případné zájemce, o nahlášeném útěku tří chovanců z místní- jemníků. Hlídka na místě, bohužel, zjismožnost si tuto zhruba dvou až tří letou ho internátu. Tito byli strážníky nalezeni v tila, že muž je již delší dobu mrtvý. Spomilou fenku křížence NO menšího vzrůstu autobusové zastávce na Dubině. Byli od- lu s výjezdem PČR OO Zbraslavice
"osvojit".
strážníci otevřeli byt a asistovali pochyceni a vráceni zpět.
hřební službě při odvozu mrtvoly.
¨ 18. 8. Na diskotéce konané v hotelu Ba¨ 25. 8. Z lékařské pohotovosti bylo oznáťov, připomněl jeden mladík druhému meno, že ošetřují muže pokousaného¨ 4. 9. Telefonicky oznámeno na MěP, že v
jeho dluh a ten se mu odvděčil ranami psem. Tento ke svému zranění přišel ul. 1. máje všeobecně známý borec, opět
pěstí a dokonce jej ohrožoval nožem. cestou na houby, když byl v lese napa- pořádá své alkoholicko-výtržnické reje.
Celý případ šetří PČR OO Zbraslavice. den fenou NO, která utekla majiteli ze Strážníci na místě spatřili dovedu, jak se
klátí z jedné strany ulice na druhou.
¨ 21. 8. HZS přijala anonymní oznámení o zahrady. Věc řešena jako přestupek v
Vzhledem k tomu, že muž má přestupkobezvládně ležícím muži na Malostranském blokovém řízení.
náměstí. Strážníci na místě, pod tújemi,¨ 28. 8. Strážník obdržel oznámení od pra- vou komisí uložen zákaz navštěvování
nalezli muže, který zde vyspával "únavu". covníka HZS, toho času operujícího u pul- osvěžoven v katastru našeho města, bylo
Poté co jej hlídka vzbudila jí sdělil, že jde tu MěP, že z bývalého TOP GANU za účelem zjištění případného přestupku
po výtečníkovi požadováno podání vysvětdomů a překvapivě rychle odpelášil.
(rychlé letecké školy ve Zbraslavicích), lení. V něm muž velmi nesrozumitelně a
¨ 22. 8. Opakovaně řešena stížnost na nyní ze základny výchovného zařízení v napůl svahilsky uvedl, že se upravil jinde.
hluk v ul. 1. máje. Na místě je v provozu našem městě, opět ulétli dva 14-ti a 12-ti Také řešení!
Café-bar, který je často otevřen až do letí piloti, kteří dle sdělení oznamující výranních hodin. Hluk, který návštěvníci chovné pracovnice použili jako rozjezdo- ¨ 8. 9. Operační důstojník PČR v Kutné
na místě působí sice nenaplňuje skutko- vou dráhu okno ve sklepení. Než se stráž- Hoře oznámil hlídce MěP, že přijal anovou podstatu přestupku rušení nočního ník stačil připravit k rozsáhlé pátrací akci a nymní oznámení o umístění bomby na hoklidu, jako například nejmenovaná dis- nasednout do služebního bojového samo- telu Baťov. Strážníci spolu s policisty celý
kotéka v našem městě, ale vzhledem k letu zn. Škoda Forman, obdrželi z řídící objekt, včetně probíhající diskotéky, vykliumístění provozovny ve stísněných pro- věže zprávu, že oba výtečníci již přistáli dili do 15-ti minut. Žádná výbušnina však
storech domů v ul. 1. máje, kde se každý zpátky na letecké základně již výše zmiňo- nebyla nalezena. Případ jako podezření z
zvuk několikanásobně rozlehne, je na vaného bohulibého zařízení. Zřejmě nemě- trestného činu šetří PČR.
obtíž i běžný provoz podobného zaříze- li co kouřit.
ní. Celá věc byla řešena ve spolupráci se
( Martin Bezděk, vedoucí strážník MěP )
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POVODŇOVÁ KONTA
Státní fond kultury ČR (Ministerstvo kultury ČR) :
- pro záchranu kulturních památek v ČR
ČNB, pobočka Praha č. ú. 80004 18028-001/0710 VS 7777
Český červený kříž :
č. ú. 10030-7334-011/0100

VS 300

Společnost člověk v tísni při České televizi :
č. ú. 334334334/0300 VS 111
(na konto přijdou i peníze z Českého Telecomu z provozování linky
0900/60 90 40 (60 Kč/min)
Výbor Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové :
č. ú. 100530578/0300
Sdružení Českého dědictví UNESCO :
č.ú. 27-4231010247/0100
Humanitární sbírka - Povodně ČR Občanské iniciativy pro EU:
č. ú. 777555777/0300
Společnost ADRA :
č. ú. 24442444/0300 ČSOB VS 444
Konto Středočeského kraje :
č. ú. 27-6603970257/0100
Konto na obnovu historického mostu v Písku :
č. ú. 179 1131 51/0300

OD PLYNOVÝCH LAMP AŽ K MODERNÍMU
PLYNÁRENSTVÍ
Nástěnné pouliční lampy patří
k nejstarším. Umísťovaly se nejdříve
nad vchody domů a hospod. Lampy
zpočátku povinně obsluhovali majitelé domů, na nichž byly lampy
umístěny. Olejové nástěnné lampy
byly umístěny na otočném rameni,
takže je bylo možno pomocnou tyčí
přitáhnout k oknu a zapálit. Po zavedení plynového osvětlení byly výložníky nástěnných lamp již jen pevné. zato byly odlévány z litiny do
bohatě ornamentálně zdobených forem.
Stejně jako litinové kandelábry
byly i výložníky nástěnných lamp
postupně nahrazovány obyčejnými
výložníky z hladkých ocelových trubek.
První plynové lampy pouličního osvětlení bylo nutno pokaždé, po
otevření uzávěru plynu, ručně zapalovat plamenem umístěným na dlouhé tyči.
Pozdější lampy měly stálý zapalovací plamínek a lampář je rozžehoval pouze otevřením přívodu plynu do hlavního hořáku, když tyčí s
háčkem zatáhl za drátěné oko uzávěru. Při tomto úkonu bylo nutno zachovávat určitá bezpečnostní pravidla. A tak byla v roce 1866 vydána

„Naučení v službě hlídačům luceren obecní plynárny kr. hl. města
Prahy“:
§ 3 Kdy hlídačové mají odejíti k lucernám a k rozsvěcování, nařizují dozorcové. Lucerny musejí se
rozsvěcovati pravidelně po pořádku,
tak jakož na každém stanovišti nařízeno jest, a ten pořádek budiž také
zachováván při ujímání a zhasínání.
§ 4 Pak-li se žebříku užíti
musí, aby se plameny, které špatně
hoří, propravily, anebo při ujímání
plamenů a při čištění luceren, ať se
dává pozor, aby se nikomu z mimojdoucích neublížilo.
§ 5 I také tehdáž, když svítí
měsíc, povinni jsou hlídačové do
strážnice přicházeti včas, jakož jim
nařízeno jest, a nesmějí odtud odcházeti prvé, nežli se počne rozednívati, i kdyby lucerny k osvětlování
veřejnému nebyly se rozsvěcely.
§ 6 Nastane-li povodeň, povinni jsou hlídačové luceren v těch
částech města, které leží v okršlku
povodni podrobenému, čekati až jim
úřad služební aneb osoby od něho
zřízené dají zvláštní naučení, co
mají dělati.

BÝT PŘIPRAVEN
ZNAMENÁ PŘEŽÍT
Tento seriál jsme zahájili po událostech, ke
kterým došlo 11. září 2001 v USA. Celý rok jsme se
tedy snažili předat vám co nejvíce informací, jak
se chovat doma či v kolektivu v případě nějakého
ohrožení či případě přírodní katastrofy, jak zabezpečit dům, který musíme opustit, jaké si sbalit zavazadlo, jaké si připravit ochranné prostředky, důležitá telefonní čísla, ale i to jak se má vyhledávat
vhodný prostor pro zřízení hromadného úkrytu, jak
tento prostor vybavit, zabezpečit a přizpůsobit podmínkám. Poslední díl bude obsahovat informace o
únikových cestách z hromadného úkrytu.
Únikové cesty
U sklepních improvizovaných úkrytů je
vhodné vybudovat nouzový výlez nebo průraz do
sousedního prostoru.
Nouzovým výlezem do nezavalitelného prostoru (štolovým nebo šachtovým) by měl být opatřen každý hromadný úkryt, aby byl zajištěn odchod ukrývaných osob i v případě, že hlavní vchod
je zavalen nebo není přístupný. Pokud není možno
vybudovat z některého úkrytu nouzový výlez do
nezavalitelného prostoru, je nutno provést průrazy
k napojení na nejbližší improvizovaný úkryt, který
je nouzovým výlezem do nezavalitelného prostoru
vybaven.
Průraz se zřizuje tak, že se ve výši 40-50 cm
nad podlahou probourá ve zdi otvor rozměrů 60x80
cm a zajistí osazením překladu minimálně 100 cm
dlouhým. Následně se otvor uzavře dvěma cihelnými zazdívkami 15 cm silnými, vyzděnými na obyčejnou vápennou maltu tak, aby na obou stranách
zdi byl průraz dobře viditelný (zazdívky nejsou v
jedné rovině s povrchy zdi - jsou 2-3 cm posunuty
dovnitř.
S ohledem na plynotěsnost se zazdívky opatří
omítkou a barevně se odliší malbou. U slabších zdí
se provede jen jedna zazdívka 15 cm silná. Průraz
je vhodné umístit ve střední nosné zdi, z důvodu
menší pravděpodobnosti zavelení prostoru těsně
vedle zdi.
Průrazy je třeba provést propojení i mezi
sousedními budovami. Tímto způsobem vznikne
celý systém vzájemně propojených improvizovaných úkrytů v bloku budov, který je na nejvhodnějším místě opatřen nouzovým výlezem umožňujícím únik ukrývaných osob do volného
(nezavalitelného) prostoru.
Seriál BÝT PŘIPRAVEN ZNAMENÁ PŘEŽÍT končí. Možná jste si alespoň některé rady
zapamatovali pro případ, že by snad hrozilo nějaké nebezpečí.
Naším přáním však je, abyste rady raději
nikdy nemuseli použít a když už tak pouze v případě, kdy se ozývá nějaký přírodní živel, protože
počasí zatím stále poručit nedokážeme. Ohrožování člověka člověkem bychom raději ze světa
zcela vymazali.
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Bolševník velkolepý
V červnu letošního roku byl na odboru životního prostředí opakovaně nahlášen občankou našeho města výskyt
bolševníku velkolepého v lokalitě Na
Porážce směrem k Dubinám. Po prověření této lokality a dále ještě směrem k Ostrovskému potoku v průběhu července
odborníkem nebyl výskyt této nebezpečné rostliny potvrzen. Bylo však zjištěno

zorněni. Přestože se výskyt bolševníku Rostlina sice znovu obroste a nasazuje na
nepotvrdil, není na místě podceňování, květ, ale její výška je podstatně nižší.
protože se jedná skutečně o velmi nebez- Kosení se musí opakovat.
pečnou a jen obtížně likvidovatelnou
Chemické ošetření je třeba aplikorostlinu.
vat buď bodově na jednotlivé rostliny
nátěrem nebo nástřikem. Při plošném výBolševník velkolepý
skytu postřikem a to v době intenzivního
(Heracleum mantegazianum)
růstu ve fázi přízemní růžice.
pochází z Kavkazu,kde roste ve
U nás se běžně vyskytuje druh
středních a vyšších polohách, zvláště na b ol še vník u obe c né h o pr a vé h o
vlhčích stanovištích. K nám se údajně (Heracleum sphondylium subsp.
dostal kolem roku 1862 jako okrasná sphondylium), který je však neškodný.
rostlina do zámeckého parku Lázní
Kynžvart, odkud se pomalu rozšiřoval.
Bolševník je silně jedovatý. Jedovatá je celá rostlina - způsobuje popálení,
alergie, otravy. Vytlačuje původní rostlinná společenstva a vytváří souvislé porosty. Je hostitelem houby hlízenky
obecné, která způsobuje velké škody na
ozimé řepce a košťálové zelenině. Po odumření nadzemních částí rostlin způsobuje kořenový systém na podzim a na jaře
půdní erozi na svažitých pozemcích. Tento plevel dorůstá výšky 1 až 4 metry. Po
odkvětu a uzrání semen rostlina postupně
mizí, v následujícím roce však v určité
vzdálenosti od původní se objevují rostliny nové, vyrůstající ze starého mohutného kořene.

( odbor životního prostředí )

Bolševník likvidujeme:
zanedbání základní údržby luk a s tím
zvýšený výskyt agresivnějších druhů plevelů, které potlačují růst a následně též
výskyt méně konkurence schopných druhů rostlin. Tímto procesem dochází k
postupné unifikaci druhové skladby porostů, což je z hlediska ochrany přírody a
péče o krajinu nežádoucí. Vlastníci pozemků byli na zjištěné zaplevelení upo-

a) mechanicky - pravidelným sečením,
aby nedocházelo k tvorbě semen
b) chemicky - zatím je nejúčinnější herbicid Roundup nebo Garlon 4
Kosení patří k nejčastějším opatřením v likvidaci bolševníku velkolepého.
Nejvhodnější dobou je začátek kvetení.

Ukládání odpadů rostlinného původu ze zahrádek
Množí se stížnosti na vytékání zapáchající tekutiny z vozu na komunální odpad svozové společnosti BECKER. tento vůz je
vybaven na svoz tuhého komunálního odpadu (dále jen TKO) Navýšení množství odpadu, ze kterého tlakem při lisování odpadu
vytéká větší množství tekutiny, však způsobí, že ze zásobní vany, která je dimenzovaná na běžné složení TKO, začne tekutina vytékat na vozovku.
Občané si tedy vlastně stěžují sami na sebe. Někteří totiž nedodržují schválenou vyhlášku města a plní své nádoby na TKO
odpady, které mají být likvidovány jiným způsobem (jedná se nyní zejména o velké množství spadaného ovoce a trávu). Do nádob
není možné uložit jakýkoliv druh odpadu. Ve vyhlášce je stanoveno, že odpady ze zahrádek nejsou ur čeny pro ukládání do nádob
na TKO (tj. větší množství - nejedná se samozřejmě o běžné množství vznikající v domácnostech). Je tam jasn ě vymezeno, že do
těchto nádob se ukládá zbytkový netříděný komunální odpad, který zůstane po vytřídění. Není to tedy tak, jak se někteří občané
domnívají, že když si zaplatí poplatek, tak mohou dát do popelnice cokoliv. Místní poplatek je vlastn ě úhrada za to, že Město zneškodňuje odpad na celém svém území prostřednictvím vybrané svozové společnosti a případně i s pomocí TS. Občané mají povinnost dodržovat platnou vyhlášku o systému nakládání s TKO.
Odpad rostlinného původu (přebytky ovoce, zeleniny, trávu, seno, shrabané listí apod.) mohou občané kompostovat na vlastním pozemku, popř. je odvoz zajištěn dle svozového plánu. Pokud se jedná o mimořádný požadavek v případě většího množství
odpadu mimo svozový plán, je možné si odvoz individuáln ě sjednat buď s TS nebo přímo se svozovou společností.
( odbor životního prostředí )
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*Před volbami***Před volbami***Před volbami***Před volbami***Před volbami***Před volbami***Před volbami*

ODS VE ZRUČI NAD SÁZAVOU
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2002
Vážení spoluobčané,
Občanská demokratická strana je v letošních komunálních volbách po čtyřleté pauze opět zde!
Nabízí Vám :

15 zajímavých kandidátů
kvalitní volební program

Volební program s představením kandidátů obdržíte do svých schránek,
veřejná diskuze s kandidáty proběhne ve středu 16. října 2002 od 18 hodin
v zasedací místnosti MěÚ.
Naše heslo zní :

PŘIBLÍŽIT MĚSTO OBČANŮM!

*Před volbami***Před volbami***Před volbami***Před volbami***Před volbami***Před volbami***Před volbami*
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SERIÁL Z MĚSTSKÝCH KRONIK
… pokračování ze stany 4

1948
Zámek koupil dne 12. 1. národní
podnik Baťa, uplatniv svoje předkupní
právo. Obec má od vedení závodu závazný slib, že závod, jakmile provede majetkové převody a vyřídí všechny kupní formality, přenechá zámek s parkem obci.
Zámek, panské sídlo minulosti, bude patřit
a sloužit všem. Zapadá mezi oba světy,
moderní baťovský a starosvětský zručský
a bude je jako majetek i služebník všech

spojovat a rozdíly vyrovnávat.
Pak ale přišel únor... Hned v březnu
1948 všechen majetek Schebkův propadl
rozhodnutím ZNV konfiskaci a tím padly
všechny prodeje a koupě před tím ujednané. O zámek podala žádost hned obec,
avšak také ministerstvo školství a zemská
péče o mládež. Všecky obecní intervence,
zásahy a návštěvy vyznívaly naprázdno,
narážejíce na silnou konkurenci státu.
Raritou našeho města, opravdu k
pohledání, která hyzdila jeho vzhled, byly
sklepy na brambory místních rolníků, kteří si je postavili na veřejném majetku na
hlavním náměstí i na náměstí Malé strany
v době, v níž správa města byla v rukou
největších poplatníků města. Po dlouhé
časy čněly jejich stropy, poházené hlinou,
do výše jako na frontě kryty, poskytující
vojákům ochranu před dělostřeleckými

náboji nebo před leteckými pumami, takže
cizí návštěvníci Zruče měli dojem, že se
Zruč připravuje na válku. Potěšení z nich
měly pouze děti v zimě, když sjížděly po
nich na sáňkách, ale novým obyvatelům
Zruče, kteří do ní přišli po první světové
válce, byly trnem v oku. A tito noví lidé,
jimž domorodci přezdívali "cizáci", počali
pracovati o jejich odstranění, když se dostali do obecního zastupitelstva za změněných poměrů poválečných. Ale jednání to
bylo svízelné, vleklo se přes 30 let, naráželo na neústupnost a konservativnost
jejich uživatelů. Byli mezi nimi někteří

jsou lidé ve sklepích, dávají brambory do
pytlů a odnášejí je k vlastníkům. Do
prázdných sklepů zaduní motyky a krompáče silných paží, stropy se pomalu řítí do
hlubin sklepů a ve 4 hodiny odpoledne
tancují okolo nich dvojice mladých pár ů,
pořádajíc tryznu nad těmito "starými památkami Zruče". Nutno poznamenati, že
uživatelům sklepů byl z nich ponechán
stavební materiál na stavbu nových a pěti
z nich poskytnuta pomoc ve stavebním
materiálu a cementu od MNV.

uvědomělejší a tak v r.
1932 pět z nich zbořilo
sklepy a za náhradu od
obce si postavili nové.
Řešení přinesly
opět únorové události.
Dne 20. 3. ráno zaslechli
Zručané rázný pochod
dechové hudby kapelníka
Kolomazníka, zvuky se
blíží a z kolonie Baťov
pochoduje do staré Zruče
mohutný proud 400 zaměstnanců, na ramenou nesou lopaty,
motyky a krompáče. Zastaví se na náměstí, rozdělí se na skupiny. Lidé se ptají: "Co
se to bude díti?" Brzy však pochopili.
Skupiny vyslaly k uživatelům sklepů ve
vzkazem, kam si přejí uložiti brambory,
protože sklepy rozboří. Než se kdo nadál,

Příště se podíváme na zápisy dalšího kronikáře, a tím je Jiří Halva, ředitel národní
školy. Narodil se 8. 12.1887 ve Vídni, od
září roku 1934 působil ve zručské škole.
Činnost v ní skončil k 31. 8.1951.
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INFORMAČNÍ SERVIS

… připravila Jiřina Janatová

ZRUČ NAD SÁZAVOU

OSTATNÍ

Taneční 2003

Nové divadlo v Praze

Oddělení kultury MěÚ připomíná, že je stále prováděn nábor na Kurzy tance a společenské výchovy. Hlásit se mohou chlapci i děvčata. Bližší
informace na odd. kultury, tel. 327
531 194 - Janatová.

Na Národní třídě v Praze bylo otevřeno nové divadlo METRO (Palác Metro). Hrát se
tam začalo 15. září 2002. Zahajovací představení: "Kočár nejsvětější svátosti" (Prosper Merimée), v hlavních rolích: Ivan Vyskočil, Vlastimil Harapes. a Světlana Nálepková. Toto
představení bude uvedeno dále ještě 6. a 20. října 2002.

Divadelní zájezd
Oddělení kultury pořádá dne 30. září
první divadelní zájezd této sezóny.
Jedná se o komedii hranou v divadle
U Hasičů nazvanou KAKTUSOVÝ
KVĚT. V hlavních rolích se představí
Veronika Freimanová (alt. J. Krausová), D. Morávková, H. Čížková a další. Cena zájezdu 300 Kč. Bližší informace na odd. kultury na zámku nebo
na tel.: 327 531 194.

Vlastníci fotografických
aparátů nezapomeňte!
Kvapem se blíží uzávěrka již 3.
ročníku fotografické soutěže, kterou pro
vás, fotoamatéry pořádá zručský FOTOKLUB, ve spolupráci s oddělením kultury
MěÚ Zruče nad Sázavou. Podmínky soutěže jsou velmi jednoduché, najdete je ve
Zručských novinách. Jsou také vyvěšeny
na informačních tabulích města.
Během roku jste svým fotoaparátem zhotovili jistě mnoho zajímavých
záběrů. Někdo hlavně fotografuje svoji
rodinu, jiného zase zajímá příroda, ale
pravdou je, že nejvíce hezkých fotografií
vznikne o dovolených. Ať již v tuzemsku
nebo zahraničí. Fotoamatér má možnosti v
tvorbě prakticky neomezené.
Byla by velká škoda, kdyby autoři
tyto snímky zavřeli doma do šuplíku a
neukázali je široké veřejnosti. To je také
mimo jiné účelem této soutěže.
Není také zanedbatelná skutečnost,
že se soutěží v každé kategorii o hodnotnou cenu. Fotoaparát KONICA Zum-60 a
další věcné ceny, filmy. Ceny do soutěže
věnovala firma KONICA Czech. s.r.o.
Tak nezapomeňte datum 31.
10.2002 na uzávěrku soutěže. Ještě máte
trochu času tvořit. K tomu vám přeji
"Dobré světlo".
( E. Janovský )

Ostatní představení :
· 16. 9., 13. a 14.10. Tanec mezi vejci (Gustav Skála) se Stellou Zázvorkovou
· 22. 9. Milá máti, drahá dcero (Gustav Skála) také se Stellou Zázvorkovou
· 25., 29. a 30. 9., 27. a 28. 10 Škola pro ženy (Moliére) komedie s Ivanem Vyskočilem
Cena vstupenek je jednotná - 240 Kč, objednávky v pokladně 221 085 201 (16-20 hod.).

Slovenská kultura v Praze
V pražském Divadle ABC chystají 1. ročník divadelního festivalu nazvaný "To nejlepší z humoru na slovenské scéně". Festival proběhne od 21. do 25. října 2002. Představí se
Nová scéna z Bratislavy, Staroměstské divadlo Košice, Divadlo A. Bagara z Nitry, Studio
L+S a Milan Markovič. Rezervace vstupenek v pokladně Divadla ABC, Vodičkova 28, Praha 1, telefon 224 215 943.

Divadlo Kolín
· 2.10.2002 v 19 hod. Politická BuBu show (Div. J.Grossmanna Praha), Bubílková-Šimek
· 3.10.2002 v 19 hod. Tanec mezi vejci (Zázvorková, Vyskočil, Nálepková, aj.) Agentura
Scala Praha
· 4.10.2002 v 19 hod. Polib tetičku (Agentura MB Praha), komedie s O. Víznerem a M.
Steinmasslovou
· 10.10.2002 v 16 a 19 hod. DOBROTY - veřejné natáčení televizního pořadu Petra Novotného
· 11.10.2002 v 19 hod. Pokrevní bratři (Východočeské divadlo Pardubice) - muzikál
· 20.10.2002 v 15 hod. Kaspárek a drak - česká pohádka, pro děti od 3 let, Agentura Jurištová Praha
· 30.10.2002 v 19 hod. Praha stověžatá (Studio YPSILON Praha) -o staré Praze, dějiny i
písničky M. Eben, Lábus, Dejdar, Krečmerová, Synková, Vladyka, aj.
· 31.10.2002 v 19 hod. Noc na Karlštejně, Východočeské divadlo Pardubice, hudební komedie
Vstupné pro dospělé od 100 do 155 Kč, pro děti na pohádku 35-45 Kč.
Bližší informace: Městské divadlo Kolín, Smetanova 557, 280 02 Kolín IV, telefon:
321 724 063, po-pá 8-11 hod., www.divadlo-kolin.cz, email@divadlo-kolin.cz

Svatováclavské slavnosti
V Louňovicích pod Blaníkem se v sobotu 28. 9.2002 uskuteční již 7. ročník Svatováclavských slavností. Zahájeny budou v 10.30 hod. mší na Velkém Blaníku. Po jejím skončení vyjede průvod družiny knížete Václava z hory Blaník směrem do obce. Odpolední kulturní a hudební program se bude konat na zámecké zahradě a nádvoří zámku. O historickou
část se postará agentura A.R.G.O., pro děti jsou připraveny pouťové atrakce.
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SOUHRNNÝ PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ VE ZRUČI
NAD SÁZAVOU ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 1998 - 2002
Plynofikace města, Nesměřic a Dubiny
V roce 1999 byla dokončena trasa E
(kolonka) firmou pana Suchého z Kolína. Zhotovitelem trasy D2 (ulice Na Stráni, Kutnohorská, Malostranská, Nademlejnkem a Lomená) a
trasy F (ulice Pardidubská, Revoluční a Okružní) byla firma GASKO. Dále byly plynofikovány Nesměřice. V roce 2000 byla zahájena plynofikace trasy G (nám. MUDr. Svobody, ulice
1. Máje, Dubinská, Nová, Zahradní, M.J.Husi,
Lesní, Družební, Příčná, Budovatelů a K Bažantnici). Dokončena byla v roce 2001. V témže roce byla zahájena příprava plynofikace Dubiny a vlastní realizace dokončena v červenci
2002. Investorem byla ve všech případech STP
a.s., pouze v případě Dubiny její dceřinná společnost, Středočeská plynofikační a.s. Náklady
za toto období činily přes 20 mil. korun. Příspěvek města byl pouze 1,5 mil. korun na Nesměřice a 1 mil. korun na Dubinu. Celková plošná
plynofikace města, Nesměřic a Dubiny byla
provedena v průběhu 6-ti let.
Rekonstrukce školských zařízení
Na havarijní stav školských zařízení získalo město v roce 1998 dotaci ve výši 6 mil. Kč
a v roce 1999 další ve výši 5 mil. Kč. Východočeská stavební a.s. jako vybraný zhotovitel veřejnou soutěží dokončila rekonstrukci školní
jídelny a začátkem roku 1999 byla jídelna uvedena do provozu. V roce 2000 obdrželo město
dotaci 10 mil. korun, za kterou byla zahájena
rekonstrukce objektu Základní školy Na Pohoří. V roce 2001 obdrželo město dotaci na rekonstrukci školských zařízení ve výši 40,8 mil.
korun na Základní školu a 5 mil. korun na Mateřskou školu Na Pohoří. Na nákup MŠ Malostranská obdrželo dotaci 2 mil. Kč. V tomto
roce byla dokončena rekonstrukce všech pavilonů ZŠ za 22 mil. korun a zahájena rekonstrukce MŠ a tělocvičny. V roce 2002 jsme
obdrželi dotaci ještě 33 mil. korun. Dokončena
byla rekonstrukce MŠ Na Pohoří (celkové náklady 20 mil. Kč) a tělocvičny (celkové náklady 38 mil. Kč). tělocvična s parametry víceúčelové sportovní haly byla slavnostně otevřena 6.
9. 2002.
Nový most přes Sázavu a nový přejezd na
trati Světlá n. S. - Čerčany
Stavba byla zahájena v roce 1998 a dokončena v prosinci 1999. Investorem bylo
ŘSD. Zhotovitelem firma SSaŽ závod Řevnice.
Náklady na most 30 mil. Kč, na železniční přejezd 3,5 mil. Kč. Investorem přejezdu byly ČD,
zhotovitelem firma Tiňtera - Chládek. Město
uhradilo pouze příspěvek na osvětlení ve výši
150 tis. Kč a dále z důvodu rozšíření komunikace za přejezdem směnilo pozemek s majitelem. ČD při této akci uhradily i zpevnění přístupové plochy k nádraží a byl tak odstraněn
dlouholetý problém.
Rekonstrukce centrálních rozvodů tepla a
kotelny Energocentra v bývalém Sázavanu
V roce 1999 zakoupilo město v rámci
konkurzního řízení na a.s. Sázavan Energocentrum za 4,5 mil. Kč. V říjnu 2001 zadalo město
zpracování rozptylové studie, auditu na CZT a
energetického konceptu agentuře SEVEN. V
lednu 2002 byla podána žádost na MŽP a SFŽP
o dotaci. V květnu 2002 město obdrželo roz-

hodnutí ministra ŽP o udělení výjimky a při- smlouvy o zhotovení chodníku v dohodnuté
znání dotace ve výši 80% investičních nákladů. délce.
rekonstrukce byla rozdělena na 3 stavební obNa přeložce II/336 (pod starým hřbitojekty (SO).
vem - nový průtah městem) byla v roce 2000
SO01 - rekonstrukce zdroje - dle zákona zahájena příprava tehdejším investorem ŘSD
o zadávání veřejných zakázek vyhrála firma Praha. V roce 2001 došlo k převodu tohoto
KOTLE-MONT za 29,8 mil. Kč. majetku ze státu na Středočeský kraj. Novým
SO02 - rozvody a OPS - vyhrála firma Tenza investorem bylo v roce 2002 zahájeno územní
za 27,1 mil. Kč.
řízení. Podklady zpracovává Dopravoprojekt
Brno. Zatím byly předloženy 3 varianty řešení.
SO03 - likvidace popílku - termín realizace a Vzhledem ke škodám při povodních nelze očevýběr zhotovitele bude proveden až na základě kávat zahájení stavby v nejbližších dvou letech.
rozboru popelovin po dokončení SO01.
Dále byl schválen úvěr ve výši 15 mil. Rekonstrukce místních komunikací
Kč od KB na zbývajících 20% nákladů stavby.
V roce 1999 byla dokončena nová příSO02 byla zahájena koncem července 2002. stupová komunikace na bývalé překladiště ČD.
Termín dokončení 20. října 2002. Stavba 01 Náklady 900 tis. Kč hradila prostřednictvím
bude zahájena po vyřešení odvolání firmy Ko- města firma Variel. Rekonstrukce ulic Budovavosta-fluid a ZVVZ Milevsko Úřadem pro do- telů a K Bažantnici byla zahájena na podzim
hled nad hospodářskou soutěží.
2001 a dokončena v dubnu 2002. Zhotovitelem
byla firma COLAS a subdodavatelem firma
Spojstav. Investorem bylo město. Celkové náklady 1,7 mil. Kč.
Rekonstrukce kanalizace a ČOV
Zhotovitelem této významné akce, byla
V důsledku pokládky optokabelu byla
vybrána veřejnou soutěží firma VHS Hradec položena nová zámková dlažba na chodníku v
Králové. Stavba byla zahájena v září 2000 a horní části nám. MUDr. Svobody. Město se
dokončena v květnu 2002. Celkové náklady podílelo částkou ve výši 20 tis. Kč. V roce
činily 27 mil. Kč. Město obdrželo dotaci od 2001 byla firmou Spojstav zahájena stavba
SFŽP ve výši 8 mil. Kč a půjčku od SFŽP ve opěrných zdí v ulici Vyhlídková. Se stavbou se
výši 13,5 mil. Kč. Zbývající prostředky 5,5 mil. bude dále pokračovat podle projektu a finančkorun poskytlo město na základě smlouvy o ních možností města. Město obdrželo projekt
sdružení prostředků od VHS Vrchlice - Maleč. na rekonstrukci ulice Ke Ctiborkám. Součástí
projektu je úplná rekonstrukce vody a kanalizaByty a bytová výstavba
Rekonstrukce bytů ve Zručském dvoře ce a nutná stavba opěrných zdí. Předpokládané
byla zahájena v roce 1999 a dokončena v roce náklady realizace dosáhnou částky kolem 4 mil.
2000. Náklady činily celkem 5,5 mil. Kč. Z korun.
toho dotace 2 miliony a 3,5 milionu prostředky
V ulici Okružní provedla VHS Vrchliceměsta. Zhotovitelem byla firma Spojstav. Re- Maleč částečnou rekonstrukci vody a kanalizakonstruováno bylo 6 dlouhodobě neobývaných ce na své náklady. Stavba byla zahájena na
bytů a postaveny 2 nové v půdních vestavbách. podzim 1999 a dokončena na jaře 2001 novým
Domy na Slunném vrchu čp. 782,783,784 byly asfaltovým povrchem.
zatepleny a byl proveden venkovní nátěr schodišťové konstrukce. Zhotovitelem byla firma Industriální zóna na Nesměřicku
TEXCOLOR České Budějovice. Celková cena
V březnu 2001 bylo vydáno územní rozčinila 3,5 mil. Kč, z toho dotace 1,2 milionu a hodnutí na zasíťování zóny. V září 2001 byla
2,3 milionu korun prostředky města. Stavba zóna zaregistrována rozhodnutím Ministerstva
byla zahájena na podzim 2000 a dokončena v průmyslu a obchodu. V říjnu 2001 podalo měsbřeznu 2002.
to žádost na PFČR o směnu pozemku na zónu.
Teprve v srpnu 2002 bylo město po mnoha urNa bytovém domu čp. 752 byla provede- gencích vyzváno k doplatku k rozdílu cen směna oprava balkonové stěny firmou Jan Jelínek - ňovaných pozemků ve výši 540 tis. Kč. V září
stavebnictví. Náklady přesáhly částku 1 mil. 2002 byl zahájen výkup pozemků od soukrokorun. Dotace činila 400 tis. Kč. Stavba zaháje- mých vlastníků. Do konce roku bude vydáno
na v srpnu 2000 a dokončena v srpnu 2001. stavební povolení k zasíťování zóny. Veškeré
Ještě letos má být zahájena oprava domu čp. podklady pro územní a stavební řízení zhotovi765 - 767. Součástí opravy bude i zhotovení la firma Chemoprag.
sedmi půdních vestaveb. Přiznaná dotace činí
2,2 mil. Kč. z celkových nákladů 6,2 mil. ko- Pokládka kabelu el. vedení 22 kW a nová
run. Zbývající prostředky ve výši 4 mil. Kč trafostanice
uhradí město. Zhotovitelem byla vybrána firma
V květnu 2001 byla zahájena dlouho
Jan Jelínek - stavebnictví. Předpoklad dokonče- odkládaná investice STE a.s. Šlo o pokládku
ní podzim 2003.
nového kabelu od ulice Družební na nám. MUDr. Svobody a postavení nové trafostanice.
Rekonstrukce silničních komunikací ve Stavba pokračovala v letošním roce ulicí Průměstě
myslovou k firmě Variel. Dokončena byla v
Rekonstrukce mostu v Pardidubu na sil- srpnu 2002. Zhotovitelem byla firma KORnici III/3369 byla zahájena v říjnu 2001 a do- MAK.
končena v dubnu 2002. Investorem bylo ŘSD
Praha. Zhotovitelem firma PSVS Praha. Příspěvek města na chodník ve výši 250 tis. Kč nebyl
pokračování na straně 13 ...
ještě uhrazen, jelikož nebyla splněna podmínka
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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.

PŘÁNÍ
Nedávno naši zem zasáhla tisíciletá voda - povodn ě. Stovky lidí přišly o své
domovy, zázemí, bydlení a ztratily vše, co k životu potřebovaly.
Nepochybuji o tom, že každý, kdo nebyl zasažen povodní, se jakoukoliv pomocí snažil lidem z postižených oblastí pomoci. Nevěřím, že se v těchto chvílích
našli bezcitní a lhostejní lidé.

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 .

Lidé, kteří přišli o všechno, co k lidskému a důstojnému životu patří jsou desítky. Zůstaly jim jen "holé životy". A právě v té chvíli si člověk uvědomí (aniž by
chtěl), že může přijít chvíle, kdy v jednom okamžiku lze ztratit veškerý majetek,
bydlení a vše, na co pracoval a vydělával celý život. V tu chvíli je člověk rád, že
přežil. Uvědomí si nenahraditelnost a cennost života.
Mám pocit, že lidi by neměly dávat "dohromady" jen lidská neštěstí, živelné
katastrofy a pohromy, předvánoční období, ale cestu ke svým srdcím by si lidé měli
hledat za všech okolností v průběhu celého života. K životu vážně nestačí jen hmotné statky, ale především přátelství, pochopení, pomoc, úcta a láska, a to nejen ke
svým nejbližším, ale i k okolním lidem.
Lidé, uvědomme si, že žijeme jen jedinkrát, pomáhejme si, prosím.
"Být šťasten sám a jiné blažit -- to je pravý úkol člověka." (Bolzane)
( Jana Kučabová )

Všimli jste si? Slyšeli jste?
Na první otázku říkáme: u paní Lahodné v knihkupectví ve výloze jsou různé drobnosti, které jsou určeny na prodej lidem,
kterým se zalíbí a chtějí nějakou korunou pomoci dětskému hospici v Malejovicích. Krátký pořad o dění v něm vysílali v rádiu večer
7. září.
Budou to už tři roky, kdy byly některé ženy ze Zruče nad Sázavou v Malejovicích poprvé, kdy byly první Dny otevřených
dveří. Tenkrát to tam vypadalo asi tak, jako dnes vypadají domy po povodních. Bez podlah, omítek, kolem k řoví, jenom střecha už
byla opravená.
Dneska je hospic zatím bez omítky, ale vlastně před kolaudací. Ale co to dalo a ještě dá práce. Naše ženy pomáhaly při různých pracích, tak jak jim síly stačily, ale nejvíce práce, s nadšením a zadarmo, tam odvedli mladí, a ť Češi nebo ze zahraničí. Jsou
lidé mezi námi, kteří tam tráví své dovolené i prázdniny.
Jenom ta kuchyň, kolikrát se stěhovala! Vařilo se i v přírodě, ale vždycky chutnalo. Nová kuchyň byla pořízena z výtěžku Adventního koncertu, který pořádala ČT. Mimochodem - ti kdo jste tam byli na Dny otevřených dveří - chutnalo vám? Většinu napekly a dovezly ženy ze Zruče n.S. Ale vaření pro brigádníky, kterých bývalo i několik desítek ve stísněných podmínkách, to nebyla
žádná maličkost. A zase - vařily obětavé ženy, které to ale mají blíž. Dnes je už všechno vylepšené a nemocné děti, které tam budou
pobývat, budou mít krásné prostředí a jistě i tu nejlepší péči.
Ale stále je potřeba pomáhat - třeba maličkostmi. Ty teď začínají vycházet z rukou šikovných žen. Materiálu je moc - je třeba
zpracovat "šálu století" a ta měří hodně kilometrů. Ale zima je na krku, venku se sedět nedá a doma o samotě je někdy smutno. Proto jsme se rozhodly, že zahájíme od října každou středu odpoledne na Družině v Klubu důchodců pravidelné SEDÁNKY. Zveme
všechny šikovné ženy, i ty, které tvrdí, že neumí nic (protože se i pro ně jistě nějaká práce najde).

Přijďte ve středu 2. října od 13 hodin
mezi nás, nezapomeňte si s sebou vzít přezůvky a dobrou náladu. Jedinou nevýhodou naše práce má - že je dobrovolná, ale
dobrý pocit, že jsme pomohli druhému, to snad vyváží.
Takže přijďte mezi nás vždy ve středu odpoledne, budete vítány a uvidíme, zda n ěco dokážeme. Zvou vás paní Michalicová a Janovská.
( M. a J. )
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VAŘÍME A RADÍME

Vrátili jsme se z dovolených, načerpáni nových sil i poznatků. Někteří trávili dovolenou v tuzemsku, jiní v zahraničí, a
právě Ti měli jistě možnost ochutnat různé speciality tamní kuchyně. Pro ty, co zůstali doma, na naší české kuchyni, uvedeme
pár předpisů z ciziny :
ELIŠ - bulharský pokrm

Paprikové lusky - po rumunsku

Asi 1/2 kg jehněčího plecka bez kosti, trochu škvařeného sádla, celý pepř, sůl, asi 3/4 kg neloupaných brambor,
1/2 kg špenátu, citrónová šťáva, trochu sladké papriky,
hladká mouka.

Asi 1/2 kg paprikových lusků, 7 vajec, 100 g tuku, 50
g cibule, sůl, mletý pepř.

Maso nakrájíme na kostky, vložíme do kastrolu a zalijeme vlažnou vodou, osolíme, opepříme a necháme mírně
dusit. Když je maso na půl dušené, přidáme oloupané, na
větší kostky nakrájené syrové brambory. Po 15 minutách
dušení přidáme čistě obraný a vypraný špenát, necháme
povařit a ihned zahustíme předem připravenou jíškou ze
sádla a hladké mouky, do které přidáme před dokončením
sladkou papriku. jíšku dobře rozmícháme, aby nezůstaly
hrudky, podle potřeby rozředíme vlažnou vodou, aby
omáčka byla řidší, neboť dalším dušením ještě zhoustne.
Pro zvýraznění ostřejší chuti přidáme citrónovou šťávu.
Přisolíme a dusíme do měkka.
Candát - ruská úprava
Asi 3/4 kg očištěného candáta, tuk, cibule, bobkový
list, celý pepř, 2,5 cl bílého vína, 1 žloutek, lžíce rajčatového protlaku, lžíce hladké mouky, polovina citrónu, lžíce
kaviáru, 5 cl smetany, sůl.

Paprikové lusky zbavíme semen, spaříme osolenou
vodou, ve studené vodě vychladíme a necháme okapat. Na
každou porci počítáme jeden velký nepoškozený paprikový
lusk, u ostatních stáhneme slupky a nakrájíme je na nudličky. Na jedné třetině tuku osmahneme drobně nakrájenou
cibulku do růžova, přidáme krájené paprikové lusky, osolíme, opepříme, zalijeme rozšlehanými vejci a za stálého míchání necháme ztuhnout. Touto nádivkou naplníme vybrané lusky, které na zbývajícím tuku s trochou vývaru nebo
vody podusíme. podáváme přelité vlastní mastnou šťávou.
PŘÍŠTĚ NA SHLEDANOU OPĚT U NAŠÍ
ČESKÉ KUCHYNĚ

DOBROU CHUŤ

Na tuku osmahneme do růžova drobně krájenou cibulku, bobkový list, pepř, přidáme osolené porce candáta a
zvolna opečeme po všech stranách, zalijeme bílým vínem a
při občasném polévání tímto základem dodusíme. Pečeného
candáta vyjmeme, základ zaprášíme moukou, osmahneme,
přidáme rajčatový protlak, trochu vývaru, povaříme a procedíme. Do procezené omáčky přidáme smetanu s rozšlehaným žloutkem, necháme zahřát k bodu varu a vložíme
opečeného candáta. při podávání jednotlivé porce ozdobíme kolečkem citrónu s kaviárem.

… pokračování ze strany 11

proběhla oprava staré hasičské zbrojnice.

Nákupy, vybavení pro technické služby
města
V roce 1999 byl zakoupen malotraktor MTD
a rotorová sekačka za 300 tis. Kč. Dále
vozidlo Renault Kango jako náhrada za
odepsanou Škodu 1203 za cenu 400 tis. Kč a
plotostřih. V roce 2000 byla zakoupena
teleskopická plošina na podvozku Avia za 2,2
mil. Kč. V roce 2001 byla zakoupena nová
multikára M26 s radlicí a sypačem pro zimní i
letní údržbu za 1,4 mil. Kč.
Příspěvky města na opravu kostela
V roce 2001 činil příspěvek města na
opravu kostela 60 tis. Kč. V roce 2002 100
tis. Kč.

Dubina
V roce 1999 byla opravena kaplička a
postavena u ní dešťová kanalizace. Příspěvek
města na plynofikaci v roce 2002 činil 1 mil.
Kč.

Želivec
V roce 1999 byl zhotoven nový
asfaltový povrch v Kozí uličce za 150 tis.
Kč a nová střecha na prodejně potravin
za 500 tis. Kč. V roce 2002 byla provedena částečná úprava bývalé skládky a kanalizace a opravena místnost ve staré
škole po požáru. Dále byla zakoupena
nová vodárna.

do oprav školských zařízení formou dotací ze státního rozpočtu. Dokončení plynofikace s minimálními náklady ze strany města je jednoznačně také velkým
přínosem. Nový most přes Sázavu a železniční přejezd přivítali především motoristé. Opravy bytového fondu zase nájemníci. Tato souhrnná zpráva je připomínkou, co se podařilo za uplynulé volební období před blížícími se komunálními volbami. Řada věcí je v různém
stupni rozpracovanosti a bude záležet na
nových zastupitelích jak budou pokračovat a jaké budou mít priority.

Ve Zruči nad Sázavou 16. 9. 2002
Nesměřice
Příspěvek na plynofikaci v roce 1999
Z uvedeného je zřejmé, že oproti
činil 1,5 mil. Kč. Stavba odlehčovací kanalizace v roce 2001 stála 500 tis. Kč a oprava minulému volebnímu období došlo k
(Jaroslav Jelínek, starosta města )
místní komunikace 160 tis. Kč. V roce 2002 podstatnému zvýšení investic především
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KANALIZACE
V průběhu letošního roku proběhlo
postupně předávání, uvádění do provozu a
kolaudování rozsáhlého stavebního díla,
jehož vybudování bylo nezbytné pro další
řádný chod města a jehož oficiální název
zní "Dostavba a intenzifikace kanalizace a
čistírny odpadních vod (ČOV) ve Zruči
nad Sázavou". Účelem tohoto díla je co
nejvíce rozšířit současný okruh vlastníků
staveb a stavebních pozemků, které je
možné přímo připojit na kanalizaci a zároveň položit základ dalšího rozvoje v této
oblasti tak, aby v reálném časovém výhledu bylo technicky možné na kanalizaci
připojit převážnou část města.

I ona prošla, v rámci této akce, rozsáhlou
rekonstrukcí. Zvýšila se její kapacita i
účinnost tak, aby beze zbytku pokryla potřeby města včetně jeho plánovaného rozvoje nejméně do roku 2015 a aby kvalita
vyčištěných odpadních vod vyhovovala
požadavkům platné legislativy.

Vlastníci staveb a stavebních pozemků,
které lze na kanalizaci připojit, budou o
této skutečnosti písemně vyrozuměni a
budou jim zaslány pokyny, jak postupovat,
aby se připojení jejich nemovitosti na kanalizaci mohlo uskutečnit co nejdříve a v
souladu s platnými zákony, zejména se
zákonem stavebním a zákonem o vodovoV návaznosti na toto dílo byla ještě dech a kanalizacích.
povolena změna způsobu užívání stávajících připojených kanalizačních větví v loBudou tak moci zcela jednoduše
kalitách "Za nádražím" a "V Zářečí", které opustit technicky nedokonalý hygienicky a
byly rekolaudovány z kanalizace dešťové ekologicky závadný, ve většině případů
na kanalizaci jednotnou, což znamená roz- legislativně nevyhovující a v poslední došíření možnosti jejich využití o odvádění bě i finančně stále náročnější způsob znesplaškových vod.
škodňování splaškových vod prostřednictvím fekálních jímek, septiků, trativodů,
Investorem stavby bylo Město Zruč vsakovacích jam a celé řady jiných
nad Sázavou, projektantem ENVISYS- "zařízení".
TÉM s.r.o. Praha, dodavatelem VCES Vodohospodářské stavby a.s. Hradec Králové,
Věřme, že další rozvoj městské kaa následným provozovatelem a vlastníkem nalizace bude pokračovat takovým tembude Vodohospodářská společnost Vrchli- pem, že připojení na ni přestane být brzy
ce - Maleč Kutná Hora.
problémem téměř ve všech částech města.

V prostoru od křižovatky Vlašimské
s Kutnohorskou ve staré Zruči až za železniční zastávku v Baťově bylo proto zhotoveno zhruba 1.718 m kanalizačních stok a
výtlačných potrubí včetně řady nezbytných
souvisících objektů. Došlo tak k propojení
stávajících izolovaných kanalizačních větví, byly překonány nepříznivé spádové poměry a celý nově vzniklý kanalizační sysZprovoznění díla jako celku umožní
tém byl zaústěn do čistírny odpadních vod. přímé odkanalizování dotčených lokalit.

( Ing. Milan Růžička, odbor výstavby )

Miluj bližního svého, jako sám sebe aneb pomoz těm, co to potřebují
O průběhu povodně ve
Zruči jsme psali minule. Dnes
vás budeme informovat o tom,
jak jsme se ve Zruči zapojili do
likvidace následků povodní,
které postihly téměř celou naši
republiku.
Ve Zruči nad Sázavou
probíhaly současně dvě sbírky.
Jednu organizoval zdejší farní
úřad za pomoci Svazu žen a
firmy Variel a probíhala v Drogerii u Maxů, druhou organizoval Městský úřad ve Zruči nad
Sázavou a probíhala přímo na
úřadě na zámku.
Obě sbírky byly ukončeny 22. srpna. U Maxů byla
sbírka uzavřena v 15 hodin a
přepravu sebraných věcí do
Blatné na Strakonicku zajistil
VARIEL. Na zámku sbírka
končila v 18 hodin a hned druhý den ráno byly věci odvezeny nákladním autem AVIA
Technických služeb města do
Vojkovic u Kralup nad Vltavou.
Tuto sbírku tvořily zejména úklidové a čistící prostředky, toaletní potřeby, dětské pleny, hračky, ložní prádlo,
balené vody, trvanlivé potraviny, ošacení, gumová obuv,

nářadí (lopaty, košťata), úklidové hadry a další věci. K
obci Vojkovice přísluší ještě
osady Křivousy, Dědibaby a
Bukol. Pracovníci Obecního
úřadu ve Vojkovicích věci
převzali přímo od starosty
města Zruče nad Sázavou a
ujistili ho, že vše spravedlivě
rozdělí podle potřeby do
všech postižených částí obce.
Současně s touto věcnou
sbírkou bylo možno přispět i
finančně. Příspěvky
byly
vybírány v pokladně Městského úřadu ve Zruči nad Sázavou.
Shromážděná částka činila
89.462 Kč a ta pak byla vložena na účet obce Vojkovice.
Starosta města přivezl zpět z
Vojkovic potvrzení o převzetí
sbírky a poděkování všem
zručským občanům, kteří se
snažili pomoci vojkovickým.
Rádi toto poděkování tlumočíme.
Jsme hrdi na to, že většina
zručských občanů pochopila
nutnost sbírek a snažila se
pomoci těm, kterým voda
způsobila velké potíže, vzala
jistoty, některé dokonce připravila o domov.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v měsíci září
oslavují nebo již oslavili své narozeniny, zvláště pak: Zdeňku
Tomáškovi, Anně Horákové, Marii Valouchové, Miloslavu Pajerovi z Nesměřic, Oldřichu Šubrtovi, Miloslavu Jelínkovi, Josefu
Slabinovi, Aloisi Kopeckému, Aleně Černovské, Richardu Zieglerovi z Nesměřic, Miloslavu Vyhnalovi, Jarmile Čarkové z Dubin, Josefu Pekárkovi, Adolfu Jirákovi, Marii Stodolové, Ludmile Měřínské, Jaroslavě Ernegrové, Emilii Přenosilové z Nesměřic, Josefu Holečkovi, Martě Větrovské, Dagmar Rastočné,
Ludmile Polákové, Marii Seifertové, Bohuslavu Kotkovi, Evě
Dřevínkové a Zdeňce Novákové.
Jmenovaným i všem ostatním oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.

Český a slovenský exil 20. století
Společnost pro kulturu a dialog K 2001, jejíž
hlavní náplní je upozorňovat na opomíjená kulturněhistorická a společenská témata připravuje kulturní
projekt "Český a slovenský exil 20. století". Projekt
bude zahájen slavnostním koncertem 18. ledna 2003 v
brně a potrvá předběžně do roku 2007. Záštitu nad zahajovací částí projektu přijal prezident České republiky Václav Havel. Za slovenskou stranu převzal záštitu
prezident Rudolf Schuster.
Projekt je určen široké veřejnosti, hlavně však
mladší generaci, která nemá možnost získat o tomto
tématu odpovídající informace. Kromě expozic v brněnských výstavních prostorách budou hlavní náplní
projektu přednášky na univerzitách, dokumentární filmy v ČT a rozhlasové pořady.
Společnost K2001 se chce obrátit na všechny
exulanty, instituce, archivy, muzea, odborníky i soukromé osoby, které mohou přispět materiály či informacemi ke spolupráci a také s prosbou o zápůjčku fotografií, korespondence, deníků, filmů, nahrávek, trojrozměrných předmětů a jakýchkoliv dalších materiálů,
které souvisí s životem v exilu.

PODĚKOVÁNÍ

Zbývá ještě dodat, že hlavním mottem celého
scénáře Projektu Český a slovenský exil 20. století,
který pořádá výše zmiňovaná Společnost pro kulturu a dialog K2001 zní :

Za blahopřání k narozeninám děkují Městskému úřadu a Sboru
pro občanské záležitosti: Naděžda a Bedřich Buriánkovi, Alois
Kopecký, Rozálie Vladyková a Věnceslava Žížalová.

"Nám ze všech lidských práv zbylo jediné:
uprchnout. Těm, kdo zůstali doma zbývá jediné právo: přetvařovat se."

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti za
blahopřání k mému životnímu jubileu.
Miloslav Čech

Své náměty a materiály můžete zasílat na adresu:

VZPOMÍNKA
V městském rozhlase jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany paní Ludmilou Adriánovou, panem Janem Belhou,
panem Karlem Bechyně, panem Miloslavem Musilem, paní Růženou Kašíkovou a panem Jaroslavem Dufkou.

Společnost pro kulturu a dialog K2001
Dřevařská 19
602 00 Brno
nebo můžete využít elektronické pošty :
K2001@K2001.cz
Bližší informace o chystaném projektu je možno získat
na webové stránce :
www.k2001.cz

Věnujme zesnulým tichou vzpomínku.

Vlastějovická divadelní sešlost
Letos, už po devětadvacáté, se sjeli o posledním prázdninovém víkendu divadelní ochotníci z celého okresu do tábora ve
Vlastějovicích. Do roku 1990 se vlastně jednalo o školení ochotníků, které se poté změnilo na takzvanou divadelní sešlost herců
a jejich příznivců.
Účastníci sešlosti byli v pátek rozlosováni do pěti skupin. Každá skupina nacvičila na sobotní galavečer svou scénku, kterou
pak předvedla přítomným divákům a zároveň porotcům. Letošním tématem Vlastějovic byla FAUNA. Příští rok si ochotníci připomenou již třicáté výročí těchto setkání, takže vše bude pojato slavnostněji.
Zúčastnil jsem se na pozvání sobotního večera a mohu říci, že nelituji. Zhlédl jsem řadu zábavných vystoupení, která by
mohla, bez nadsázky, konkurovat profesionálům. Za Zruč byli přítomni bratři Letkové a Josef Nepraš, který si při rozhovoru s redaktorem Kutnohorského deníku posteskl, že Zruč přišla v minulosti o tak pěkné divadlo.
( Pro Zručské noviny: Jaroslav Kříž )
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BECKER Posázaví s.r.o.

INZERCE

Váš partner pro nakládání
s odpady a jejich úpravu informuje

Prodám sedací soupravu 3+2+1, dodání říjen
2002. Cena dohodou.
Tel.: 327 534 488 od 19 hodin.

Svozový plán plastů, skla a papíru
v měsíci říjnu :
plasty …...… 5. a 19. října
papír ………. 3., 17. a 31. října
sklo ……….. 26. října
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!!!

Německý jazyk
· Individuální výuka dětí i dospělých
· Příprava na státní a jiné jazykové zkoušky
· Firemní výuka
· Vše komunikativní netodou.
Státní jazyková zkouška z NJ
Zertifikat Deutsch - Goethe Institut Prag
Zentrale Mittelstufenprüfung - Goethe Institut Prag
Jana Hamáčková
Na Pohoří 749
Zruč nad Sázavou
tel: 327 534 295 nebo 605 865 286

Prodám pozemek ve Štěpánovské Lhotě
2.157 m2, 55 km od Prahy, cena: 260,- Kč/
m2.
Tel.: 737 740 4 48.
Nabízím zpracování jednoduchého a podvojného účetnictví, včetně DPH a dani z příjmů.
Tel.: 327 534 466 nebo 776 040 116.
Prodám zachovalý elektrický sporák ES 275
a zachovalou chladničku CALEX 225 R. Jednotlivě, ceny dohodou. Tel.: 0452/621596 nebo 606509730 po 20. hod.
Přijímáme objednávky na keřové růže - velkokvěté, polyantky a
pnoucí. Výběr barev. K podzimní výsadbě.
Tel.: 327 531 982 - večer nebo
0723 227413.

Pronajmu obchod ve Zruči nad Sázavou. Nyní prosperující nápoje. Zachování sortimentu
není podmínkou.
Tel. 0608 / 971 936

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SE DOČTETE :
Aktuální informace z radnice
Informační servis
Pokračování seriálů - Z kronik, Lípa pamětnice
Informace z odborů MěÚ
Další zajímavosti

Příjem inzerce, vzkazů a příspěvků do novin - Jiřina Janatová - telefon 0327 / 531 194. Nevyžádané příspěvky nevracíme.
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