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Rozhovor s Ing. Ivo Šimkem, CSc., členem rady města
„Občané města nemohou mít všechno.
Nemůžou mít sportovní halu, zámek, opravené
chodníky a ulice, výzdobu ve městě, levné teplo
a další výhody. Nemůže být všechno hned a
levně. Naše město není bohaté a musí si na své
aktivity nejdříve vydělat.“
Na úvod bych prosila o krátké představení a seznámení čtenářů alespoň s
některými důvody Vaší kandidatury do
zastupitelstva města.
V letošním roce se dožívám v plném
zdraví a síle 39ti let a jako zručský rodák pocházející z „baťovské rodiny“ znám naše město spíše z její nové části. Ztotožnění se s naším
městem ve formě jeho reprezentace mi byla
dána jednak na poli sportovním v tenisovém
oddílu TJ Jiskra a jednak na poli školském,
kde jsem naši základní školu reprezentoval
na rozličných soutěžích nejrůznějších úrovní.
Vždy jsem byl hrdý na to, že jsme dosahovali
výsledků vzbuzující pozornost našich „soupeřů“ z daleko větších měst s nesrovnatelně
lepšími podmínkami. To vše bylo a je zásluhou našich rodičů, učitelů, trenérů, vedoucích
i ostatních spoluobčanů a jejich obětavosti
věnovat nám na naší „cestě za poznáním“
většinu volného času včetně předávání svých
znalostí, zkušeností a dovedností.
Tyto „investice“ našeho města do naší
budoucnosti bych chtěl dnes samozřejmě
vrátit, neboť je povinností každého z nás přispět svou individuální měrou a schopnostmi
k tomu, abychom mohli být nejen dnes ale i
v budoucnu pyšní na to, že jsme Zručáci. A
právě probuzení dosud spícího „pozitivního
potenciálu“ každého Zručáka a uplatnění
mých dosavadních zkušeností a nabytých
informací při řízení společnosti vlastněné
zahraničním kapitálem bylo hlavním hnacím
motorem mé účasti na kandidátce plné podobně smýšlejících nezávislých kolegů.
Jak se Vám tato práce líbí nyní?
Jak ukázaly výsledky komunálních voleb a jednání o složení vedení města včetně
ustavujícího zasedání zastupitelstva získaly
výše uvedené myšlenky většinovou podporu
našich spoluobčanů. V průběhu prvního půlroku našeho funkčního období se také stalo
pravidlem, že představy současného vedení
města jsou schopni projednávat i přijímat za
své téměř všichni zastupitelé bez ohledu na
svou politickou orientaci. Na druhé straně
je dnešní vedení města otevřené a přístupné

všem protinávrhům a argumentům, které jím
navrhovaný stav vylepšují. O těsné spolupráci
a společném zájmu všech zastupitelů na prospěchu města svědčí i to, že velice důležité
posty šéfů kontrolní a finanční komise jsou
obsazeny praktiky s velkými zkušenostmi v
oblasti zručské komunální politiky a městské
samosprávy.
Velmi důležitá je pro správné fungování města i otázka výkonného a efektivního
aparátu úředníků, kteří musejí zajišťovat
bezchybný a kvalitní servis pro kvalifikované
rozhodování vedení města. Zde si myslím,
že další kroky učiněné na základě rozboru
fungování jednotlivých odborů a doporučení finanční komise budou následovat tak,
abychom rozpočet města finančně zatížili
co nejracionálněji. Cílem tohoto procesu by
měla být skutečnost, že každá obsazená úřednická židle přinese městu přesně změřitelný
užitek a kvalitní výstup použitelný pro optimální řízení chodu města z hlediska tvorby a
využívání jeho vlastních zdrojů.
Rozhodující měrou pro bezpečný chod
každé hospodářské jednotky a tedy i našeho
města je jasné stanovení a rozdělení úkolů,
zodpovědností, postupů a kontrolních mechanismů jednotlivých složek aparátu vedoucích ke zprůhlednění a lepší kontrole jednotlivých činností a operací na každé úrovni.
Prvním krokem k tomuto cíli byla podrobná
analýza procesu přípravy, schvalování a kontroly rozpočtu města jako základního dokumentu pro řízení hospodaření města a jeho
přizpůsobení požadavkům dnešního vedení.
V neposlední řadě nám v seznámení se s reálným stavem hospodaření města pomohl nezávislý audit zaměřený na výsledky dosažené
v uplynulém kalendářním roce.
Co se tedy teď konečně změní?
Ze všech doposud provedených finančních analýz a rozborů se zdá být zřejmé, že v
nejbližším období nejsme schopni nastartovat příjmy městského rozpočtu tak, abychom
mohli uskutečnit náročné investiční akce, které máme ve svém programu. Bude velmi důležité v první fázi správně vyhodnotit dopady
na letošní rozpočet díky vzniklým nákladům
na chod nové Městské sportovní haly (roční
dotace města ve výši přibližně 700.000,- Kč),
dále díky nákladům na udržování Zámku a
jeho blízkého okolí v provozuschopném stavu v případě jeho koupě (odhady se pohybují
mezi 1 až 2 milióny korun ročně a to pouze

na zakonzervování stávajícího stavu, nikoli
na jeho nevyhnutelnou rekonstrukci). V neposlední řadě je nutno rozhodnout o účelu a
využití několika prázdných městských objektů, které nám „chřadnou“ před očima a pro
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které hledáme vhodné využití (ani náklady
na jejich pouhou sanaci a udržování nejsou
zanedbatelné). Musíme se vyrovnat i se
skutečností, že město je zřizovatelem jednotlivých školských zařízení, které se staly v loňském roce samostatnými právními subjekty a
jejichž hospodaření je nutno analyzovat tak,
abychom se vyhnuli případným nemilým
překvapením plynoucím z jejich činnosti ve
formě zvýšených výdajů nad rámec schváleného rozpočtu.
Otázkou zůstává i účelnost doposud
schválených investic směřujících do bezpečnosti města a jeho občanů. Zdá se, že se rýsuje takové řešení, které umožní lépe zajistit
ochranu majetku našich občanů i ostatních
subjektů v našem městě a to ve spolupráci
městské policie a Policie České republiky.
Součástí tohoto projektu je i snaha o maximální využití potenciálu členů městské
policie pro zajištění finančních prostředků,
které budou z velké části krýt náklady na
jejich provoz a to ve formě poskytování bezpečnostních služeb soukromým subjektům
na území města.
Na straně druhé již byla učiněna opatření, aby příjmy města z jeho podnikatelských
činností byly lépe zhodnocovány a využívány
a aby si město ve svých rukách podrželo ve
větší míře rozhodovací pravomoci týkající
se hospodaření s městským majetkem. To
souvisí i s nastavením vzájemně výhodné
spolupráce se všemi subjekty podnikajícími
v katastru města včetně normalizace vztahů s
firmami, které se cítily v minulosti městem
(pokračování na str. 6)
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Rada Města na svém 14. zasedání konaném
dne 23.04.2003 ...
• projednala nabídku pana Vosláře na pronájem prostor bývalého kina Městu a ukládá
paní Janatové předložit návrh na využití těchto
prostor, dále návrh pořádaných akcí k posouzení a zjistit kapacitu sálu.
• schvaluje prominutí poplatku za výlep plakátů na akce Základní umělecké školy Zruč nad
Sázavou. Žadatele budou informovat TS.
• projednala žádost Dětského domova Zruč
nad Sázavou o finanční příspěvek na zájezd
dětí do ZOO.RMě schvaluje finanční příspěvek
ve výši 5.000,- Kč pro rok 2003. Ukládá pozvat
ředitelku DD na příští zasedání RMě.DD bude
informovat EO, pozvání zajistí KS.
• povoluje na základě žádosti MO ČSSD pořádání lampiónového průvodu od Pomníku
padlých a pálení čarodějnic v horní části Sadu
Míru (30.4.2003), za předpokladu dodržení
všech bezpečnostních předpisů a zajištění
úklidu prostranství. Žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na tuto akci RMě neschvaluje. Žadatele bude informovat KS.
• ukládá panu Malému splnit usnesení 4. zasedání ZMě č. 13/2003 ( prodej pozemku p. Hromadníkovi a p. Šteovi) a usnesení č. 14/2003
(prodej pozemku m. Debnárovým)
• ukládá Ing. Růžičkovi splnit usnesení 4.
zasedání RMě č. 15/2003, 16/2003, 17/2003
(Sdružení Posázavská cyklotrasa).
• ukládá EO splnit usnesení 4. zasedání ZMě
č. 20/2003 (zrušení peněžního fondu obce-povodně)
• ukládá KS informovat f. RENDL ve smyslu
usnesení 4. zasedání ZMě č. 21/2003.
• schvaluje smlouvy o prodeji a nákupu tepla
uzavřené mezi Městem a těmito odběrateli:
TRW, Autoelektronika s. r. o., Český Telecom,
TJ Jiskra a Společenství vlastníků jednotek
domů čp. 712, 713, 714, Dvouletky 713 Zruč n.
S. Pověřuje starostu města podpisem smluv.
• schvaluje , na základě § 63, odst. 1, zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů , uzavření „ Veřejnoprávní smlouvy
„s obcí Horka II na zajištění úkolů způsobem
stanoveným zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů s tím,
že Město Zruč nad Sázavou je schopno svým
orgánem ( Městskou policií) řádně zabezpečit
výkon této činnosti v uvedené obci. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
• schvaluje výběrovou komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce uhelného zdroje Sázavan - stavba
01„, ve složení: Mgr. Martin Hujer, Ing. Roman
Výborný, Ing. Ivo Šimek CSc., Jan Jelínek, Lubomír Dolák, Miloslav Bareš, Ing. Pavel Juda a
Mgr. Vladimír Radil jako náhradník. Jmenování zašle SM-EC.
• schvaluje výběrovou komisi pro otevírání
obálek s nabídkami na veřejnou zakázku „Rekonstrukce uhelného zdroje Sázavan - stavba
01„, ve složení: Miroslav Čarek, Petr Malý, Ing.
Zdeňka Svobodová a Mgr. Jiří Klatovský jako
náhradník. Jmenování zašle SM-EC.
• ukládá starostovi města zajistit vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku - „Rekonstrukce uhelného zdroje Sázavan - stavba 01„.

• ukládá vypsat II. kolo výběrového řízení na
veřejnou zakázku - „ Obhospodařování lesů v
majetku Města“ .
• schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky na akci „Obhospodařování lesů v majetku Města“ ve složení: Jindřich Vízner, Miroslav Čarek, Jaromír Blažek,
Ing. Vít Skála, Ing. Jan Novák, Jaroslav Jelínek
a jako náhradník Jana Vaněčková. Jmenování
zašle Ing. Svobodová.
• schvaluje komisi pro otevírání obálek s
nabídkami na veřejnou zakázku - „Obhospodařování lesů v majetku Města“, ve složení:
Petr Malý, Ing. Zdeňka Svobodová, Miluše
Smetanová a Hana Nácovská jako náhradník.
Jmenování zašle Ing. Svobodová.
• schvaluje objednání 1000 ks odznaků našeho
města (menší velikost a provedení ve smyslu
jednání RMě ), dle nabídky předložené panem
Kysilkou, Ledeč n. S. 676. Objednání zajistí p.
Janatová.
• schvaluje zakoupení upomínkových předmětů s logem Města v částce 10 tis. Kč.
• schvaluje vyplněný formulář žádosti o zařazení Města do indikativního seznamu projektů
a projektových záměrů Středočeského kraje na
projekty „ průmyslová zóna Zruč nad Sázavou
a přestavba kotelny na biomasu“
• schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
Základní školy Na Pohoří za účetní období
2002 podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve vedlejší činnosti organizace, ve výši 23.550,- Kč
a převedení této částky do rezervního fondu
organizace. ZŠ bude informovat KS.
• ukládá řediteli ZŠ Na Pohoří pravidelně
předkládat RMě k projednání podrobnou
čtvrtletní zprávu o čerpání rozpočtu ZŠ. Ředitele ZŠ bude informovat KS.
• ukládá paní Janatové předložit do příštího
zasedání RMě podrobné informace o financování školských zařízení, zejména ZŠ v návaznosti na počet žáků, rozpočtu a o vztazích
Město-školství a další dostupné informace v
této oblasti.
• na základě žádosti MUDr. Kmocha a zveřejnění záměru Města v souladu se zákonem o
obcích, schvaluje od 1.7.2003 pronájem levé
ordinace v přízemí objektu Ambulance na 1
den v týdnu (úterý) žadateli MUDr. Kmochovi. Dodržení hygienických norem a platných
předpisů pro provoz ordinace a likvidaci infekčního nebo jinak nebezpečného odpadu si
zajistí sám nájemce.
• schvaluje zavážení úvozové cesty v obci
Želivec materiálem, který určí Město (ne pro
občany ).
• ukládá Ing. Růžičkovi zpravovat návrh a
umístění vstupní upoutací tabule na Městskou
sportovní halu.
• ukládá panu Bezděkovi zpracovat návrh na
možnost zajišťování obsluhy PCO Městskou
policií.
• ukládá prověřit možnost umístění dopravní
značky zákaz stání v celé délce ulice 5. května
a po projednání se SBD předložit návrh na
vyřešení parkování v této lokalitě ve smyslu
jednání RMě.

Rada Města na svém 15. zasedání konaném
dne 07.05.2003 ...
• opětovně projednala nabídku pana Vosláře
na pronájem prostor bývalého kina Městu
a ukládá odpovědět panu Voslářovi , že pro
letošní rok nemá Město o pronájem tohoto
zařízení zájem.
• zplnomocňuje firmu Lesoprojekt Stará Boleslav s.r.o. k veškerým jednáním souvisejícím
se zpracováním a předložením lesního hospodářského plánu pro lesy v majetku obce
ke schválení orgánu státní správy lesů. Dále
zplnomocňuje Lesoprojekt Stará Boleslav k
předložení dat LHP ke kontrole Informačnímu
a datovému centru Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů v Brandýse nad Labem a k podání
žádosti o udělení výjimek z ustanovení zákona
o lesích č. 289/1995 Sb. a k jednání o kategorizaci lesů ve smyslu § 6 - 8, zák.č. 289/1995 Sb.
• schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem a firmou TENZA a.s. Brno.
Pověřuje starostu města podpisem dodatku.
• na základě návrhu šéfredaktorky ZN sl. Hamáčkové, schvaluje následující změny podmínek inzerce ve ZN.
inzerce plošná 1/4 strany A4 - 1.250,- Kč,
ostatní plošná beze změny
inzerce řádková - 5,- Kč/slovo, tučná s rámečkem znovu se 100% přirážkou.
Platnost od červnového vydání ZN.
• na základě žádosti TJ Jiskra, ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem pozemku p.č.
2335/3.
• schvaluje pronájem velké zasedací místnosti
MěÚ firmě STOMIX Praha , dne 3.6.2003,
od 17.30 do 19.00 hodin za účelem pořádání
semináře pro občany. Podmínky pronájmu
obvyklé. Ukládá panu Dolákovi zpracovat
nájemní smlouvu.
• na základě žádosti pana Běliny, ukládá
zveřejnit záměr Města na odprodej 1ks nepotřebných dvířek k plynoměrné skříni, za cenu
600,- Kč.
• schvaluje cenovou nabídku reklamních předmětů předloženou firmou iMi Partner Praha
10 - cena včetně DPH 13.420,- Kč a ukládá
paní Janatové vybrané předměty objednat.
V tomto smyslu se mění usnesení RMě č.
170/2003.
• ukládá prověřit dostupné podklady a jednat
s Radiokomunikacemi ve věci zřízení vysílače
pro TV program Prima v našem městě.
• ukládá prověřit nájemní vztah mezi Městem
a Radiokomunikacemi k pozemku v majetku
Města, na kterém stojí převaděč TV signálu.
• schvaluje zlepšený hospodářský výsledek Základní školy Na Pohoří za účetní období 2002
podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů z hlavní činnosti organizace ve výši 66.932,14 Kč a převedení této částky do rezervního fondu organizace s tím, že částka bude použita na malování
a výměnu podlahové krytiny v ZŠ.
• ukládá řediteli ZŠ Na Pohoří podat zprávu,
jak jsou zajištěny únikové cesty v objektu ZŠ
a dále předložit návrh řešení možnosti pronájmu místností v objektu ZŠ pro ubytování v
době od 1.8. do 23.8.2003
• schvaluje prominutí poplatku za výlep plakátů na akce Římskokatolické farnosti Zruč nad
Sázavou. Žadatele budou informovat TS.
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KULTURA
FESTIVAL REKORDŮ, KURIOZIT
A PIVA BUDVAR

V Pelhřimově se bude 14. června 2003
konat již 13. mezinárodní festival rekordů,
kuriozit a piva Budvar. Na pelhřimovském
náměstí proběhne zároveň prodej a křest
nové knihy ČESKÁ KNIHA REKORDŮ spojený s velkou autogramiádou rekordmanů.
Připraven je bohatý celodenní program, který vyvrcholí GALAVEČEREM od 20 hodin a
bude zakončen velkolepým ohňostrojem.
Bližší informace o akci podá Agentura
Dobrý den, Slovanského bratrství 1664, 393
01 Pelhřimov, telefon 565 321 226, e-mail:
mailto:agentura@dobryden.cz.
J.J.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O
DIVADELNÍ ZÁJEZDY

Vzhledem k tomu, že na prázdniny chystaná rekonstrukce divadla SKELET Pavla
Trávníčka v Praze, bude započata již v červnu,
jsou všechna představení na červen zrušena.
Slibovaná návštěva tohoto divadla se tedy
uskuteční až ve středu 24. září 2003. Jedná se
o bláznivou komedii plnou zvratů nazvanou
PEKLO V HOTELU WESTMINSTER, v hlavních rolích: Pavel Trávníček, Oldřich Navrátil
a Markéta Hrubešová. Vstupenky si můžete
zamlouvat již nyní na oddělení kultury MěÚ
Zruč n.S. - Janatová, tel.: 327 531 194.
J.J.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Zvláštní škola Zruč nad Sázavou zve
všechny spoluobčany na výstavu prací svých
žáků, která proběhne ve dnech 26. 5. - 6.
6.2003 ve výstavní síni na zámku. Výstava
bude zahájena 26. 5.2003 v 10.30 hodin vernisáží.

ROBINSONÁDA

Pod hlavičkou oddělení kultury MěÚ
Zruč n.S. se 30. května uskuteční v sále
Restaurace Na Ostrově odvážný skok existujících zručských kapel nazvaný ROBINSONÁDA. Představit by se měla ZRUČSKÁ
DESÍTKA Martina Prachaře, ROŠŤANDY a
jejich hosté, TIME Standy Šťáhly a B.S.e. Banální Směs euforie. Pokud chcete vidět, slyšet
a poznat místní kapely, přijďte v 19 hodin.
J.J.

PRVNÍ LETNÍ PLES

STAKY s.r.o. pořádá dne 21. června První
letní ples. Začátek bude ve 20 hodin a hrát
bude skupina V.I.P. Kutná Hora. Předprodej
vstupenek v recepci firmy STAKY s.r.o. (bývalý INSTITUT).

Zručské noviny

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ
SBOR INFORMUJE
STANICE ZRUČ N. SÁZAVOU
VÝJEZDY K ZÁSAHŮM
10. 4. - 8. 5.2003
- Operačním střediskem byl nahlášen požár nákladního auta na dálnici D1 směr Brno 56. km.
Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se
jedná o přehřátí brzd.
- Dále operační středisko nahlásilo vznícení sazí
v komíně budovy bývalé pošty. Průzkumem se
zjistilo, že se jedná o požár trámů ve stropě.
- Jednotka byla vyslána na požár pastviny a lesa
u osady malá Skalice, kde zasahovala společně s
HZS Kutná Hora a JPO III Zbraslavice a Uhlířské Janovice.
- Při nahlášení dopravní nehody na D1 směr
Brno 53. km byl zřejmý i únik provozní náplně z
vozidla. Po příjezdu jednotky bylo navíc zjištěno
i zranění jedné osoby.
- Další dopravní nehoda se stala na D1 směr
Brno 51. km. Tentokrát se jednalo o kolizi dvou
vozidel. Zjištěn byl opět únik provozní náplně,
ale vše se obešlo naštěstí bez zranění.
- Jednotka otevírala majiteli bytu zabouchnuté
dveře.
- Při požáru lesního porostu u Kasanic zasahovala naše jednotka spolu s HZS Uhlířské janovice a JPO III Zbraslavice.

Záchranka děkuje za pomoc při
nákupu přístroje EKG
Záchranná služba Kutná Hora, středisko Zruč
nad Sázavou, by chtěla touto cestou poděkovat všem sponzorům, díky nimž se podařilo
získat úžasnou částku 1079 300 Kč na nákup
výše zmíněného přístroje. Veškeré finanční
prostředky byly a budou použity /část příslušenství se ještě dokupuje/ výhradně pro
středisko ve Zruči nad Sázavou a přístroj jako
celek nebude přemisťován na jiné stanoviště
záchranné služby.
Co všechno tento přístroj dokáže? Jedno
ze základního vybavení umožňuje sledovat
srdeční činnost, v případě potřeby vydávat
šokové výboje. Dále přístroj dokáže zastupovat na dočasnou dobu činnost srdce, natáčet
rozšířené 12 svodové EKG, odeslat EKG křivku do FN Královské Vinohrady, se kterou má
Záchranná služba dohodu o přijetí pacientů
s akutním infarktem.V případě akutních
infarktů je díky tomuto přístroji uspořeno
2,5 h času, protože po určení této diagnózy
je pacient transportován přímo do fakultní
nemocnice v Praze.
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- Na OPIS byla nahlášena dopravní nehoda
osobního auta u Chabeřic. Jednalo se o vjetí
vozidla s posádkou do rybníka. Zraněným poskytla pomoc ZS. Poté pomocí jeřábu AV 14 z
HZS Kutná Hora bylo vozidlo vytaženo z vody
a pomocí sorbentů zasypány vyteklé provozní
náplně a následně sebrány do nádob.
- Zručská stanice poskytla technickou pomoc
městu při vyčištění mostku.
- Zásah si vyžádal požár suché trávy u železniční stanice Chabeřice.
- Další stařina hořela u železniční zastávky
Střechov, kam přijeli na pomoc i kolegové z
HZS Vlašim.
- Následný větší požár lesního porostu byl nahlášen mezi Chabeřicemi a Holšicemi. Zásahu
se zúčastnily kromě naší jednotky i jednotky
HZS Kutná Hora, JPO III Kácov a Zbraslavice a
místní jednotky Holsšice a Chabeřice.
- Došlo také k planému poplachu - údajně se
mělo jednat o požár osobního vozidla na D1
66. km ve směru na Brno. Žádné vozidlo se zde
však nenacházelo.
- Další planý poplach na D1 na 54. km prokázal,
že jde o pálení čarodějnic.
- Jednotka byla poslána na odchyt včelího roje.
Po dohodě s místním včelařem tento roj sklepl
do rojáčku.
- Hasiči vyjížděli také poté, co operační nahlásil
požár trávy kolem kolejí u železniční zastávky
Laziště.
npor. Fr. Leopold

SEZNAM SPONZORŮ
SILNICE ČASLAV HOLDING, a.s.
MUDr. NACHÁZELOVÁ
HELLA CZ, s.r.o.
MUDr. JELÍNKOVÁ
LESS a.s. Bohdaneč
TRUHLÁŘSTVÍ-Tomáš Kovařík, Bohdaneč
Ing. ROMAN VÝBORNÝ
OBECNÍ ÚŘAD HULICE
JUDr. Ing. CHARVÁT
OBECNÍ ÚŘAD HORKA II
SÁZAVAN STROJÍRNY s.r.o.
OBEC ŘENDĚJOV
RENDL
OBEC TŘEBĚTÍN
OBEC VLASTĚJOVICE
OBEC DOLNÍ POHLEĎ
STAKY s.r.o.
OBEC PERTOLTICE
PULOMIXOBEC
SOUTICE
PULOPLASTICS s.r.o.
TVRDÍK LUBOŠ-TISER
MUDr. NÁDVORNÍK
MUDr. PLETICHOVÁ
RNDr.NÁDVORNÍKOVÁ-Lékárna MAGNOLIE
Mgr.RADILOVÁ-Lékárna U ANDĚLA
VELETA OBUV

Mgr. LAJKEP-Lékárna
Zbraslavice
MĚSTO ZRUČ NAD
SÁZAVOU
INTERPLANE Spol.
s.r.o.
OBEC BOHDANEČ
JOSEF MUSIL-STAVITEL
OBECNÍ ÚŘAD
ZBRASLAVICE
OBEC ČESTÍN
N a N spol. s.r.o.
SANJET s.r.o.
TREND - MARYŠKA
THERMO - STEJSKAL
PAVEL ROUB - ZRUČ
NAD SÁZAVOU
WEKTO s.r.o.
KOVOMONT ZRUČ
N.S. s.r.o.
JÁNOŠÍK JOSEF
OBECNÍ ÚŘAD CHABEŘICE
ZEPO BOHDANEČ-JAROSLAV STUDNIČKA
DK LAKOVNY s.r.o.
ZRUČSKÁ STAVEBNÍ
s.r.o.
JAN JELÍNEK-STAVEBNÍ FIRMA
ČS ČEPRO a.s., ZBRASLAVICE
UNIKOM a.s.
MUDr. KOVANDOVÁ
GRAMEX spo. s.r.o.
MUDr. KRÁLOVÁ
GRADIENT s.r.o.
MUDr. BECK
OBEC SLAVOŠOV
MUDr. HOUDKOVÁ
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INFORMACE PRO OBČANY
TECHNICKÉ SLUŽBY
Technické služby města děkují hasičům zručské stanice Hasičského záchranného sboru
za pročištění kanálů v ulici Ke Ctiborkám
(Vlašimská).
BECKER POSÁZAVÍ S.R.O.
Svozové dny v červnu
plasty .......................................... 7. a 21. června
papír ......................................... 12. a 26. června
sklo .................................................... 14. června
Důsledným tříděním ovlivníte výši poplatku
na jednoho občana za likvidaci odpadů!!!
Sběrový dvůr, kde máte možnost v průběhu
roku zdarma odevzdat všechny druhy odpadů (vajma zbytkového, který patří pouze do
popelnic), je otevřen po-pá 8-12 a 13-16 hodin, v sobotu od 8 do 11 hodin v Průmyslové
ulici 1032 ve Zruči n.S.
J.J.
TRH V ČERVNU
Červnový trh se na Náměstí Míru v nové
Zruči uskuteční v sobotu 14. června 2003.
J.J.
PODĚKOVÁNÍ
Dne 16. 4.2003 navštívili žáci Zvláštní školy
za doprovodu pedagogů objekt Hasičského
záchranného sboru ve Zruči nad Sázavou.
Zaměstnanci se dětem věnovali, předvedli
techniku. Exkurze se všem velice líbila. Děkujeme.

INFOMAIL - zasílání informací pomocí elektronické pošty
Vzhledem k úpravám, které provedli mobilní operátoři T-Mobile a Eurotel na svých
webových rozhraních pro rozesílání sms
zpráv, bylo nutno upustit od projektu, ve
kterém se počítalo s bezplatnou distribucí
stručných aktuálních informací z města
občanům na mobilní telefony. I přesto však
můžete tyto informace, v současné době
získávat. Děje se tak cestou elektronické
pošty - emailu. Pokud máte o tyto informace zájem, musíte vlastnit emailovou schránku a přihlásit se k odběru na úvodní stránce
webu města www.mesto-zruc.cz. Zde zadáte
Vaší emailovou adresu, na kterou si přejete
informace dostávat a potvrdíte tlačítkem
„Přihlásit“. Do schránky Vám tak budou
chodit informace a aktuality ze sportovního i kulturního dění ve městě, pozvánky
na zajímavé akce a v neposlední řadě i
informace z Městského úřadu. Obdobný
postup můžete využít i k odhlášení odběru
pomocí tlačítka „Odhlásit“. Výhodou oproti
distribuci pomocí sms zpráv je rozsah zasílaných informací, nevýhodou je především
to, že ne každý má přístup k Internetu, ať již
doma, ve škole či v práci. I tak však věřím a
potvrzuje to stále narůstající počet přihlášených (k 14.05.2003 již více jak 80 přihlášených adres), že tento způsob si najde své
pevné místo vedle Zručských novin, informačních vývěsek a městského rozhlasu.
MB

LINKA DŮVĚRY
Linka důvěry Kutná Hora, Kolín nabízí
pomoc a provázení v obtížných lidských
situacích a poskytuje informace i při běžných praktických problémech. K rozhovoru
je vhodné vše, co Vám dělá starosti. Nebojte
se zavolat, jsme tu pro Vás (děti, dospělé i
seniory). Služby jsou poskytovány pondělí pátek od 8 do 22 hodin. Telefon: 327 511 111,
602 874 470, další spojení: linkaduvery.kh.cz,
www.linkaduvery.kh.cz nebo linkaduvery@kh.cz.
J.J.
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
Připomínáme, že daně z nemovitostí je nutno
zaplatit Finančnímu úřadu Uhlířské Janovice
do 31. května 2003.
Složenky jste většinou obdrželi již poštou.
Nezapomeňte je tedy poslat, ať zbytečně
neplatíte penále.
J.J.
EKOLOGICKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ EKOSO
Skládka Ekologického sdružení obcí EKOSO
se zapojila do systému sběrných míst v rámci
zajištění zpětného odběru vyřazených chladniček používaných v domácnostech a bude
do odvolání odebírat od původců odpadů
vyřazená zařízení výrobních značek: AEG,
ARDO, BOSCH, ELEKTROLUX, GAGGENAU, LEHEL, LIEBHERR, PERFEKT, PRIVILEG, SIEMENS, ZANUSSI, a to v rámci zpět-

Seznam zaměstnanců MěÚ :

Mgr. Martin Hujer - starosta města
Petr Malý - tajemník, správa pozemků města
Kancelář starosty
- Miluše Smetanová - vedoucí úředník MěÚ
- Jiřina Janatová, JUDr. Ria Doláková - úřed. MěÚ
- Bohuslav Pleskač - správce sítě
- Miloslava Ronovská - ABS
- Hana Jeništová - ZPS
Odbor vnitřních věcí
- Marie Šťastná - vedoucí úředník MěÚ
- Hana Nácovská, Monika Viktorová - úřed. MěÚ
- Pavla Macurová, Irena Mikinová - pečovatel. DPS
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a
životního prostředí
- Ing. Milan Růžička - vedoucí úředník MěÚ
- Ing. Zdenka Svobodová, Mgr. Jiří Klatovský, Jana
Dragounova, Inka Blehová - úředník MěÚ
Ekonomický odbor
- Jana Vaněčková - vedoucí úředník MěÚ
- Pavlína Šťastná, Jaroslava Jankulová,
Jana Jelínková, Petra Srbová - úředník MěÚ
Správa majetku
- Lubomír Dolák - vedoucí úředník MěU
- Jarmila Domanská, Miloslav Bareš - úředník MěÚ
- Miluše Krutilová - skladnice
- Marie Kopecká, Pavlína Pajerová (VPP),
Václava Zajíčková - uklizečka
- Zdenka Vlčková - pradlena
- Petr Kratochvíl - instalatér
- Miroslav Dudák - elektrikář
- Bohumil Sůva, Jiří Šťastný - zámečník
- Antonín Dolejší - správce Sportovní haly
Technické služby
- Ing. Josef Nulíček - vedoucí úředník MěÚ
- Marie Zemanová - úředník MěÚ
- Jaroslav Svoboda - mistr
- Miroslav Štícha, Jaroslav Jelínek, Josef Edr, Jiří
Quirsfeld, Josef Závorka (ZPS) - řidič

ného odběru zdarma. U ostatních výrobních
značek těchto zařízení platí stávající cena 300
Kč za jeden odebraný kus + 5% DPH. Bližší
informace na telefonu: 317 851 113 nebo
e-mail: ekoso.odpady@tiscali.cz.
J.J.
OZNÁMENÍ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU
PRAHA
Zeměměřický úřad oznámil, že bude v období od 1. 4. do 28.11.2003 provádět v katastru
Zruč nad Sázavou zeměměřické práce, které
jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením v platném znění. Výsledkem
prací bude údržba a obnova měřických značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci
Zeměměřického úřadu jsou oprávněni podle
§ 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v
nezbytně nutném rozsahu na nemovitosti.
Vlastníkům a uživatelům nemovitostí se budou prokazovat úředním průkazem.
J.J.
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Do školní jídelny byla nainstalována druhá
pánev s robotem z mateřské školky Na Pohoří, kde zbyla po rekonstrukci. Dvě jídla by se
tak měla začít vařit od června, nejpozději od
září tohoto roku. Zároveň je snaha o konkurenceschopnost jídelny a získání tak nových
strávníků.

- Jaroslav Zelenka - zedník
- Josef Kubín - strojník
- Karel Valouch - elektromontér
Městská knihovna
- Hana Vilimovská, Milena Lhotková - knihovnice
Městská policie
- Martin Bezděk, Jan Lapáček

(dokončení ze str. 1)
jako obchodním partnerem diskriminovány.
Dokončuje se též rozvojový program mající připravit, vybrat a zainvestovat vhodné
pozemky v majetku města a jejich postupný
prodej novým majitelům. Zvýšené úsilí věnujeme i vyhledávání strategického partnera
pro nově vzniklou průmyslovou zónu, jejíž
zainvestování je však nad finanční možnosti
města.
Co vidíte jako nejdůležitější úkol pro
nejbližší týdny a měsíce?
Prvořadým úkolem i nadále zůstává vytvoření Plánu rozvoje města, který stanoví a
definuje základní strategii a vizi z hlediska
dalšího fungování města včetně jednotlivých
cílů, kterých chceme dosáhnout v určitých
časových horizontech. S prvním návrhem tohoto základního dokumentu budou v příštích
týdnech seznámeni na webových stránkách
města a stránkách Zručských novin všichni
občané s možností přímé účasti na jeho tvorbě formou připomínek, doplňků a námětů. To
vše samozřejmě s jediným cílem, jímž je najít
takové řešení, které zaručí prosperitu města
a tedy i spokojenost občanů Zruče nad Sázavou.
(JH)

Květen 2003

PROGRAM KINA LEDEČ N.S.
ČERVEN
3. 6. ve 20 hod. - MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD
- francouzský film
5. 6. ve 20 hod. - INTACTO - španělský vzrušující
příběh z ostrova Tenerife
7. 6. ve 20 hod. - PERNÍKOVÁ VĚŽ - český
thriller
10. 6. ve 20 hod. - PIANISTA - francouzsko-německý film oceněný v r. 2002 v Cannes
12. 6. ve 20 hod. - SMRADI - český film o mladých
lidech
14. 6. ve 20 hod. - KRYSAŘ - premiéra českého
filmu
17. 6. ve 20 hod. - PAVOUK - thriller oceněný v.
r. 2002 v Cannes
19. 6. ve 20 hod. - TEST - americký thriller z prostředí tajné služby CIA
21. 6. ve 20 hod. - SOLARIS - americký širokoúhlý
sci-fi film
25. 6. ve 20 hod. - KOUZELNÝ DEN - repríza
českého archivního filmu (filmováno v Ledči n.S.
a okolí)!
26. června ve 20 hod. - DAREDEVIL - americký akční film o slavných mstitelích

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků

Blahopřání

Poděkování

Jaroslavu Klímovi, Anně Klčové,
Stanislavu Rakovi, Anně Martinů, Aloisi
Kolouchovi, Anežce Moravcové z Dubin,
Boženě Vyhnalové, Anně Forejtové, Antonínu Kovaříkovi, Jaroslavě Peroutkové, Květoslavě Šveňkové, Jarmile Vejborné, Květuši Hrbkové, Janu Žohovi, Jiřině
Krůtové, Antonínu Přenosilovi z Nesměřic, Josefu Szalaiovi, Milanu Rajmanovi,
Františku Šimkovi, Marii Červinkové,
Vladimíru Žďárskému, Marii Kalhotkové, Věře Císařovské, Anně Krausové,
Jiřině Filipové a Pavlu Jelínkovi.

Dne 26. 4. proběhlo na zámku slavnostní
vítání nových občánků do života a zařazení
mezi zručské občany.
Aktu se zúčastnili: Peroutka Lukáš, Radilová Magdalena, Balcar Jonáš, Filipová
Kristýna, Brožová Jitka, Filip Vítek, Jelínek
Jan, Peroutková Eliška, Procházka Jan, Jelínková Eliška, Menšíková Šárka, Johnsonová
Zora Carmen, Nádvorníková Šárka, Čarková
Aneta, Grudzov Viktor a Beznoska Jaroslav.
Oba posledně jmenovaní jsou zároveň prvními letošními zručskými občánky, neboť se
shodně narodili 9. ledna 2003. Přejeme těmto
malým spoluobčánkům, aby je jejich životem
provázela jen samá radost.
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k narozeninám.
Stanislav Koláš
Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro občanské záležitosti, sousedům, přátelům a rodině
za přání, dárky a květiny k mým narozeninám.
Jiřina Hyhlíková

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci květnu oslavili narozeniny,
zvláště pak:

Jmenovaným i všem ostatním oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Dodatečně přejeme vše dobré k svátku
také maminkám, které oslavily svůj svátek v
neděli 11. května.

STAKY, s.r.o.

Koupím stará rádia i nehrající do r. v. 1940. tel.: 608
950 903.

nám. Míru 597 (budova známa pod názvem INSTITUT) Zruč nad Sázavou
nabízí

Muž 44 let hledá práci údržbáře, vrátného, skladníka, ap. Nejlépe ve Zruči n.S. tel.: 777 694 700.

RESTAURACE GRIL - vchod do restaurace na křižovatce ulic Poštovní a Okružní. Jídla
se připravují přímo v restauraci na grilovací desce. Prostředí restaurace je vhodné pro
posezení, pořádání rodinných oslav i obchodních schůzek. V letních měsících je otevřena
ještě terasa.
Otevírací doba: út-čt 17-23 hod., pátek 17-24 hod., sobota 16-24 hod., neděle 16-22 hod.
KUŽELNA - do kuželny vstup z restaurace, k dispozici jsou 2 kuželkové dráhy. Přijít
zahrát si můžete v pátek a v sobotu od 17 do 24 hodin, nejlépe po předchozí rezervaci.
Poplatek za kuželnu se platí v restauraci.
SAUNA - otevírací doba pro veřejnost je ve středu od 17 do 23 hodin. Vstupenky je nutno
předem zakoupit v recepci. Pro více jak 5ti-členné kolektivy je možné dohodnout individuální otevírací dobu.
SVATBY, RODINNÉ OSLAVY, PORADY, atd. - jsme schopni dodat prostory a další
služby pro jejich pořádání. Nabízíme místnosti (od salonků pro 10 osob až po sál pro 200
osob), včetně ubytování, stravování a občerstvení - připravíme každou akci „na klíč“ dle
Vašich požadavků.
UBYTOVÁNÍ - v jedno a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením a TV za
rozumné ceny. Pro dlouhodobější ubytování nabízíme výrazné slevy. celková ubytovací
kapacita je 120 lůžek.
STRAVOVÁNÍ - kapacita kuchyně umožňuje vařit menu na všechny výše uvedené akce.
Nabízíme jak dodávku závodního stravování, tak stravování pro jednotlivce (důchodce,
živnostníky) nebo i pečení slavnostního pečiva na svatby, rodinné oslavy a svátky.
Kontaktovat nás je možné: telefonicky 327 531 680 nebo 721 609 382, faxem 327 531 812,
e-mailem staky@staky.cz. Bližší informace o firmě naleznete na: www.staky.cz. Těšíme se
na Vaši návštěvu.

Hledám řidiče, který pracuje v Praze, dojíždí denně
autem a vrací se zpět kolem 16-17 hodiny. Tel.: 724
124 846.
Koupíme byt 3+1 ve Zruči n.S. Na Pohoří. Platba
v hotovosti, případně vyměníme za 2+1 tamtéž a
doplatek.
Telefon: 604 444 065 nebo 327 532 356.
Zednické, obkladačské a zemní práce provádí
Zbyněk Štecher, Čejtice , tel.: 737 308 910.
Modeláž nehtů, japonská manikúra. Další
informace na tel.: 603 748 859. Při první návštěvě sleva 20 %.
Vrtání a čištění studní. Jiří Adamec, Čerčany.
Tel.: 317 776 252, 602 379 547.
Hledám podnájem bytu 1+1. Telefon: 606
163 964.
Prodám nový nerozbalený mobilní telefon Panasonic (barevný displej, hry, polyfonní vyzvánění,
GPRS) se zárukou 24 měsíců, včetně nerozbalené
GO karty s kreditem 300,-Kč, to vše za 4.500,-Kč,
bez SIM za 4.200,-Kč. Nevhodný dar. Tel.
608025366
Chcete si nechat vytvořit webové stránky
a získat exkluzivní webovou adresu firma.zruc.info a email firma@zruc.info? To vše
za 1.200,-Kč. BeniaNet – www.benia.net - tel.
777088878
TJ JISKRA ZRUČ NABÍZÍ: Pobyt v chatovém táboře TJ Jiskra v Chřenovicích v termínech od 21.07.
do 26.07.2003. Chatka za 800,-Kč za týden. Objednávky na čísle 604465543 – paní Tylová.

SPORT
VOLEJBAL V LÉTĚ
• 28. - 29. 6. 2003 - Český pohár juniorek v
beachi (uzavřený turnaj)
• 1. - 02. 7. 2003 - Mistrovství ČR kadetů v
beachi (uzavřený turnaj) … od 9:00 hod.
• 5.-06. 7. 2003 - Bohemia Cup - turnaj párů
žen i mužů

• 12. - 13. 7. 2003 - Zručské beachvolejbalové
léto - turnaj trojic (2 muži + žena)
• 19. - 20. 7. 2003 - Zručské beachvolejbalové
léto - turnaj dvojic mužů
Více informací naleznete na webových stránkách oddílu: http://volejbal.zruc.info
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
ATENTÁT NA KULTURU

(aneb, jak se žije na hudebce)
ZUŠ je ve špatném stavu. Hygienické a
pracovní podmínky neodpovídají ani náznakem
poměrům 21. století. Tato situace nenastala ze
dne na den. Páni z Růže /sociální demokraté/ se
k hudebce zachovali macešsky. Když ji srovnáme
s ostatními zručskými školami, vypadá jak Popelka
mezi rozmazlenými sestrami.Je na novém vedení
města, aby vše napravilo.
Nyní několik postřehů
Kolchozní ouvertura (vchod)
„Kam mě ty lidi posílaj?“ „Přeci nepolezu do
sklepa“, napadne neznalého příchozího. Hledá
hudebku a nechápe, proč mu domácí ukazují cestu
do místa, co vypadá jak družstevní bramborárna.
Oprýskané zdi, tmavé schodiště a vlhký plesnivý
zápach uhodí každého, jež zavítá do jediného
zručského stánku umění. Cesta vzhůru vede po
rozpraskaných schodech. Byly ve stejném stavu
v době, kdy se po nich ploužila postava zámeckého
pána zmožená starostmi o rodinné jmění. Hlavní
chodba na nás mrazivě dýchne. Nikde nesálá žádný
radiátor. Na celé hudebce se topí uhlím. Učitelé
stejně, jak před lety sypou černé zlato do kamen.
Konšelé se rozhodují, jaký kotel bude vhodný do
zrenovovaného Energocentra. Počítají Gigajouly
a váhají, zda fluidum nebo biomasa. Ředitel ZUŠ
počítá peníze a váhá, zda kostka nebo oříšek.
Mozkový trust (ředitelna)
Návštěvník zaklepe na dveře. Jelikož ho na
druhé straně nikdo neslyší, vpluje dovnitř. Jak
bude za chvíli patrno, z údivu nevyjdeme ani zde.
Zařízení místnosti totiž připomíná spíše depozitář zrušené pionýrské organizace nebo skladiště
závodního klubu ROH. O zdi se unaveně opírají
hudební nástroje. Místnost zaplňuje pestrá směsice nábytku různého původu a stáří. Nalevo od
dveří stojí na stráži spolehlivá kamna značky Petra s uhlákem po boku. Ředitelna má víceúčelový
charakter. Slouží jako učebna, kancelář i účtárna
současně. Pan Freml opravuje brnkající žáčky, je
přitom neustále vyrušován telefony a musí jednat
s platiči školného za přizvukování drnčící jehličkové tiskárny počítače.
Latrina
Úroveň toalet bývá často považována za jeden
z hlavních rysů kulturnosti . V tomto směru ZUŠ
pokročila ze stadia divošství /nechodí do parku/
do stadia barbarství /mají záchod/. Nepříliš velká
místnost je rozparcelována na plechové kóje .
Miniaturní rozměry „ajnclíků“ neumožňují zavřít
dveře. O celkovém designu, již značně zamortizovaného zařízení, bude vhodné pomlčet. Myslíme
si, že kulturní instituci by neměly stačit záchody,
které se hodí spíše do nápravného zařízení nebo
do provizorní ubytovny chmelových brigádníků.
Došli jsme tam, kam i císař pán chodí pěšky a do
mysli se nám chtě nechtě zavrtala otázka. Proč žáci
ZUŠ , kteří dosahují řady úspěchů na republikových i mezinárodních kolbištích, tráví svůj volný
čas ve škole, co vypadá jako chudobinec z románů
Charlese Dickense.
Vladimír Radil

PAPÍROVÝ TYGR S PARAGRAFY MÍSTO DRÁPŮ

Tento rádoby vtipný obrat v posledním čísle
Zručských novin mě už konečně vyprovokoval k
tomu, abych se zbavila strachu a zastala se úředníků
na zručské radnici. Nevím, s kterými se konkrétně
autor výroku na místní radnici setkal a s kterými
měl zkušenosti jaké popisuje (malá Zruč leštičů
klik). Já si dovolím tvrdit, že jsem se s p. Radilem
úředně nikdy nesetkala a cítí se dotčeni úředníci
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i z jiných odborů, neboť tvrdí totéž. Bylo by tedy
dobré vyjadřovat se konkrétně a ne házet všechny
do jednoho pytle. A kromě toho se domnívám, že
už urážek, ponížení a práce na hlavy úředníků z
radnice dopadlo od voleb tolik, že už by to mohlo
stačit. Možná, že už je čas dát si ruku na srdce a
uznat, jak by byly některé otázky bez znalostí těch
byrokratických struktur s hlavou plnou paragrafů asi vyřešeny? Krom toho ty paragrafy si totiž
nevymýšlí pro své potěšení zručský úředník. Ten
je musí přijmout jako fakt a řídit se jimi, neboť
je zpětně kontrolován, zda tomu tak je! Jen pro
úplnost uvedu, že nově vycházející Sbírky zákonů
jsou každoročně vyvazovány. V roce 2000 byly
směstnány do tří knih, za rok 2002 bylo již knih
sedm a pořádně silných!
A tak jsem po přečtení článku pana radního
Radila zvědavá, jak si s těmi neustále přibývajícími
zákony poradí, neboť jak se obává, mohli bychom
do nich zcela zabřednout, jak je tedy za ubíhající
volební období odbourá. Občané i úředníci, těšme
se!
Jiřina Janatová

MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH VE ZRUČI N. S.
Dne 25. 4.2003 se ve 14 hodin uskutečnila na
hotelu Baťov ustavující schůze Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Zruči n.S. Tato

Propouštění na MěÚ
V tomto čísle novin bych chtěla alespoň trochu
okomentovat ono “zeštíhlení městského aparátu”,
které právě nyní v květnu nabývá konkrétních
forem. Samozřejmě bude jednoduché označit tento
nepohodlný článek za “z osobních důvodů subjektivní”, ale vzhledem k tomu, že se hodlám omezit
na pouhá fakta, tak možná přece jen čtenáře zaujme. Na začátek bych chtěla ještě podotknout, že
článek není namířen proti propouštění, ale proti
způsobu jeho provedení.
Podle jakých kritérií proběhlo propouštění
na MěÚ, do kterého údajně nikdo z vedení města
konkrétně nezasahoval? Na každém odboru MěÚ
mělo dojít ke snížení stavu úředníků nejméně
o jeden “kus”, někde i o více. Starosta ani radní
nechtěli konkrétní jména určit, nýbrž chtěli rozhodnutí nechat na vedoucích odborů, lépe řečeno
na tajemníkovi. Proto mohou v dnešní době říci, že
oni vlastně za nic nemohou. Je tomu ale skutečně
tak? To, že se vedoucí odborů budou chtít zbavit
pracovníka, který jim nejméně vyhovuje a naopak
své “kamarády” zachovat, nikoho nezajímalo. Takový je ale život. Co už ale tak zřejmé není, je to,
co se ve vztahu k některým odborům neoficiálně a
velmi “tiše, tiše” odehrálo.
Představte si následující situaci: Dojde ke
zrušení dvou odborů – živnostenského a životního
prostředí /odbor životního prostředí se sloučí s
odborem výstavby/. Jak je možné, že jedna pracovnice je okamžitě převedena na jiné pracovní
místo, protože někdo mocný tvrdí, že je to velice schopná úřednice, kdežto druhá pracovnice
/protože asi schopná není, nebo lépe řečeno nemá
svého “orodovníka”/ je jednoduše propuštěna. A
přitom nikdo přece nechtěl, dle hesla “úředník jako
úředník”, do konkrétních jmen zasahovat. Ze stejné strany vane vítr v dalším případě. Odbory, nad
kterými je někým držena ochranná ruka, nezaznají
žádných vážnějších změn. Například na správě
budov zůstává 13 zaměstnanců, všichni si v této
vlně propouštění svá místečka udrželi. Stejně tak
se propouštění nedotklo odboru výstavby /zde se o
odbor zase někdo, kdo přičichnul k moci, “bil” a v
případě potřeby je již připraven maskovací manévr
- “došlo přece ke sloučení s životním prostředím”/
a jen nepatrně odboru ekonomického, kde zůstává
pracovnic pět
– opět z důvodů, které nemají ani tak moc
společného s profesionalitou, jako spíše se seh-
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organizace vznikla transformací bývalé Smíšené
organizace zdravotně postižených ve Zruči n.S.
Jako hosté se jednání ustavující schůze zúčastnili:
předsedkyně Středočeské krajské rady Svazu tělesně postižených a okresního výboru STP paní
Lenka Radoměřská, vedoucí Centra pro zdravotně
postižené v Kutné Hoře paní Milada Vondrysová a
členové Místní organizace STP Červené Janovice.
Na tomto jednání byl projednán plán činnosti
na r. 2003, který je vyhlášen Rokem zdravotně
postižených, volby do výboru a revizní komise
organizace a výše členských příspěvků.
Na letošní rok byly naplánovány akce, o kterých jsme psali podrobně již v březnovém čísle
Zručských novin a budou upřesňovány ve vývěsní
skříňce v průjezdu zámku.
Každé úterý v měsíci (kromě prázdnin) se
koná v prostorách MO STP na zámku ve Zruči od
9 do 11.30 hod. Poradní den, kde paní Vondrysová
poskytuje sociální poradenství a další služby pro
zdravotně postižené, prodej baterií do naslouchadel, koncovek na hole. Tyto služby jsou bezplatně poskytovány všem zdravotně postiženým
občanům, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou
členy naší organizace. Ve stejný den od 14 hodin se
konají schůze výboru, kde mají členové organizace
možnost podávat návrhy a připomínky k činnosti
organizace.
Karel Šonka
raným divadelním představením, nikoli však
premiérovým. Někdo to ale odnést musel – aby
určený počet alespoň trochu klapnul.
Nyní jsme u onoho “subjektivního pohledu”.
Posuďte ale sami. Sociální věci a matrika s evidencí
obyvatel jsou ve Zruči pod jednou střechou, ačkoli
by se mělo jednat o dva různé odbory, které by
měly být dle toho rozděleny – ne však ve Zruči.
Faktem je však to, že po personálních změnách
bude na sociálních věcích jedna referentka, na
matrice dvě /z toho jedna vedoucí celého odboru
vnitřních věcí/. Věnujme teď trochu pozornosti
sociálním věcem s jednou pracovnicí. Tento odbor
má stále více práce, vyplácí v našem sociálním
státě stále více peněz. Zjistila jsem si současný stav
na Městském úřadě Uhlířské Janovice, který by
mohl být tomu našemu v lecčem vzorem. Odbor
sociálních věcí je odbor samostatný, měsíčně nyní
vyplácí cca 650 000 Kč, počet úřednic: 1 vedoucí, 2
referenti, Zruč nad Sázavou 850 000 Kč měsíčně,
1 referentka! Jak se asi tato “racionalizace” dotkne
občanů, kteří tento odbor navštěvují a jejichž počet
stále roste? Má být toto kvalitně provedená akce
“zeštíhlení”, když si nikdo z nových radních nedal
nejmenší práci se zjištěním reality alespoň tak, že
by tento odbor na pár hodin navštívil?! O tom, že
přednost dostala opět z nejasných důvodů pracovnice s dvouletou praxí namísto té s desetiletou
ani nemluvě.
Těžko nyní něco napraví návrat ke komunistickým výkazům práce, které mají sloužit jako
alibismus v případech, které by snad mohly být
moc nápadné.
A takto bychom mohli pokračovat dále. Na
závěr ještě poslední zamyšlení, jaký je asi konečný
užitek celé akce? To se zatím bohužel neví, protože
se stále mluví o tom, že se jedná pouze o začátek
“zeštíhlování”.
Jana Hamáčková

Poznámka Rady města k uvedenému článku slečny Jany Hamáčkové: Rada města
má k věcnému obsahu článku některé připomínky, ale za důležité však považuje informovat veřejnost, že v nejbližších týdnech
bude seznámena s konkrétním záměrem a
kroky radnice ve vztahu k dokončení racionalizace městského aparátu. Tím bude celá
záležitost nikoliv “tiše, tiše”, ale naopak “veřejně a nahlas” uvedena na pravou míru.
Za Radu města Roman Výborný
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FILMAŘI SOUTĚŽILI

První květnovou sobotu se ve Zruči n.S. již
po deváté sešli neprofesionální filmaři na regionální přehlídce neprofesionální tvorby Středočeského kraje. Tato přehlídka je výběrovým
kolem pro celostátní soutěž, která se od letošního roku jmenuje Český Lvíček. Rekordní účast
přihlášených filmů i autorů a diváků předčila
minulé ročníky. Celkem bylo promítnuto 34
filmů, v celkové délce téměř 6 hodin. Průběh
soutěže a její výsledky najdete v samostatném
článku, který zaslal našim novinám předseda
poroty profesor Rudolf Adler. Pořadatelé chtějí
tímto poděkovat všem sponzorům, díky jimž
se podařilo tuto soutěž udržet ve Zruči nad
Sázavou. Jmenovitě: Městu Zruč nad Sázavou,
Sázavan - strojírny Zruč n.S., ENVICOMP
Ledeč nad Sázavou a Videostudiu Kutná Hora.
Dále děkují za umožnění této akce v prostorách zručského zámku a paní Jiřině Janatové
za přípravu a práci celého programu soutěže,
včetně jejího pozdního ukončení. Doufáme,
že bude zájem o pořádání této akce v našem
městě i v dalších letech.
Karel Tvrdík, Filmové studio Zruč

Středočeští videoamatéři soutěžili

Krajské kolo celostátní postupové soutěže
amatérského filmu a videa pro Středočeský kraj
proběhlo za hojné účasti autorů na zámku ve Zruči
nad Sázavou v sobotu 3. května.
Pokud organizátory přehlídky něco zaskočilo,
bylo to překvapení příjemné. Počet přihlášených
snímků přesahoval letos téměř o 100% počty obvyklé v letech minulých. Ukazuje se, že relativní
cenová dostupnost kvalitních videokamer a jejich
poměrně snadná obsluha vytváří pro tuto zájmovou činnost širokou základnu. Onen současný
trend můžeme bez přehánění označit jako revoluční demokratizaci celého oboru, jež bude mít v blízké budoucnosti nepochybně vliv i na sféru tvorby
profesionální a nezávislé audiovize.
Ovšem každé když má své ale. Ne každý kdo
si videokameru pořídí a naučí se ji obsluhovat
bude mít ambice a schopnosti tvůrčí. Většině majitelů přístroj poslouží především jako prostředek
prostého vizuálního záznamu rodinných událostí,
kronikářských záležitostí pro potřebu obce a po-
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dobně. Je evidentní, že i taková činnost má smysl a
je cenná jako svědectví o uplynulém čase i pro budoucnost, ale aktuální sledování takových záznamů
má význam pouze pro úzkou skupinu lidí, jichž se
bezprostředně dotýkají. / Rodinu, sousedy, skupinu
přátel. / Takových snímků jsme viděli na projekčním plátně letošní přehlídky celou řadu. A jejich
autoři, pokud byli přítomni, se mohli přesvědčit, že
u nezainteresovaných diváků velký ohlas nezaznamenaly. Dokonce ani jinak sympatické recesistické
pokusy studentů gymnázia z Havlíčkova Brodu, při
jejichž natáčení se jistě báječně bavili, nenalezly u
publika stejně pobavenou odezvu.
Naštěstí jsme však viděli také snímky, jejichž
autoři chápou možnosti audiovizuálního vyjadřování jako příležitost k tvůrčí sebereflexi a cílené
komunikaci s širokým okruhem diváků. A právě
takové snahy si klade za cíl podporovat celostátní
soutěž neprofesionálního filmu a videotvorby.
Zde platí, že úspěšná tvorba profesionální, nezávislá i amatérská má dnes v tomto ohledu společný základ. Je jím především dobrý, poutavý námět,
schopný zaujmout co nejpočetnější okruh diváků.
Dále kreativita a fantazie autora, s níž je schopen
námět ozvláštnit osobním pohledem a realizovat
ho atraktivně bohatým aparátem audiovizuálních
výrazových prostředků, jež se musí naučit ovládat a co nejúčinněji užívat. Pak je to preciznost,
vynalézavost a přesnost v práci s přístrojovou
technikou v celém procesu realizace, zanícení a fascinace zpracovávanou látkou, schopnost vložit do
projektu maximum energie a potřebné prostředky
a konečně odvaha přijmout veškerá rizika a také
vůle je překonávat.
Teprve při splnění těchto základních předpokladů se začne proměňovat nezávazná hra, předstírání, nebo dokonce pitvoření v sebevědomou
tvorbu, neřku-li umění.
A tak v soutěžní kategorii reportáží zaujali jednoznačně ti, kteří dokázali spontánně zachytit životný, autentický materiál a využít temporytmických
možností střihové skladby k jeho atraktivnímu
zpracování.
První cenu si odnesl Petr Hejcman za ekologicky motivovanou reportáž „V zóně“ a další dvě
Luboš Hrabák za snímek „V kempu“ z amerického
letního tábora pro židovské děti a Zdena Vašíčková
za „Leporelo“ rovněž brilantně střiženou reportáž
ze známé přehlídky amatérského videa s vesnickou tematikou konané tradičně ve Vysokově u
Náchoda.
V kategorii dokumentů zvítězil intenzivní
a velice emotivní portrét pětadevadesátiletého
mistra sportu v lukostřelbě „ Pak se uvidí.“ Jeho
protagonista hýří i přes pokročilý věk nakažlivou
činorodostí a životním optimismem. Mladičký autor tohoto videosnímku, Vidu Gunaratna z Ledče
nad Sázavou, jím prokázal evidentní talent. Dvě
třetí ceny v této kategorii si opět odnesli již výše
jmenovaní Petr Hejcman a Zdena Vašíčková. První
za kratičký dokument „Synagoga“ v němž dokázal
vytvořit osobitou vizuální atmosféru židovské
svatyně a okolního hřbitova a druhá za intimně
laděný portrét přítelkyně a tanečnice, natočený u
příležitosti její svatby. Portrét nese titul „ Na slovíčko s Ivou.“ Čestné uznání obdržel dokument Petra
Švarce „Helembrechtský pochod smrti“ a reportáž
Václava Čermáka „ JOA JOA.“ Oba především
za volbu závažných a společensky významných
námětů.
Velice kreativní výsledky přinesla na oceněných místech i kategorie hraných snímků. Především stylizovaný, metaforický a vizuálně stylově
čistý snímek „Kvídův boj“ s vynikající zvukovou
dramaturgií, jehož autorem je Jiří Ernst a na třetím
místě oceněný, černobílý videofilm „Trosečník“
Petra Švarce se stejnými kvalitami jako snímek
předchozí. Ani v této kategorii druhá cena nebyla
udělena.
Na možnosti tvůrčího využití postupů, jež
přináší počítačové zpracování reálného obrazu
s kombinací nových efektů upozornilo audiovizuální zpracování písně „ Oheň a sníh.“ Snímek
obdržel čestné uznání. Těch bylo uděleno za různé
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dílčí kvality a výsledky ve všech kategoriích ještě
několik dalších.
Soutěž objevila také nového animátora. Doktor Novák promítl loutkové pohádky „O drakovi“
a „Vodník.“ Zejména naivistický výtvarný rukopis
autora je rozhodně příslibem do budoucnosti.
Kategorie experimentální tvorby tentokrát
obeslána nebyla.
Patrně pro velký počet videosnímků, jež autoři
přihlašovali do poslední chvíle před zahájením
soutěže, nestačili organizátoři vydat oficiální
seznam třiatřiceti promítaných prací. Proto se
omlouvám za možné chyby v psaní některých
jmen autorů, jež jsem čerpal ze svých poznámek
pouze podle úvodů hlasatelky. To však byla jediná
piha na kráse, již jsem zaznamenal. Jako předseda
soutěžní poroty chci pořadatelům poděkovat za
pozvání a dobré podmínky, jež pro naši práci vytvořili. Když jsem po rozborovém semináři v pozdních nočních hodinách odjížděl, měl jsem dobrý
pocit, že jsme měli všichni společně o čem mluvit.
Rudolf Adler

Úřad práce informuje
Statistika
K 30.4. 2003 bylo evidováno na
Úřadu práce v Kutné Hoře celkem 4024
osob, což bylo o 244 osob méně než ke
konci předchozího měsíce. Ve Zruči nad
Sázavou bylo evidováno 302 uchazečů
o zaměstnání. To bylo o 10 osob méně než
v měsíci březnu a o 58 více než v dubnu
roku 2002.
V průběhu měsíce dubna bylo v rámci aktivní politiky zaměstnanosti umístěno na veřejně prospěšné práce 26 osob,
na společensky účelná pracovní místa 21
osob. Od začátku roku bylo na odbornou
praxi absolventů umístěno 42 osob.
Kdo podporu v nezaměstnanosti
nedostane?
S podporou nemůže počítat ten, kdo
v posledním půlroce dostal výpověď podle
§ 53 zákoníku práce – tedy hrubé porušení kázně, po němž následuje okamžitá
výpověď, nebo s ním byl opakovaně
rozvázán pracovní poměr pro neuspokojivé pracovní výsledky. Nárok na podporu
nemá ani ten, kdo v posledních třech
letech nepracoval 12 měsíců.
Nárok nemá ani ten, kdo již celou
podporu čerpal a po této době nastoupil
do zaměstnání, které netrvalo alespoň šest
měsíců a zároveň nepracoval 12 měsíců
v posledních třech letech.
Nárok nemá ani ten, kdo sám nejméně dvakrát za posledního půl roku ukončil
pracovní poměr výpovědí bez závažných,
zákonem vymezených důvodů, jako jsou
třeba zdravotní důvody nebo péče o dítě.
Oblast pracovněprávních vztahů řeší na
úřadu práce pracovníci kontrolního a
správního oddělení. Informace lze získat přímo na oddělení v pondělí od 15
– 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 – 11
hodin. Telefonicky na číslech 327 580
066, 61, 60.
E-mail: podatelna.kh@up.mpsv.cz
Informace lze získat i prostřednictvím
pracovníků detašovaného pracoviště ve
Zruči nad Sázavou.
(V. Hüttner)
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