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BŘEZEN 2008
100 let budovy „staré“ školy
V březnu si připomínáme Jana
Ámose Komenského – Učitele
národů, a je tedy namístě vzpomenout výročí, které je se školstvím úzce spojeno, a to 100 let
školy „Pod Farou“ ve Zruči nad
Sázavou.
Nejstarší záznamy o zručském školství jsou už z roku
1654. Protože první školy byly
zřizovány při farních kostelech,
stávala odedávna i naše škola,
stejně jako fara, poblíž kostela. Do roku 1826 se jednalo o
budovu z velké části dřevěnou,
a jak je známo, v tomto roce
vypukl v našem městě velký
požár, který neušetřil ani školu.
Muselo se provizorně vyučovat
v najatých místnostech domů
čp. 4 a 66. Potřeba nové školy
byla jasná, ovšem vlastní výstavba se neustále protahovala.
Dětí přibývalo, a tak někdy v
roce 1828 byly zřízeny ještě dvě
třídy v tehdejší radnici na náměstí. V roce 1839 byl položen
základní kámen a na náklady
tehdejšího majitele panství rytíře Jakuba z Löwenthalu se započalo s výstavbou nové školní
budovy. Podle městské kroniky
byla do základů vložena cínová
nádobka s pamětní listinou. Ve
školním roce 1840/1841 byla
nová dvoutřídní školní budova
slavnostně vysvěcena a předána k užívání.
Přestože obě třídy byly na
tehdejší dobu velké, kapacita
po čase opět přestávala stačit a
musely být opět najímány další
prostory, a proto bylo přikročeno k celkové přestavbě stávající
školní budovy.
Psal se rok 1908, když se škola Pod Farou čp. 6 stala jednou
z krásných dominant městečka.
Přestavbou bylo získáno 5 nových prostorných učeben.
Mnozí z našich spoluobčanů
tuto školu navštěvovali a mají
školní léta v ní prožitá v živé
paměti. Je však ale, bohužel,
mnoho i těch, kteří tuto kdysi
krásnou budovu znají už jen
v dezolátním stavu. A není
bez zajímavosti, že když jsem
otevřela brožurku „Zruč nad
Sázavou včera a dnes“, vydanou v roce 1984, dočetla jsem
se, že už tehdy měla být budova opravena a umístěna do ní
tehdejší LŠU. Bohužel zůstalo
jen u přání. Jediné co se na budově udělalo, zajistila se okna
a dveře proti vetřelcům, kteří
sem nechodili rozhodně hltat
vědomosti, ale čichat toluen, o
čemž svědčily poházené hadry
a igelitové pytlíky.
Vím, že už kdysi byly opakovaně podávány různé žádosti
na přidělení dotací, ale nějak
to nevycházelo. Je jasné, že v
současné době je budova už natolik poškozená, že náklady na
její opravu budou obrovské a v
městské pokladně se tolik peněz
bude jen těžko hledat. Přesto si
myslím, že se jedná o budovu,
která by měla být zachována a
s žádostmi o dotace by se mělo
neustále pokračovat. Jednou se
snad na naší „stoletou školu“
dostat přece musí!
Jiřina Janatová

Ročník XVIII ... měsíčník vydává Město Zruč nad Sázavou
Střední Čechy On-line – část Extranet a Internet

Projekt „Střední Čechy On-line – část Extranet a Internet“, spolufinancovaný Evropskou unií ve výši 75 %, jehož cílem bylo vytvoření funkčního
Portálu Středočeského kraje a který má Středočechům usnadnit komunikaci
s krajským úřadem, se dostal do fáze spuštění portálu v pilotním provozu od
dubna.
Prostřednictvím odkazu „Můj úřad“, který se nachází v levé horní navigaci,
všem dobře známé titulní webové stránky Středočeského kraje www. kr-stredocesky. cz budou mít občané, podnikatelé a organizace přístup k vyřizování
některých agend s krajským úřadem, kdykoliv a odkudkoliv. Tím bude učiněn první krok k naplňování motta projektu: „Úřad přichází za občanem“,
který při vyřizování legislativou požadovaných agend nebude muset pokaždé
vážit cestu na krajský úřad, ale bude tak moci některé z nich pohodlně vyřídit ze svého domova nebo kanceláře prostřednictvím počítače připojeného k
Internetu, nebo využitím některého z bezplatných zařízení PIAP na místech
veřejného přístupu k Internetu. Aby se k portálu a jeho službám dostali rovněž i ti občané, kteří k Internetu přístup nemají, bylo v rámci projektu ve
32 městech, městysích a obcích Středočeského kraje zřízeno 47 míst veřejného přístupu k Internetu. Jedno z nich se nachází rovněž u nás, v průjezdu
zručského zámku.
Věříme, že Vám nově vytvořený Portál Středočeského kraje začne usnadňovat komunikaci s krajským úřadem a zefektivní tak poskytování jeho veřejných služeb. Více informací o strukturálních fondech naleznete na www.
strukturalni-fondy.cz.

Město Zruč nad Sázavou na základě usnesení Rady města č.097/08,
vyhlašuje II. záměr města prodat

GARÁŽ PRO OSOBNÍ AUTO
V ŘADOVÝCH GARÁŽÍCH V PARDIDUBU
Základní údaje:
• umístění – v přízemí objektu řadových garáží, garáž č.33 1.garáž od silnice na Chabeřice, č.parcelní 2033/9, k.ú.Zruč nad
Sázavou, zast.plocha 22 m2/spoluvlastnictví s vlastníkem horní
garáže
• velikost - necelých 3 x 6 m
• popis - zděná konstrukce, el. 240 V, bez přívodu vody, vrata
dvoukřídlá, dřevěná
• věcná břemena a jiné právní vztahy na nemovitosti váznoucí:
nájem garáže na dobu neurčitou bude po dohodě s kupujícím
před koupí vypovězen.
Podmínky prodeje:
• nejvyšší nabídce kupní ceny - minimální kupní cena je stanovena na 150.000,- Kč
• nabídky v zalepené a označené obálce nutno doručit nejpozději
do 11. 4. 2008 (datum ukončení zveřejnění tohoto záměru).
Obálky označte na zadní straně: „Garáž Pardidub II.“
• nabídky můžete zasílat nebo předat na Městský úřad Zruč
nad Sázavou - kancelář starosty, Zámek čp.1, 285 22 Zruč n.S.
Město si vyhrazuje možnost kdykoliv před uzavřením kupní
smlouvy tento záměr zrušit nebo vyhlásit nové výběrové řízení
s upravenými podmínkami. Tyto skutečnosti budou zveřejněny
na vývěskách města.
Bližší informace získáte:
• na Správě majetku města, Poštovní 602, tel. č.: 327 531 416
nebo na úřední desce MěÚ.

Slavnostní
otevření lávky
u stadionu
Práce na lávce u stadionu vrcholí. Do zábradlí se montuje osvětlení. Probíhají úpravy okolí včetně
uložení telefonních kabelů. Na
začátku dubna dojde k vyasfaltování ramp a most dostane finální
nátěr.
Děkuji občanům města za trpělivost po dobu výstavby a všechny
srdečně zvu na oficiální otevření. Nový most slavnostně otevře
hejtman Středočeského kraje.

POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na slavnostní zprovoznění
stavby ve Zruči nad Sázavou
„Lávka přes Sázavu u stadionu“
Slavnostní akt se koná ve čtvrtek 24.dubna 2008 ve 14.00 hod.
Petr Jelínek,
obchodně-ekonomický ředitel
(  J HP spol. s r.o.)
a
Mgr. Martin Hujer, starosta
Zruče nad Sázavou

Žádost na 84 miliónů podána

Naše město podalo žádost do 1. kola výzvy Regionálního operačního
programu pro Střední Čechy v prioritní ose „ Cestovní ruch “. Jedná se
o projekt Zručský zámek ožívá – II. etapa.
Klíčovou aktivitou projektu je rekonstrukce podkroví zámku, které
není v současné době využíváno a je ve velmi špatném technickém stavu. Zde bude vybudováno muzeum panenek a rovněž se zde vybudují
prostory pro galerii a pořádání kulturních a společenských akcí s cílem prodloužit délku pobytu turistů a vyplnění mezery, která v nabídce
využití volného času chybí. V prostorech bude instalována galerie a v
případě potřeby budou prostory využity právě pro různé kulturní akce
(při špatném počasí v létě a v zimním období). S touto aktivitou souvisí i zavedení vytápění do těchto prostorů, dojde k rozšíření stávající
plynové kotelny.
Další klíčovou aktivitou projektu je rekonstrukce a rozšíření prohlídkového okruhu ve 2.NP o další reprezentativní prostory (Maurská hala,
zrcadlový sál), kde v současné době sídlí městský úřad. Prohlídkový
okruh bude dále rozšířen o prostory v 1NP, které jsou zajímavé svým
středověkým (téměř hradním) vzhledem. V 1NP bude dále vybudováno
regionální muzeum s expozicí kladoucí důraz na regionální zajímavosti,
vývoj a v neposlední řadě na vazbu města na obuvnický průmysl, který
byl pro jeho rozvoj klíčový. Instalovány zde budou tedy i exponáty týkající se obuvnictví a jeho vývoje v kontextu s městem. V 1NP bude také
zřízena úschovna kol a zavazadel.
V neposlední řadě bude nutné pro zajištění dostupnosti provést rekonstrukci přístupových komunikací včetně osvětlení a mobiliáře a vybudovat parkoviště. Jedná se o přístup od hřbitova i od Zručského dvora.
Rekonstrukcí projde centrální chodník přes park a cesta pod zámkem
včetně schodů. Obnovy se dočká pěšina pod hradbami a přístupy z
náměstí a ulice 1. máje.
Součástí projektu je oprava zdi kolem parku od fary po vstupní bránu,
samotná brána a dokončení opravy altánu. Dále v projektu najdeme celkovou rekonstrukci opěrné zdi pod zámkem.V zámeckém příkopu bude
instalována zábavně naučná stezka pro děti s historickými a herními
prvky.
Součástí projektu je i rekonstrukce 3NP, kam bude přesunut městský
úřad, který v současné době sídlí v reprezentativních prostorech 2NP.
Prostory tak budou uvolněny pro rozšíření prohlídkového okruhu. Zámek dostane i novou fasádu a bude nasvícen, dominanta města tak bude
moci vyniknout.
Předpokládané celkové náklady projektu vycházejí ze zpracované dokumentace pro stavební povolení a rozpočtů dle ceníkových cen a jsou
ve výši 100 mil. Kč. Výše možné dotace činí 84 mil. Kč.
Z celého kraje se sešlo v 1. kole 27 žádostí. Dle daných kritérií budou
všechny projekty obodovány. V měsíci červnu se dozvíme, které projekty byly vybrány. Celkem se rozdělí 400 mil. korun. Držme našemu
zámku palce.
Zručský zámek ožívá - II. etapa v číslech
• zrekonstruované prostory v podkroví v rozsahu ploch 597,40 m2
• prosvětlení nově
získaných prostorů
vestavbou 3 nových
vikýřů směrem do
nádvoří a střešních
oken
• 998 m rekonstruovaných pojízdných komunikací
• 1.033 m rekonstruovaných chodníků
• 37 parkovacích míst
Zručský zámek II. etapa
• vybudování regionálv papírové podobě
2
ního muzea - 84 m
• zábavně - naučná stezka pro děti v zámeckém příkopu – 160 m
• vytvoření 1,25 úvazku pracovního místa

Foto Lenka Říhová

Foto Jiřina Janatová: Pohled na školu

Uzávěrka příštího čísla : 14.04.2008

Kominické služby ve Zruči nad Sázavou
Oznamujeme občanům, že ve dnech 12. a 13. května
bude firma Mokrý, Uhlířské Janovice v našem městě
provádět kominické služby.
Zájemci o tyto se mohou hlásit osobně v Infocentru v průjezdu
zámku nebo na telefonech 327 531 329 nebo 327 531 194.

NEPRODEJNÉ
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Rada města na
34. zasedání, konaném
dne 18.02. 2008 ...

• schvaluje stavby komunikací
a inženýrských sítí pro stavbu
„Obytná zóna Na Farském
II“ všechny podmínky města
uvedené v původním územním
rozhodnutí. Toto usnesení bude
použito jako podklad následného
správního řízení.
• schvaluje SRPDŠ při I. ZŠ Zruč
nad Sázavou osvobození od
poplatku za výlep plakátů a bezplatné vyhlášení městským rozhlasem na Josefovskou zábavu,
která se bude konat 15. 3. 2008
na hotelu Baťov. Žadatele bude
informovat KS.
• schvaluje Smlouvu o společném
postupu při prodeji pozemků
určených na výstavbu rodinných
domů v lokalitě Nad Ovčínem,
uzavřenou s ing. Zdeňkem Nácovským a Danou Nácovskou,
oba trv. bytem Horka II. čp. 75 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
• ukládá předložit ZMě k projednání Smlouvu o prodeji nemovitosti (p.p.č. 2538/5 dle KN v k.ú.
Zruč nad Sázavou - lokalita Nad
Ovčínem), která má být uzavřena
s ing. Zdeňkem Nácovským
a Danou Nácovskou, oba trv.
bytem Horka II. čp. 75
• schvaluje výsledek hospodaření
MŠ Na Pohoří za rok 2007 ve výši
16.865,89 Kč a převod této částky
do rezervního fondu organizace.
Ředitelku MŠ bude informovat
KS.
• schvaluje výsledek hospodaření
ZUŠ Zruč nad Sázavou za rok
2007 ve výši 59.475,26 Kč a
převod této částky do rezervního
fondu organizace. Ředitele ZUŠ
bude informovat KS.
• schvaluje výsledek hospodaření
MŠ Malostranská za rok 2007
ve výši 57.752,59 Kč a převod
této částky do rezervního fondu
organizace. Ředitelku MŠ bude
informovat KS.
• souhlasí s provedením stavby:
oplocení pozemku p.č. 1764/2,
plynová přípojka a přístavba, vše
u domu čp. 1026 v ulici Lipová.
Souhlas platí pro provedení
stavby dle přiložené dokumentace.
• bere na vědomí rezignaci členky
Osadního výboru Dubina pí Jany
Vobořilové, Dubina 4. Osadní
výbor bude požádán o náhradního kandidáta, který
bude
předložen ke zvolení na jednání
ZMě.
• ukládá ing. Novákovi kontaktovat paní Marii Hayesovou, Jinonická 1026, 150 00 Praha 5 a projednat možnost odkoupení cca
1.000 m2 pozemku v lokalitě Na
Pohoří, severně od vodojemu
• schvaluje vypsání výběrového
řízení na akci „Obnova silničních
dopravních značek na místních
komunikacích ve Zruči nad Sázavou“. Poptány budou tyto firmy:
SOMORO dopravní znač., Ivana
Melišová, Náchodská 2479/63,
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
/ Renáta Neprašová, Dopravní
značení, Fučíkova 328, 284 00
Kutná Hora / Dana Vrbová –
WOFOR, Hodějovského 850, 256
01 Benešov / Zemědělská akciová
společnost, Kolovek, ing. Kufner, 345 43 Koloveč / Dopravní
značení, Martin Líska, Husova
1871, 580 01 Havlíčkův Brod
• na základě poptávky na akci
„Prodej bytů v majetku města
Zruč nad Sázavou“, ukládá
předložit do jednání ZMě
zaslané nabídky na tuto akci a
doporučuje vybrat nabídku č. 2
od ing. Vladimíra Slabého, Táborská 1812, 393 01 Pelhřimov,
na druhém místě nabídku č. 1
od JUDr. Karla Mošny s.r.o.,
Hluboká 314, 326 00 Plzeň 2
• na základě návrhu dodatku
servisní smlouvy na výtahy města
od firmy VVS – výtahy s.r.o. schvaluje zvýšení cen o příslušnou

inflaci. RMě pověřuje starostu
podpisem dodatku.

• na základě návrhu dodatku
nájemní smlouvy na pronájem
služebny Policie ČR schvaluje
změnu výše jednotlivých záloh na
služby spojené s nájmem nebytových prostor a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku
• schvaluje poptat tyto odborné
firmy na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební
práce na „Rekonstrukci sociálních zařízení pavilonu A I. ZŠ
Zruč nad Sázavou“: Kutnohorská
stavební s.r.o., Benešova 316, 284
01 Kutná Hora / ATOS s.r.o.,
Husovo náměstí 139, 584 01
Ledeč nad Sázavou / Zeman s. r.
o., Bernartice 63, 257 65 Čechtice
/ Spojstav s.r.o, Magistrů 16/202,
140 00 Praha 4 / Pazdera Václav, Palackého nám. 62, 258 01
Vlašim
• schvaluje uzavření dodatku s firmou ATOS spol. s.r.o. Ledeč nad
Sázavou, Husovo nám. 139, 584
01 Ledeč nad Sázavou ke smlouvě
o dílo č. 127/07 na akci „Oprava
střech lihovaru ve Zručském
dvoře“ a pověřuje starostu podpisem dodatku
-----------------------------------Rada města na
35. zasedání, konaném
dne 03.03. 2008 ...
• projednala žádost firmy RENAULT AUTO POŠÍK, a. s.,
Kolínská 836, 285 04 Uhlířské
Janovice a souhlasí s průjezdem
území, které má naše město ve
svém správním obvodu ve dnech
20. – 21. 9. 2008 při pořádání
mistrovství ČR v motocyklové
soutěži Enduro, které je pořádáno
s pověřením Motocyklové federace a autoklubu ČR. Žadatele
bude informovat KS.
• ukládá zveřejnit záměr města na
prodej části p. p. č. 2538/6 dle KN
v k. ú. Zruč nad Sázavou a prodej
pozemku následně předložit na
jednání ZMě
• na základě nesouhlasu občanů
a Osadního výboru Dubina s
prodejem kulturní místnosti
v obci Dubina, doporučuje
předložit na jednání ZMě zrušení
části usnesení ZMě č. 40/2008
ze dne 21. 1. 2008 – předběžný
záměr města na prodej kulturního objektu Dubina
• projednala žádost Diakonie ČCE
– středisko Čáslav a neschvaluje
poskytnutí příspěvku na činnost
této společnosti. Žadatele bude
informovat KS.
• souhlasí se zpevněním vjezdu
do garáže stojící na p. p. č. 1400
a 1401. Rozsah zpevnění bude
proveden v souladu se zákresem
na snímku mapy. Zpevnění bude
provedeno z dlažby, na vlastní
náklady majitelů garáže. Žadatelé
budou upozorněni, že se v těchto
místech bude budovat veřejné
osvětlení. Žadatele bude informovat SÚ.
• schvaluje žádost OS Moto Debils‘ boys, Na Pohoří 797, 285
22 Zruč nad Sázavou o povolení uzavření Průmyslové ulice a
městské komunikace procházející sběrným dvorem číslo parcely
754/1 dne 19. 7. 2008, za účelem
pořádání III. motorkářských her.
Dále RMě schvaluje zapůjčení
odpovídajícího
dopravního
značení potřebného k uzavření
zmíněné komunikace a sestavení
montované tribuny v místě
konání her a pomoc při terénních úpravách této komunikace a
okolních prostor.
• schvaluje úpravu cen pronájmů
ve sportovní hale k 1. 4. 2008
• schvaluje zveřejnění prodeje
nepotřebných poškozených betonových rour a betonových
pražců
• projednala návrh „Poptávky
– průzkum trhu“ na akci
„Zpevněné plochy (parkoviště) a
chodníky ve Zruči nad Sázavou“
a schvaluje poptat tyto odborné
firmy: Spojstav s. r. o., Magistrů

16/202, 140 00 Praha 4 / Zručská
stavební, s. r. o. , Na Úvoze 1053,
285 22 Zruč nad Sázavou / ATOS
spol. s. r. o. , Husovo náměstí
139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
/ Silnice Čáslav a. s. , Chotusická
1121, 286 22 Čáslav / Silmex s. r.
o, Dukelských hrdinů čp. , 583,
280 02 Kolín IV / Kutnohorská
stavební, s. r. o. , Benešova 316,
284 01 Kutná Hora

• na základě vyhlášení poptávky
– průzkumu trhu na zakázku
malého rozsahu na akci „Projekt
na Zručskou cyklostezku“ schvaluje, jako nejvýhodnější pro
město, nabídku č. 3 ing. Miroslava Ondráka, Nádražní 437, 284
01 Kutná Hora, na druhém místě
nabídku č. 1 firmy Pontex s. r. o.
, Bezová 1658, 140 00 Praha 4 Braník a na třetím místě nabídku
č. 2 firmy Milota Kladno s. r. o.
, Huťská 1557, 272 01 Kladno a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou umístěnou
na 1. místě. Vyrozumění
uchazečům zašle KS.
• na základě vyhlášení poptávky
– průzkumu trhu na zakázku
malého rozsahu na akci „Projekt na Rekonstrukci náměstí
MUDr. Svobody“ schvaluje,
jako nejvýhodnější pro město,
nabídku č. 5 ing. Miroslava Ondráka, Nádražní 437, 284 01
Kutná Hora, na druhém místě
nabídku č. 4. ing. arch. Jarmily Cetkovské, Fučíkova 425, 284
01 Kutná Hora, na třetím místě
nabídku č. 1 firmy H-projekt, s.
r. o. , Navrátilova 676/1, 110 00
Praha – Nové Město, na čtvrtém
místě nabídku č. 2 firmy Milota
Kladno s. r. o. , Huťská 1557,
272 01 Kladno, na pátém místě
nabídku č. 3 firmy Chemoprag
group s. r. o. , Na Babě 1526/35,
160 00 Praha 6 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s firmou umístěnou na 1. místě.
Vyrozumění uchazečům zašle
KS.
• na základě vyhlášení poptávky
– průzkumu trhu na zakázku
malého rozsahu na akci „Projekt
Sportovní areál za ZŠ“ schvaluje,
jako nejvýhodnější pro město,
nabídku č. 2 firmy J. I. H. - ing.
Jiřího Huptycha, Na Vrších 7,
100 00 Praha 10, na druhém
místě nabídku firmy H-projekt,
s. r. o. , Navrátilova 676/1, 110 00
Praha – Nové Město a na třetím
místě nabídku ing. arch. Jarmily Cetkovské, Fučíkova 425, 284
01 Kutná Hora a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s firmou umístěnou na 1. místě.
Vyrozumění uchazečům zašle
KS.
• schvaluje uzavření dodatku na
akci „Rekonstrukce sociálních
zařízení MŠ Malostranská“ s firmou ATOS spol. s. r. o. , Husovo
náměstí 139, 584 01 Ledeč nad
Sázavou, ke smlouvě o dílo č.
011/07 na akci „Rekonstrukce
školských zařízení Zruč n. S. I. “
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku
• schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou SSI Schäfer s. r. o.
, Tovární 325, 753 01 Hranice na
dodávku 445 ks speciálních nádob pro sběr biodpadů a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
• schvaluje uzavření dohody o
důvěrnosti s ing. Vladimírem
Slabým, Táborská 1812, 393 01
Pelhřimov a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

• schvaluje nákup digitálních varhan JOHANNUS STUDIO I do
obřadní síně zámku za maximální cenu 116.690, - Kč od firmy
Lídl Music-hudební nástroje,
Podnásepní 1D, 602 00 Brno
• doporučuje předložit do jednání
ZMě žádosti o půjčku pana Karla
Růžičky, Okružní 617, Zruč nad
Sázavou ve výši 20. 000, - Kč a
paní Marie Vávrové, Pod Baštou
80, Zruč nad Sázavou ve výši 20.
175, - Kč
• schvaluje konání humanitární
sbírky ošacení na pomoc sociálně
potřebným občanům ve dnech
23. 4. - 25. 4. 2008
-----------------------------------Rada města na
36. zasedání, konaném
dne 17.03. 2008 ...
• projednala žádost o souhlas se
zřízením zpevněné parkovací
plochy ze zámkové dlažby pro
dva osobní automobily v zeleném
pásu Pardidubské ulice – p.p.č.
2335/3 a souhlasí s návrhem
stavebního úřadu – kolmé stání
cca 6 x 5 m. Žadatele bude informovat SÚ.
• schvaluje zálohové listy na
dodávku tepelné energie pro
rok 2008 na plynové kotelny,
předložené firmou TEDOM ENERGO s.r.o., Výčapy 195, 674 01
Třebíč a pověřuje starostu podpisem zálohových listů.
• schvaluje zveřejnění II. záměru
města na prodej garáže pro osobní auto v řadových garážích v
Pardidubu
• schvaluje žádost OS Prostor o
vytvoření grafittů na zdi objektu
olejového hospodářství, který
je součástí areálu kotelny LTO v
ulici Na Výsluní. Žadatele bude
informovat KS.
• schvaluje rozšíření komise „Sbor
pro občanské záležitosti“ o dvě
členky a jmenuje do funkce člena
této komise paní Pavlou Macurovou a paní Irenu Mikynovou.
Jmenování zašle KS.
• schvaluje ukončení Smlouvy o
sdružených službách dodávky
zemního plynu č. 8113441_1 s
firmou STP Středočeská plynárenská a.s., Novodvorská 803/82,
142 01 Praha 4 a pověřuje starostu
podpisem potvrzení o ukončení
smlouvy.
• schvaluje uzavření nájemní smlouvy na umístění poutače s logem firmy v Městské sportovní
hale s firmou Sázavan Strojírny
s.r.o., Okružní 600, 285 22 Zruč
nad Sázavou, s firmou Stavebniny Kolumbus s.r.o., Chabeřice
49, s firmou Tesco Stores ČR
a.s., Vršovická 1527/68 b, 100 00
Praha 10 a pověřuje starostu podpisem smluv
• schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě
o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem
vozidla č. 3063003247 s Českou
podnikatelskou pojišťovnou a.s.,
sídlem Budějovická 5, 140 21
Praha 4 a pověřuje starostu podpisem dodatku
• schvaluje kalkulaci ceny oběda
ve ŠJ I. Základní školy, Zruč
nad Sázavou od 1. 4. 2008 dle
přiložených příloh
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Městské granty 2008
Jistě není našim čtenářům neznámé, že naši zastupitelé při
schvalování rozpočtu města ani
letos nezapomněli vyčlenit krásnou částku na podporu aktivit v
oblasti kultury, sportu a školství.
Je potěšitelné, že si většina žadatelů (jednotlivci i organizace) o
granty již osvojila pravidla a žádosti podávala v daném termínu,
řádně vyplněné a doplněné nutnými přílohami. Přestože všechny akce a aktivity jsou zajímavé,
nebude možné je uspokojit stoprocentně. Organizátoři budou, tedy i
přes podporu města, muset hledat
ještě i další zdroje pomoci.
Přehled podaných grantů pro
rok 2008:
1. Občanské sdružení FOTOKLUB, Zruč nad Sázavou – „Mapový okruh Vysočina“ Příprava a
vyhodnocení 50. ročníku fotografické soutěže požadavek 45.000,
- Kč / Příspěvek na činnost – digitalizace archivu, tvoření databanky města …. . 45.000, - Kč
2. Sportovní klub cyklistiky,
Zruč nad Sázavou – 6. ročník turnajů v halové kopané …. . 5.000,
- Kč
3. ZO Českého svazu chovatelů, Zruč n. S. - „29. posvícenská
výstava zvířectva a jarmark …. .
7.000, - Kč
4. MO ČSSD, Zruč n. S. , - Pietní akt, lampionový průvod, pálení
čarodějnic 2008 …. . 7.000, - Kč
5. Základní škola, Zruč n. S. –
Okružní - Den Země 9. ročník
– soutěže pro zručské MŠ …. .
7.280, - Kč
6. Sportovní klub cyklistiky,
Zruč n. S. – 8. ročník cyklistického závodu „Cena města“ …. .
3.000, - Kč
7. MUDr. Lenka Novotná – Den
Země – 3. ročník, prezentace dětských prací, výsadba stromů …
3.200, - Kč
8. Kamil Neužil – reprezentace
na mistrovství Evropy veteránů v
LA v Lublani …… 5.000, - Kč
9. Jan Suchý, Zruč nad Sázavou
– Hudební festival Pallasit – 6.
ročník …… 10.000, - Kč
10. OS Moto Debil´s boys Zruč
n. S. – III. motorkářské hry u
Pallasitu …… 12.800, - Kč
11. TJ Sokol Řendějov – příspěvek na činnost pro oddíl ledního
hokeje …… 20.000, - Kč
12. Josef Černý – II. ročník „
Černý Boty florbal cup“
……
5.000, - Kč
13. Pavel Antoš - 2. ročník
„Rangers cup“ – florbal
……
3.000, - Kč
14. Mateřské centrum Setkání,
Zruč n. S. - Misistrovství Zruče v
dálkově řízených modelech aut …
5.000, - Kč
15. FANDA TEAM, dětská hud.
skupina – II. Dětský pyžamový
karneval – 24. 2. 2008 …… 3.000,
- Kč
16. MADAMS – dívčí hudební
skupina – II. hudební host Dětského domova – 6/2008 …. . 3.000,
- Kč
17. FANDA TEAM – IV. Ahoj,
léto, ahoj, prázdniny – akce na
dětském hřišti …. . 3.000, - Kč
18. FANDA TEAM – IV. Haló,
škola brány otevírá – 30. 8.
2008-dětské hřiště …. . 3.000, Kč
19. MADAMS – dívčí skupina

• schvaluje uzavření dohody o partnerství k projektu: „Rozhledna
Bohdaneč“ s obcí Bohdaneč, 285
25 Bohdaneč čp. 97 a pověřuje
starostu podpisem dohody
• schvaluje uzavření Dodatku č. 5
(Cenová příloha pro rok 2008) s
firmou A. S. A. Posázaví s. r. o. ,
Zruč nad Sázavou 754 a pověřuje
starostu podpisem dodatku
• schvaluje uzavření Dodatku ke
smlouvě o nájmu pozemků ze
dne 27. 12. 2000 s firmou AGRO
PERTOLTICE, a. s. , Nová 331,
285 22 Zruč nad Sázavou a
pověřuje starostu podpisem dodatku

Foto Martin Hujer: Nový lustr v obřadní síni

- II. Zručské plavovlásky, 13. 9.
2008 …. . 3.000, - Kč
20. MADAMS – V. Zručský betlém – Vánoce jsou rok co rock 12/2008 ……. 3.000, - Kč
21. FANDA TEAM – II. ročník
– „Rychlá kola voní benzinem“ –
5/2008 ………. 3.000, - Kč
22. MADAMS – 1. ročník – Den
matek – květen/2008 – hotel Centrin ………. . . 3.000, - Kč
23. MADAMS – 2. ročník –
Zruč je rodu ženského – 8. 3. 2008
- spolu s ČSŽ ………. 3.000, - Kč
24. CENTRIN CZ s. r. o. , příspěvek na činnost – kulturní akce
2008 ………. 75.000, - Kč
25. Klub panenky ČR – Zahradní slavnost v zámeckém parku
Zruč n. S. , 5/2008 ………. 75.000,
- Kč
26. Mateřské centrum Setkání
- Pohádkový park Zruč n. S. –
9/2008 ………. . 4.000, - Kč
27. Střelecký klub, Zruč n. S.
– příspěvek na činnost
……
10.000-15.000, - Kč
28. Střelecký klub, Zruč n. S. –
3. Mistrovství ČR „stoletých“ – finále – střelnice Zruč n. S. ………
5.000, - Kč
29. Střelecký klub, Zruč n. S.
– III. kolo ligy stoleťáků …….
3.000, - Kč
30. Střelecký klub - 0. ročník
mistrovství
„padesáliteleťáků“
- střelnice Zruč n. S. …………
3.000, - Kč
31. Martin Matoušek, Zruč n.
S. – 2. ročník velikonočního turnaje v šipkách ……… 5.000, - Kč
/ Příspěvek na činnost šipkového klubu ŠKÁBEL ……. . 10.000,
- Kč
32. Římskokatolická farnost,
Zruč n. S. – Koncert francouzského souboru Il perche musicale
……. 10.000, - Kč
Informace o tom, komu a v jaké
výši byla podpora poskytnuta, se
dočtete v dalších číslech novin.
Jiřina Janatová

Úřad
práce
informuje
Na konci měsíce února
evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 2.536 osob
(o 972 méně než před rokem
a o 1.816 méně než v únoru
2005). Míra registrované nezaměstnanosti činila 5, 99 %
(před rokem 8, 64 %).
Evidováno bylo 1. 577 volných míst (před rokem 783).
Nejvíce volných míst nabízí Foxconn Technology CZ
s. r. o., ČKD Kutná Hora,
a. s. , Starkl – zahradník
spol. s. r. o.
V průběhu měsíce února se
evidovalo 262 osob, 379 osob
bylo vyřazeno z evidence. Z
toho úřad práce umístil 67
osob.
Na dávkách státní sociální
podpory bylo v únoru vyplaceno 23, 7 mil. Kč, na podporu v nezaměstnanosti 5 mil.
Kč.
Lékařská posudková služba v měsíci únoru posoudila
zdravotní stav u 215 žadatelů
u dávek sociální péče a zaměstnanosti.
Celkem 175 uchazečů využívá možnosti souběhu zařazení a vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání a
výkonu činnosti na základě
pracovního nebo služebního
poměru, pokud je činnost
vykonávána v rozsahu kratším než polovina stanovené
týdenní pracovní doby a měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
Z města Zruče nad Sázavou
bylo evidováno k 29. 2. 2008
celkem 157 osob. Míra nezaměstnanosti 6,07 % (před rokem 188 osob, 7,40 %).
Václav Hüttner

ZRUČSKÉ NOVINY
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Kvalitní servis a náhradní
díly pro Vaše auto

Autoopravna
Zdeněk Louda
Průmyslová 1038, Zruč nad Sázavou
Otevřeno Po - Pá 8 - 17 hod., So 9 - 12 hod.

•

odtahová služba

•

příprava na STK + zajištění provedení STK

firma

KOVOMONT ZRUČ s.r.o.
Průmyslová 1017, 285 22 Zruč nad Sázavou

přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozice

•

zajištění lakování

•

rovnání karoserie na rovnací stolici

•

prodej nových náhradních dílů na vozy všech
značek

Kompletní sortiment AUTO KELLY,
filtry, oleje, destičky, kotouče, čepy, tlumiče,
svíčky, karosářské díly, chladiče, výfuky, baterie,
stěrače, řemeny, spojky, ložiska, plechové disky,
lité disky, pneumatiky, provozní náplně, těsnění
a vše ostatní.

Slevy na zboží 10-25%
(pro stálé odběratele až 30%).

zámečník - svářeč
požadavky:
• znalost výkresové dokumentace, praxe v oboru
nabízíme:
• práce na moderních strojích v nových prostorách
• závodní stravování (včetně příspěvku)
• ochranné a pracovní pomůcky samozřejmostí
• další zaměstnanecké výhody
platové podmínky:
• 100 - 125,- Kč/hod.
• přesčas ... 175- 206,-Kč/hod.
• náborový příspěvek 15.000,- Kč
(po uplynutí zkušební doby)
Kontakt:

tel. 327

532 121, mobil 731 408 577

tel.: 327 514 271

mob.: 603 720 868, email: zdenek.louda@atlas.cz.
Více na http://autoservis-louda.wz.cz
Mezinárodní společnost hledá pro rozšíření svého týmu
zprostředkovatele finančních půjček
z okresů Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Ztráty a nálezy

Na webových stránkách Města
jsou ke stažení Zručské noviny
od ledna roku 2001.
www.mesto-zruc.cz

BŘEZEN 2008

Nalezené věci odevzdávejte
v Kanceláři starosty
(u pí Vlkové).
Na webových stránkách města
www.mesto-zruc
je zprovozněna rubrika
ZTRÁTY A NÁLEZY.
Na ztracené věci se můžete
také doptat v kanceláři starosty
u pí Vlkové.

Plošná inzerce ve
Zručských novinách
Využijte možnost zviditelnění
Vaší firmy pomocí plošné inzerce ve Zručských novinách.

bližší info: 603 573 980

ATOS

spol. s r.o.

Ledeč nad Sázavou

Noviny vycházejí v nákladu
2.250 výtisků a jsou distribu-

při j me

ovány zdarma do poštovních

Vedoucího prodejny stavebnin v Ledči n. S.

schránek. Zároveň jsou zveřejněny na webových stránkách
města.
Základní cena je stanovena na
8,-Kč za cm2 bez 19% DPH.
Výrazně ji lze snížit díky slevám za opakovaný tisk.
Formulář objednávky je možné stáhnout z webových stránek MěÚ - www.mesto-zruc.
cz, případně vyzvednout v oddělení kultury u paní Janatové.
Pro bližší informace volejte
na 777 088 878 (Martin Beneš)
nebo pište na noviny@mestozruc.cz.

požadavky:
• SŠ, stavebního směru výhodou, práce na PC
• samostatnost, zodpovědnost

Skladníka do prodejny stavebnin v Ledči n. S.
požadavky:
• vyučen, řidič VZV, zodpovědnost

Administrativní pracovnici
pro vedení skladové evidence
požadavky:
• SŠ, ekonomického směru výhodou, práce na PC
• samostatnost, zodpovědnost
---

Nástup ihned

---

Bližší informace na tel.: Edr Pavel - 777 778 001

BŘEZEN 2008
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Aktuálně slovem i obrazem

Březen za kamna vlezem

Hned první březnové dny potvrdily starou lidovou pranostiku: „březen za kamna vlezem“.
Několik krásných únorových dnů vystřídal silný déšť a hlavně vítr,
který si vysloužil i jméno. Tentokrát dívčí – Emma. A že my, ženy, řádit
dokážeme, se ukázalo.
Hned v sobotu 1. března jsme byli bez elektrické energie. Blížil se
večer a na romantický večer při svíčkách se většina z nás asi moc těšit nemohla, protože nám dělaly starost spotřebiče, zejména lednice a
mrazáky.
Venku to stále hučelo a skučelo, kapky tloukly na okna, nevím jak
vám, ale nám ani topení nehřálo, a tak nezbývalo než se jít zachumlat do
postele a snažit se venkovní řádění zaspat.
Nedělní ráno ukázalo, že se Emma nevyhýbala ničemu. Neodolalo jí
několik stromů v zámeckém parku, v sadu Míru to „neustál“ stříbrný
smrk. Vítr neušetřil ani místa posledního odpočinku našich blízkých.
Spadlo několik pomníků, převrácené vázy a kytice létaly po celém hřbitově.
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Městská policie Zruč nad Sázavou
23. 02. 2008 … Zřejmě svou sílu chtěl v časně ranních hodinách prezentovat před svými kamarády místní mladík, který vyvrátil dopravní
značku. Počínání tohoto neuniklo pozornosti hlídky MěP, kterou byla
věc s tímto projednána blokovou pokutou. Od této sankce mladíka
neušetřila ani jeho dobrá znalost se s jedním z představitelů města,
kterou se tento na místě oháněl.
23. 02. 2008 … K dopravní nehodě, ke které došlo v ul. 1. máje v
prostorech hřbitovní zdi, nemuseli být strážníci tentokrát nikým voláni. Hlídka MěP nestačila ve večerních hodinách ujet ani 50 m od své
služebny, když se střetla s protijedoucím dodávkovým vozidlem. Řidič popisovaného vozidla nezvládl řízení a narazil do boku služebního
vozidla MěP. Jelikož se stal v důsledku nehody daný úsek komunikace
neprůjezdný, hlídka MěP ve spolupráci s hlídkou PČR usměrňovala
provoz v místě nehody, a to odklonem dopravy až do prošetření události PČR SDN.

Foto Martin Hujer: Most již má zábradlí

28. 02. 2008 … V dopoledních hodinách přijali strážníci oznámení,
že se v zámeckém parku pohybuje podezřelá osoba. Hlídka MěP se
dostavila na místo, kde byl zjištěn jistý muž, který se dle tohoto jen tak
po parku procházel. Na tom by určitě nebylo nic podezřelého, kdyby
však tento nebyl oděn do dámského prádla. Provedenou lustrací zjištěno, že se jinak jedná o bezúhonného občana.
02. 03. 2008 … Padlý strom, který strhl na zem dráty elektrického
vedení v důsledku silného větru, byl důvodem oznámení skutečnosti
hlídce MěP. Strážníky o skutečnosti vyrozuměna pohotovost STE a
místo zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.
02. 03. 2008 . . . Ostrahou obchodu byla hlídka MěP přivolána na
místo, kde došlo k porušování veřejného pořádku několika mladíky,
kteří se chovali hlučně a uráželi personál. S těmito byla věc následně
projednána blokovou pokutou.
09. 03. 2008 … Z důvodu problémů s hosty na plese seniorů v hotelu
Centrin se na hlídku MěP obrátila recepční tohoto zařízení. Strážníky
na místě zjištěno, že došlo k rozepři mezi dvěma muži, kdy k urovnání
sporu postačila domluva a přítomnost strážníků na místě.

Emma si zahrála i s několika střechami. Zvedala plechy, létaly tašky.
Podle předpovědí snad máme nejhorší za sebou, i když zrovna v době,
kdy píšu tyto řádky, tedy těsně před uzávěrkou, zase pěkně fouká Kirsten. Jak jsme si koncem února vysnili jaro, asi se honem ještě konat
nebude.
A tak je skutečně k zamyšlení, jak sžiti byli naši předkové s přírodou,
jak jí rozuměli a kolik moudrosti , obživy a jiného z ní načerpali. Nyní
je jen na nás, jak moc my chceme z přírody načerpat (nebo spíš vytěžit)
a do jaké míry jí chceme porozumět.
Jiřina Janatová

Foto Martin Hujer: Štěpkování větví pod zámkem

Navštivte webové stránky města Zruč nad Sázavou

www.mesto-zruc.cz

Kontakty na zaměstnance MěÚ Zruč nad Sázavou

11. 03. 2008 … V dopoledních hodinách se uskutečnila kontrola
dodržování rychlosti v katastru města, kdy bylo zaregistrováno v patnácti případech porušení pravidel provozu překročením nejvyšší povolené rychlosti. MěP by touto cestou chtěla opět apelovat na místní
občany, aby předepsanou rychlost dodržovali, jelikož se rychlost ve
městě bude měřit i nadále.
12. 03. 2008 … Při krádeži zboží v místním obchodě byl ostrahou
přistižen místní mladík. Na místo přivolaní strážníci věc s tímto projednali uložením blokové pokuty.
(Pavel Antoš - MěP)

ZRUČSKÉ NOVINY

5
HZS - stanice Zruč nad Sázavou
14. 02. 2008… jednotka vyjela na DN na D1, 69,5. km, směr Brno.
Zde řidič osobního vozidla Renault Laguna nezvládl řízení a se svým
vozidlem skončil na střeše napříč dálnice. Při této dopravní nehodě
byl zraněn řidič i spolujezdec, naštěstí pouze lehce. Hasiči vozidlo
odklidili na krajnici, aby byl obnoven volný průjezd po dálnici a provedli protipožární opatření. Po naložení Renaultu na vozidlo odtahové
služby se jednotka vrátila na základnu.
18. 02. 2008… na údajný požár lesa vyjela jednotka zručských hasičů na 69. km D1, směr Brno. Na místě bylo ale zjištěno, že se jedná
o nenahlášené pálení lesního odpadu. Věc je nadále řešena jako přestupek.
21. 02. 2008… na žádost města prováděli hasiči ořez stromů z vysokozdvižné plošiny u zručského zámku a v obci Dubina.

Stalo se před 10 lety ...

březen 1998
1. března 1998 dosáhla na halovém mistrovství v atletice ve Valencii svého prvního velkého úspěchu atletka Ludmila Formanová
z Čáslavi. Získala stříbrnou medaili v běhu na 800 m. Zásluhu na
tomto úspěchu měla i její trenérka Jarmila Kratochvílová, bývalá
fenomenální česká běžkyně.
Humanitární sdružení ŽIVOT 90 pořádalo 1. března odpoledne ve
Zruči nad Sázavou taneční zábavu pro seniory. V malém sále hotelu
Baťov vyhrávala hudba zručského kapelníka Fr. Toušky.
3. března představila automobilka ŠKODA Mladá Boleslav na Autosalonu v Ženevě nový vůz – Octavia Combi.
5. března byly v japonském Naganu zahájeny zimní paralympijské
hry. Nejúspěšnější českou reprezentantkou se stala zrakově postižená sjezdařka Kateřina Teplá, která za pomoci vodiče, svého otce
Pavla Teplého získala 3 medaile, z toho 2 zlaté a jednu stříbrnou.

Policie ČR
Pro peníze se vloupal do domu ... V jednom z rodinných domků v
obci Horka II na Zručsku kradl dosud neznámý pachatel. Dne 12. 2.
2008 si před polednem odemkl vstupní branku v zámku ponechaným
klíčem, vniknul na pozemek a odemčenými dveřmi pak do domu. V
ložnici vypáčil zásuvku psacího stolu, ze které však nic neodcizil. Ze
šatní skříně ale z pověšeného saka odcizil finanční hotovost ve výši
1.600, - Kč. Zdejší majitel domu vyčíslil škodu i poškozením ve výši
200, - Kč. Po zloději pátrají policisté ze Zruče nad Sázavou.
Krádež mu neprošla ... Policisté ze Zruče nad Sázavou objasnili krádež hliníkových forem před jednou z firem ve Zruči nad Sázavou z
konce ledna tohoto roku. Podezřelý je dvacetiletý místní muž, který
odcizené formy v hodnotě 15.000, - Kč prodal do sběrny druhotných
surovin. Sdělení podezření z trestného činu krádež si již vyslechl.
Policisté kontrolovali chatové a rekreační oblasti ... Dne 20. 2.
2008 proběhla na Kutnohorsku od ranních hodin bezpečnostně preventivní akce kutnohorského policejního ředitelství zaměřená zejména na rekreační a chatové oblasti Zručska, Janovicka, Zbraslavicka
a Kutnohorska. Cílem bylo zejména preventivně působit proti možnému napadení rekreačních objektů “nezvanými hosty“, případně
pachatele zadržet přímo v_objektech. Do akce bylo zapojeno celkem
na 120 policistů, z_toho i takzvaní “školáci”, tedy policisté ze školního policejního střediska Vinoř. Nechyběli ani kriminalisté, psovodi a
policejní vrtulník s_termovizí. V_závěru akce policisté s_potěšením
konstatovali, že žádný z_objektů nebyl napaden, nezaznamenali ani
pohyb podezřelých osob nebo vozidel.
Blýskavý nerez je lákal ... Z trestného činu krádež jsou podezřelí
dva mladíci (19 a 22 let) ze Zruče nad Sázavou. Zručští policisté totiž
zjistili, že mladíci “mají prsty” v krádeži leštěného nerezového plechu
v hodnotě přes 12.500, - Kč, který odcizili na pozemku jedné z restaurací v ulici Průmyslová ve Zruči nad Sázavou dne 21. 2. 2008. Sdělení
podezření z uvedeného trestného činu je nemine.
Preventivně bezpečnostní akce ... V nočních hodinách z pátku na
sobotu 8. března 2008 proběhla na okrese Kutná Hora preventivně
bezpečnostní akce se zaměřením na restaurační zařízení s kontrolou
osob, za účelem zjištění podávání alkoholických nápojů mladistvým
a nezletilým, a dále na kontrolu heren a provozoven s automaty k případnému zadokumentování možné protiprávní činnosti.
Akce se zúčastnili policisté z jednotlivých obvodních oddělení, dopravní policisté, policisté ze Služby kriminální policie a vyšetřování,
služební psovodi a řady doplnili policisté ze školícího střediska Vinoř
– Praha. Pro případ potřeby byl po celou dobu konání akce přítomen
pracovník Oddělení péče o děti a mládež z kutnohorského a čáslavského městského úřadu.
Během akce s tímto zaměřením, následovala uzávěra měst Kutná Hora
a Čáslav a dále na několika vytipovaných místech na Kutnohorsku
opatření se zaměřením na kontrolu vozidel a řidičů, k zjištění možného požití alkoholických nápojů, řízení bez řidičského oprávnění a
řízení v době platného zákazu řízení motorových vozidel. Policisté se
zaměřili i na technický stav kontrolovaných vozidel.
Celkem bylo zkontrolováno 206 osob a 195 vozidel. Bylo zjištěno 12x
podávání alkoholických nápojů mladistvým, v souvislosti s řízením
motorových vozidel bylo zjištěno několik přestupků – požití alkoholu
před jízdou 2x a 15 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení.
O tom, že takové akce mají bezesporu preventivní účinek, není pochyb, a proto je zcela zřejmé, že podobná opatření je třeba v nepravidelných intervalech opakovat.
(nprap. Hanzlová Vendulka, nprap. Votroubek Daniel)

ka l endář
02.04.2008 ... Středa
• Život 90: Aprilové setkání
seniorů ... klub ALFA, Kutná
Hora
05.04.2008 ... Sobota
• Centrin: Koncert oblíbených
skladeb klasické hudby. Vystupují Antonín Burda - housle,
Kateřina Košťálová - klavír.
Zazní skladby autorů: J. Pachelbela, J. S. Bacha, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, L. van
Beethovena, A. Dvořáka a J.
Brahmse. ... kongresový sál
• Aerobik maraton se známými
osobnostmi ... Kongresový sál
hotelu Centrin

6. 3. se v malém sále hotelu Baťov ve Zruči n. S. konal již VII.
ročník Koncertu SOS. Pořadatelem byla ZUŠ Zruč nad Sázavou.
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na splátky za vysavač, který byl zakoupen pro alergické děti našeho města.

06.04.2008 ... Neděle

11. 3. se konala členská schůze Místní organizace Českého svazu
žen ve školní jídelně. Na programu byla mimo jiné i beseda se starostou města Jaroslavem Jelínkem. Ženy ho doslova zaplavily dotazy, týkajících se plánů města do budoucna. Poté následovala volná
zábava při dobré kávě.

09.04.2008 ... Středa

Sdružení pro ochranu nájemníků pořádalo 12. 3. v zasedací místnosti v zámku besedu na téma „Problematika bydlení ve státních,
družstevních i vlastních bytech a domech“. Přednášel statutární
místopředseda sdružení Milan Taraba.
(nstržm. Martin Bezděk - stanice HZS Zruč nad Sázavou)

BŘEZEN 2008

12. března pořádalo oddělení kultury MěÚ zájezd do Divadla na
Vinohradech v Praze na představení Kočičí hra s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli. Účastníci zájezdu byli nadšeni hereckým umem
této skvělé herečky.
Jazykovědci zjistili, že před 20. 000-30. 000 lety mluvili lidé na
Zemi téměř stejnou řečí. Na přelomu letopočtu už asi deseti tisíci
jazyky, do 15. století devíti tisíci jazyky a v roce 1998 bylo známo
asi šest tisíc jazyků.
V pátek 13. 3. pořádala Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
oblastní kolo Národní soutěže dechových, tanečních a jazzových
souborů ZUŠ. Akce probíhala po celý den, protože se zúčastnilo
16 souborů, což představovalo asi čtyři stovky mladých hudebníků.
V dechových hudbách si nejlépe vedl „náš“ Zručan vedený učitelem Jaroslavem Pilařem, druhý byl dechový soubor vedený Josefem
Švejdou z Lysé nad Labem . Dobře si vedly i zručské Rošťandy,
které se zaměřily na jazz.
13. března večer pokračoval taneční kurz, pořádaný oddělením
kultury MěÚ, další lekcí. Pořadatelé se tentokrát po celý večer, bohužel, museli potýkat s osobami pod vlivem alkoholu a v nespolečenském oděvu, které se neodbytně dožadovaly vstupu do sálu
restaurace Na Ostrově.
14. 3. se už zase v sále restaurace Na Ostrově konala výroční
členská schůze Místní organizace českého rybářského svazu (MO
ČRS). Na programu byly zprávy o činnosti organizace, volba nového výboru a přijímání nových členů.
16. 3. nabízela v našem městě firma DRUMEL-Sběrné suroviny k
prodeji plechové sudy za jednotnou cenu 60 Kč.
V pátek 20. 3. se od 20 hodin konala v sále restaurace Na Ostrově
taneční zábava. K tanci i poslechu vyhrávala hudba kapelníka Fr.
Toušky.
21. 3. pořádal oddíl házené TJ Jiskra od 20 hodin v sále hotelu
Baťov taneční zábavu, na které hrála místní skupina BT STYL Václava Šroma. Vstupenky byly prodávány v předprodeji, který zajišťoval Viktor Torn v bufetu U Krokodýla u házenkářského hřiště.
25. a 26. 3. pořádala I. Základní škola Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 595 „Dny otevřených dveří“. Zájemci z řad rodičů tak měli možnost vidět práci dětí přímo ve vyučovacích hodinách.
Ve dnech 25. a 30. 3. vybíral v kanceláři č. 9 ve zručském zámku
pracovník Finančního úřadu Uhlířské Janovice přiznání k dani z
příjmů. Po oba dny se tvořila za dveřmi značná fronta.
Ve středu 25. 3. pořádala I. ZŠ Zruč nad Sázavou v tělocvičně turnaj žákyň v odbíjené nazvaný „Memoriál Fr. Šusty“. Zúčastnilo se
12 družstev z okresu Kutná Hora a Benešov. Naše žákyně si vedly
velmi dobře.
Do schránek zručských občanů byl doručen bulletin PLYN, kde
byly zveřejněny důležité informace k plynofikaci, přehled osvědčených firem nabízejících a instalujících kotle, atd.
27. března se v malém sále hotelu Baťov konala 2. taneční prodloužená. Zajímavé byly doplňující soutěže, kdy např. taneční páry musely podtancovat stále se snižující laťku, anebo chlapci s děvčetem
v náručí, v rytmu polky, laťku překročit.
Ve dnech 27. a 28. 3. přicházeli do klubovny ve III. internátu příznivci církve Nový život, aby vyslechli přednášky a zhlédli videokazety: „Smrt a co je dál?“ a „Izrael – perla Blízkého východu“.
Koncem března zemřely dvě místní veřejně známé osobnosti, a to
bývalý předseda někdejšího Městského národního výboru Jaroslav
Vaňátko a Karel Peroutka, bývalý učitel, školní inspektor a městský
kronikář.
15 pracovních míst v oboru šička nabízela firma BUTZ CZ s. r. o.
Dolní Kralovice. Šičky potřebovala pro šití autoopěrek.
Pozornost všech zručských občanů byla upřena na Sázavan a. s.
Situace byla tak vážná, že se o ni zajímala i většina sdělovacích prostředků. Výroba v tomto podniku definitivně skončila. K 30. 3. 1998
dostávají poslední zaměstnanci (více než 500 lidí) výpověď. Podniku nezbyly ani peníze na výplatu a vyplacení odstupného. Zůstává
jen hrstka lidí (cca 60), kteří nadále zajistí ostrahu objektu, provoz
kotelny a činnost osobního oddělení. Tak takový je konec podniku,
který kdysi býval největším výrobcem dětské obuvi v celé republice
a jeho botičky byly známy v Evropě i v zámoří.
Jiřina Janatová

• (10.00) - Házená: TJ Jiskra
Zruč - AŠ Mladá Boleslav ...
muži ... hřiště házené
• (18.00) - Bílý Drak: Ondřej
Smeykal - koncert na didgeridoo. V současné době je Ondřej Smeykal na velkém turné v
Japonsku. Tento profesionální
hudebník hraje na unikátní
australský domorodý nástroj a
koncertuje s předními hudebními tělesy a skupinami, cestuje po celém světě, navštěvuje
krásná energetická místa naší
země i planety. Podívejte se
na jeho webové stránky: www.
smeykal.com. ... Vlašim
11.04.2008 ... Pátek
• (19.00) - Bílý Drak: Setkání s
Reiki. Další setkání Reikistů
i těch, kteří se chtějí s blahodárnými účinky Reiki teprve
seznámit. ... Vlašim
12.04.2008 ... Sobota
• (08.30) - Volejbal: Turnaj smíšených družstev (4+2) ... sportovní hala
13.04.2008 ... Neděle
• (15.30) - Házená: TJ Jiskra
Zruč - Sokol Úvaly ... muži ...
hřiště házené
18.04.2008 ... Pátek
• do 19.04.2008 - Český videosalón 2008 ... Další ročník
krajského kola neprofesionální
filmové tvorby pro kraje Středočeský, Jihočeský a Vysočina
se uskuteční tentokrát pod novým názvem. Promítání bude
veřejné, můžete se na soutěžní
snímky přijít podívat. Akce
bude ještě plakátována.
19.04.2008 ... Sobota
• Prodejní trhy ... náměstí Míru
• do 20.04.2008 - (08.30) - Volejbal: Pohár krajů A (starší
žákyně) ... sportovní hala
• (09.00-18.00) - Prodejní výstava „Jaro“ – zahrádkářství,
prodej ovoce a zeleniny, květiny, sazenice, semínka, rostliny, zahradní náčiní, hnojiva,
zahradní technika, časopisy
Flora, Chalupář, odborné knihy, … vstupné 20,-Kč ... Kongresový sál hotelu Centrin
• (15.00-18.00) - Bílý Drak:
Sobotní masírování. Určeno
všem ženám a dívkám. Vede
Shiatsu praktik Vendula Mátlová. Přihlášky na tel. 777 818
771 ... Vlašim
20.04.2008 ... Neděle
• (09.00-14.00) - Prodejní výstava „Jaro“ – zahrádkářství,
prodej ovoce a zeleniny, květiny, sazenice, semínka, rostliny, zahradní náčiní, hnojiva,
zahradní technika, časopisy
Flora, Chalupář, odborné knihy, … vstupné 20,-Kč ... Kongresový sál hotelu Centrin
• (17.00) - Římskokatolická
farnost a město Zruč nad Sázavou srdečně zvou na koncert
pařížského souboru Il perché

akc í

musicale. ... farní kostel
22.04.2008 ... Úterý
• ZŠ Okružní: 9. ročník oslav
Dne Země - pro děti z mateřských škol ... školní zahrada
23.04.2008 ... Středa
• do 25.04.2008 - MěÚ: Humanitární sbírka pro Diakonii
Broumov. Bližší informace:
Infocentrum v průjezdu zámku, tel.: 327 531 194, 327 531
329 – pí Janatová, pí Vavřičková ... přízemí zámku
25.04.2008 ... Pátek
• (19.00) - Bílý Drak: Meditace
Shem. Z cyklu dynamických
meditací M. Barnetta. Hudba
a ticho, léčivé ruce. Přihlaste se na čísle 777 818 771. ...
Vlašim
30.04.2008 ... Středa
• (18.00) - Bílý Drak: Čarodějnický rej. Setkání s absolventkami kurzu Tarotu. Přijdte si
nechat vyložit karty a dozvědět
se něco nového z čarodějnické
kuchyně. ... Vlašim
10.05.2008 ... Sobota
• Házená: TJ Jiskra Zruč - Aritma Praha (muži)
11.05.2008 ... Neděle
• (13.00-16.00) - Zpíváme maminkám (hudební pořad ke
Dni matek s tancem a soutěží
hudebních hitů dvou století) ...
Kongresový sál hotelu Centrin
12.05.2008 ... Pondělí
• (18.00) - MěÚ: Zasedání Zastupitelstva města

Pravidelné akce:
Pondělí
• (16.00-17.00) - MC Setkání:
Němčina - začátečníci (MV)
• (17.00-17.45) - MC Setkání:
Němčina - pokročilí (MV)
• (18.00-19.00) - MC Setkání:
Angličtina - pokročilí (ZK)
Úterý
• (12.15-13.00) - MC Setkání:
Zpívání s předškoláky ... Herna MC
• (15.00-17.30) - MC Setkání:
Herna ... Herna MC
Středa
• (17.15-18.15) - MC Setkání:
Orientální tance - začátečníci
... Tělocvična - školní družina
• (18.15-19.15) - MC Setkání:
Orientální tance - pokročilí ...
Tělocvična - školní družina
Čtvrtek
• (09.00-11.00) - MC Setkání:
Herna ... Herna MC
• (15.00-17.30) - MC Setkání:
Herna ... Herna MC
• (18.00-18.45) - MC Setkání:
Angličtina - začátečníci (ŠK)
• (19.00-19.45) - MC Setkání:
Angličtina - mírně pokročilí
(ŠK)
• (19.45-20.45) - Centrin: Dance aerobik
Neděle
• (19.30-20.30) - Centrin: Cvičení Step aerobik
Pokud budete pořádat jakoukoliv
akci, nenechávejte si to pro sebe.
Informujte své spoluobčany nejen
vlastními plakáty, ale i pomocí
tohoto celkového přehledu, který
bude včas zveřejňován. Podávejte
zprávy o akcích kulturních, společenských, sportovních, aj. - Oddělení kultury a školství, Zámek čp. 1,
285 22 Zruč nad Sázavou, telefon:
327 531 194 – Janatová, e mail:
kultura@mesto-zruc.cz , fax: 327
532 856.
Aktuální přehled naleznete také
na webových stránkách:
www.mesto-zruc.cz
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I. ZŠ

Hory 2008, 9. -16. 2008, chata Juráška, 7. A a 7. B

Dne 9. 2. 2008 asi v devět hodin jsme se začali scházet u naší základní
školy. Proč? Protože třídy 7. A a 7. B odjížděly na týdenní lyžařský výcvik do Orlických hor, konkrétně do chaty Juráška.
V autobuse bylo celou cestu pořádně veselo, došlo i na zpěv a vtipy.
No prostě nálada na 100% dobrá. Nejvíce jsme se ale těšili, až si po
náročné cestě lehneme do postele a na chvilku si odpočineme. Na to ale
nedošlo. Hned po příjezdu jsme se podrobili zdlouhavému vybalování
věcí z autobusu, při kterém nám asistovali i naši ochotní instruktoři
Tomáš, Aleš a pan učitel Nulíček.
Poté, co jsme se vybalili, snědli večeři a poslední řízky a dořešili organizační věci, začali jsme se připravovat na první diskotéku. Ta, podle
našich očekávání, dopadla poněkud katastroficky, ale učitelé nás upozornili, že poprvé je to vždycky tak.
Hned druhý den se šlo na lyže. Nejprve se zařazovalo do jednotlivých
družstev od nejlepšího prvního až po nelyžaře ve čtvrtém. Společně
jsme se učili nejrůznější lyžařské vychytávky, a proto není divu, že jsme
nepohrdli odpoledním klidem, o kterém jsme si mysleli, že bude zbytečný. Odpoledne probíhalo stejně jako dopoledne, nechyběly krkolomné
pády a úsměvné situace.

MŠ MAlostranská

Karneval v MŠ Malostranská

Zimní měsíce skončily a děti si opět neužily ani sněhu ani klouzaček.
O to víc času zbylo na pohádky, se kterými se v naší školce setkáváme
téměř každý den.
Na jedno středeční únorové dopoledne připadlo další „pohádkové čarování“. Jako mávnutím kouzelného proutku se třída změnila v hluboký
les. V něm se ukrývala perníková chaloupka, ve které už netrpělivě ježibaba očekávala zbloudilé děti. Paní ředitelka, paní školnice a učitelky,
které v pohádce účinkovaly, hrály s chutí a po celou dobu zapojovaly do
děje i nadšené děti. Na závěr představení Jeníček s Mařenkou obdarovali všechny malé diváky sladkým perníčkem.

MŠ Na Pohoří

Novinky z naší školky

Průběh letošní zimy nám nedovolil užívat si běžných zimních radovánek. Místo bobování a stavění sněhuláků jsme vyráželi na delší vycházky. Děti se tak v rámci letošního školního projektu důkladně seznamovaly se svým městem a jeho okolím.

Koncem února se ve školce uskutečnila jedna z nejvíce oblíbených
akcí- karneval. Ten každoročně pořádáme v období masopustu. Nezůstali jsme tomuto svátku, který je ve znamení zábavy a tance, nic dlužni.
Na řadu přišlo i pohoštění v podobě výtečného koblížku a polárkového
dortu. Přesto, že při promenádě chyběly tradiční masopustní masky
jako medvědář s medvědem, klibna nebo Žid s pytlem, všichni žasli nad
fantazií a šikovností maminek a babiček. To ony proměnily své děti a
vnoučátka v kouzelníky, kominíky, princezny, rytíře, víly a piráty.
Volný čas ve školce jsme využili pro přípravu jarní výstavy, kterou
jste měli možnost navštívit na hlavní poště.

Třídy 7.A a 7.B na lyžařském výcviku
V podobném duchu se nesl celý lyžařský výcvik. Nejvíce se ale všichni těšili na karneval.
To odpoledne byli všichni čile na nohou ( i když někteří se značným
protestem) a připravovali své masky. Na chodbách jsme mohli narazit
na ženicha a nevěstu, autobus staříků nebo tým z E55. Asi ve čtvrt na
devět ustaly přípravy a všechny masky se přemístily do jídelny, kde se
celá akce konala.
Nejprve se všechny masky prošly po místnosti a poté se jednotlivě
představily.
Samozřejmě nechybělo vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší masku,
kterou vyhrála Nela Andrlová jako ďáblice a její dva čertí pomocníci,
Monika Pospíšilová a Nikola Prosová.

A protože všechno hezké jednou končí, skončil i karneval. Ale děti
nemusí být smutné, protože ve školce připravujeme další akci např. vynášení Morany a oslavu Velikonoc. A o tom zase příště.
Jaroslava Daňková
Stane se hotel

CENTRIN „CENTREM“ ZRUČSKE KULTURY?

Volba Miss hory 2008
A nastala sobota, den odjezdu. Někteří se domů těšili, ale většina by
si dala ještě týden navíc.
Musíme za obě dvě třídy poděkovat našim skvělým instruktorům a
těmi byli: Mgr. Vladimír Nulíček, Tomáš Herout, Aleš Novosád a Mgr.
Marie Tomanová a dále také Mgr. Marii Grafnetterové, naší zdravotnici, která se o nás marody pečlivě starala.
Barbora Hudcová, Vendula Sedláčková, Zuzana Lejnarová

Foto Martin Hujer: Kolovratská věž zeshora

Chybí třetí do party!
Často slyším od spoluobčanů námitky, že v našem městě není žádná
kultura, že není kam jít. Nemohu s tím souhlasit!
Je sice pravda, že nemáme kino! Kolik by asi muselo přijít diváků, aby
bylo alespoň mírně finančně soběstačné? Sledujeme-li plakáty informující o akcích ZUŠ, máme velmi pestrou nabídku vystoupení i výstav
výtvarných prací jejich žáků. Divadelní představení nabízí Oddělení
kultury MěÚ formou zájezdů do pražských divadel. V hotelu BAŤOV
se začínají pořádat plesy a taneční zábavy. Také Mateřské centrum zajišťuje pořady nejen pro maminky s dětmi.
V poslední době se nabízí zručské kulturní veřejnosti využití kongresového sálu Hotelu CENTRIN. Tři vydařené akce i s početnou diváckou návštěvností zajistily dívky z hudební skupiny MADAMS spolu se
ZRUČSKOU DESÍTKOU a mladou kapelou FANDA TEAM. V prosinci se tam konal IV. „Zručský betlém“, v únoru II. “ Dětský pyžamový
karneval“ a v březnu II. pořad „Zruč je rodu ženského“, který byl věnován 40. výročí založení Českého svazu žen a MDŽ. ZRUČSKÁ DESÍTKA – dechový soubor mladých kapelníka Martina Prachaře -měla
v prosinci velmi úspěšný samostatný vánoční koncert. Také pěvecký
soubor DIPHTHERIA uvedl v prosinci velmi příjemný vokální koncert,
hojně navštívený. Hotel CENTRIN uspořádal I. Ples hotelu CENTRIN a
Jarní ples seniorů. Sál je využíván také na zajímavé prodejní výstavy.
Proč se o těchto akcích zmiňuji? Protože vstřícné vedení Hotelu CENTRIN s. r. o. , v čele s aktivní slečnou DiS Helenou Bednářovou, je nakloněno všem aktivitám, které by v tomto velmi atraktivním a opravdu
kulturním prostředí, se skvělou obsluhou v temperovaném a pěkně vybaveném kongresovém sále rozšířily kulturní nabídku v našem městě.
Co chybí tomu, aby se hotel CENTRIN stal opravdovým centrem
zručské kultury? Řekl bych, že opravdu málo. Stačí jen překonat ty „ tři
schůdky“, které nás do kongresového sálu dovedou.
My, amatérští zručští nadšenci, jsme připraveni pro Vás vystoupit.
Hotel CENTRIN s. r. o. nám připravil vynikající kulturní prostředí. Najdeme toho třetího do party? Věřím, že ano. Náš zručský divák nás v
tom přece nenechá samotné!
Mgr. František Hromadník

Speciální Velikonoční tvoření se konalo v naší školce ve čtvrtek 6. 3.
Děti si zde mohly spolu s rodiči a šikovnými učitelkami M. Cendelínovou a J. Keharovou vyrobit pěkné velikonoční dekorace.
Velké poděkování patří paní Vilmě Kristínové, která vyrobila pro každé dítě i paní učitelky překvapení z proutí.

Mateřská škola byla v provozu i o jarních prázdninách. Děti si společně užívaly pohádek, výletů do přírody a jiných radovánek.

Zdeňka Valíková
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Ponaučení

Velmi mě překvapila reakce na můj článek v minulém čísle
novin.
Mým úmyslem nebylo napadnout jediného pedagoga ani
zpochybnit jejich více než náročnou práci. A jestliže jsem
zmínila a prvňáčkům popřála takovou paní učitelku, na jakou
jsem měla kdysi štěstí já, pak jenom proto, že jsem přesvědčena, že i tady taková je nebo jsou!
Nelíbí se mi pouze kritéria posuzování školní vyspělosti,
která se dostala k maminkám a která je (věřím jen nakrátko)
zaskočila. Na vlastní názor mám právo, tak jsem i nadále
přesvědčena o tom, že předškolní rok ve školce napoví dost
a není třeba pár dnů před zápisem trápit dítě např. učením
se data narození, což se v mně známých několika případech
skutečně dělo a přišlo mi to přinejmenším zbytečné. K napsání článku mě pak nadzvedla poznámka maminky, která
řekla, že má asi „blbé“ dítě, že soused už to či ono umí.
Tedy, myšlenkou mého článku byla jediná skutečnost, že
já jsem „blbé“ (tedy zcela nevzdělatelné) dítě několik let
vychovávala a tenkrát jsem to brala jako největší životní
prohru. A dneska, s odstupem času, už se na to dívám úplně
jinak. A proto jsem chtěla znejistělé maminky uklidnit, že
život přinese ještě tolik událostí, že první neúspěch u zápisu
je tak malicherná záležitost, která navíc nemusí značit ještě
vůbec nic, že není ani nejmenší důvod k tomu se nervovat
nebo se dokonce na dítě zlobit.

MC Setkání

PŘIPRAVUJE SE:

Turnaj v pexesu

Pořad ke Dni matek

MC Setkání – klub deskových her Pišqorky, uskutečnil v neděli 2.
března 2008 od 14h.
v pavilonu C I. ZŠ Zruč nad Sázavou za podpory p. uč. Znamenáčkové
druhý ročník turnaje v pexesu. Do turnaje se přihlásily kromě dětí ze
Zruče také i děti z Trhového Štěpánova, Kácova, Hulic, Vlastějovic a
Zbraslavic. Turnaje se zúčastnilo celkem 38 soutěžících. V I. kategorii
(Mat. šk. a 1. třída) bylo 16 dětí, ve II. kategorii ( 2. -4. třída) 22 dětí.
V každé kategorii proběhlo losování soutěžních dvojic a hrálo se. Z
prohraných soutěžících se losovalo číslo náhradníka do „páru“ pro další
vyřazovací kola. A jaký byl výsledek pexesového klání?
I. kategorie: 1. místo Krausová Terezka z 1. A I. ZŠ Zruč ; 2. místo
Bartoloměj Pacal 1. B I. ZŠ Zruč a 3. místa patřila Vojtěchu Ryšavému
z 1. A I. ZŠ Zruč a Aničce Tokárové z MŠ Na Pohoří
II. kategorie: 1. místo Jakub Suchý z 3. tř. ZŠ Trhový Štěpánov; 2.
místo Lucie Pánková z 3. tř. I. ZŠ Zruč a 3. místa patřila Nele Petrů z 3.
tř. I. ZŠ Zruč a Vojtěchu Brožovi z 2. tř. ZŠ Trhový Štěpánov.

- kongresový sál hotelu Centrin
11. května 2008. Akce je určena
pro celé rodiny, vystoupí tři kapely, ukázky společenských tanců,
recitace básní, soutěž hitů, heligonkáři a další. Sledujte plakáty a
hlášení městského rozhlasu a určitě si tuto akci nenechte ujít!

Právě díky svému zmíněnému, dnes již dospělému dítěti,
jsem se setkala s lidmi, u kterých školní vzdělání nebylo
možné, ale jsou zase natolik zruční, že si dokáží částečně
vydělat i na úhradu ústavní péče. A to je v jejich případě tak úžasná věc,
že si těchto lidí vážím osobně daleko víc, než zdravého vysokoškolsky
vzdělaného jedince, kterému se nepříčí pobírat sociální dávky. Připouštím a je mi samozřejmě jasné, že učitelům, kteří mají šířit právě vzdělání,
a to je pro ně tudíž prioritou, se mé zpochybnění důležitosti školního
vzdělání, nemusí vůbec líbit.
O důležitosti školního vzdělání jsem také nechtěla polemizovat, to je
jednoznačné, ale chtěla jsem zase jen vyjádřit, že život je dost dlouhý
na to, aby v něm „pěkné“ místo mohli zaujmout i ti, kterým se právě teď
nedaří vše tak, jak se od nich očekává. A právě u příležitosti školního
zápisu jsem všem těmto chtěla dodat sebevědomí, protože mám stále na
paměti, čím vším jsem se sama musela prokousávat, a jak nesmyslné (a
v některých případech bolestivé) je porovnávání dětí. Místo toho se mi
však dostalo ponaučení (důkaz, že člověk se učí celý život), že ani ta
nejlépe myšlená věc, tak nemusí být pochopena a příště nehasit to, co mě
už dávno nepálí.
Jiřina Janatová
Začíná nám jaro – ať chceme či ne.
Nedivila bych se, kdyby někteří obyvatelé nájemních bytů, kteří si nebudou moci koupit byt, spíš viděli podzim.
Nikdy nemůžeš pochopit druhého, dokud neprožiješ, co on – to často říkala naše maminka, když oslepla po osmdesátce, dnes mi to říká sousedka, kterou to také potkalo. Zrovna tak nemohou naši mladí radní pochopit
staré lidi v nájemním domě. Oni bydlí dávno jinak a myslí si, že mládí je
dnes vše dovoleno.
Pokud rozhodují s čestnými úmysly a jenom nemohou pochopit stanovisko starých a jejich obavy a bolesti, tak je vše v pořádku, však uplyne
dvacet, třicet let, my odejdeme a oni budou pociťovat, co dnes my.
Zdá se to dlouhá doba, ale co je to proti trvání vesmíru. Ve stáří se
říká – ten život utekl jako voda, a tak všem, ať mají náhled na život jaký
chtějí, přeji, ať si ho užijí bez nenávisti, závisti a v lásce k sobě i druhým –
aby, až nastane každého čas, nemuseli naříkat nad promarněným životem
nebo nad vinou, kterou už nemohou odčinit.
A tak tedy, jak se oteplí, užívejme si procházek do jarní přírody, pročistíme si tam mozek a přijdeme na lepší myšlenky – o sobě i druhých!?
To všem přeje Janovská M.

Kulturní místnost – Dubina

8. března 2008 se od 15. 00 hodin v kulturní místnosti na Dubině
uskutečnilo přátelské posezení místních obyvatel.
Měli jsme obavy z malé účasti, ale nakonec se nás sešlo 25, čímž všem
chceme moc poděkovat a zároveň pochválit za občerstvení ke kávě. Toto
bylo naše první setkání a nevěděli jsme, kolik lidí bude mít zájem. Moc
nás všichni potěšili.
Tímto chceme slíbit, že nezůstaneme jen u tohoto posezení, ale již
plánujeme další - na prosby mnohých.
Dík patří také všem z Městského úřadu, kteří rozhodli o této budově
v náš prospěch. Nikomu není lhostejný její osud a při vyprávění o tom,
jak místní občané pomáhali při stavbě, musíme jen souhlasit, že by byla
věčná škoda toto prodat.
I. Pergrová a J. Maštalířová

Děti si domů odnesly diplomy, pěkné knihy a drobné dárky.
Pro ty, které nevyhrály, čekalo velké množství pexes, to aby mohly
trénovat na příští ročník.
Na závěr poděkování za buchty a ostatní pochutiny holkám z MC, za
čaj od Studničků, dárky od Ditipo - Svět zábavného učení, J. Černému
za pexesa a OS Prostor za spolupráci a p. Petru Stehlíkovi, který nám
jako dobrovolník přišel pomoci.
Andrea Pacalová a Lenka Nováková, organizátorky turnaje

PRAVIDELNÉ BIO VAŘENÍ
Kukuřičná polenta jako lehký dortík
Potřebné přísady: bio kukuřičná polenta 220 g v sypkém stavu, 1 litr
vody, špetka soli, sáček bio rozinek, 200 g bio vloček, nasekané ořechy,
bio třtinový cukr
Postup přípravy: Do vroucí vody vsypeme kukuřičnou krupici, stáhneme oheň a vaříme cca 3 minuty, vmícháme rozinky a dáme do vymazané větší dortové formy. Na suché pánvi opražíme vločky + ořechy +
cukr, vznikne výborná křupavá směs, kterou nasypeme na polentu. Vše
necháme ztuhnout v ledničce cca 3 hodinky. Je to výborná pochoutka
nejen pro děti, ale také pro dospělého. Místo rozinek můžeme do polenty vmíchat sušené meruňky, hrušky, jablíčka ...
Kukuřičná polenta
Instantní polenta je vlastně kukuřičná mouka upravená pomocí horké
páry. Právě díky této technologii si zachovává všechny své vitaminy a
minerální látky. Kukuřičnou polentu můžete použít jako přílohu namísto bramborových knedlíků. Stačí, když si uvařenou polentu nalijete do
vymazaného pekáčku, necháte ztuhnout a poté krájíte. Já mám polentu
moc ráda jako přílohu například k fazolovému guláši. Když si ji nakrájím, tak ji ještě na chviličku vložím do trouby pod gril. Potom má
polenta opravdu vynikající chuť.
Kukuřice obsahuje velké množství vitaminu B1, který je důležitý pro
naše pocuchané nervy. Dále pak obsahuje biotin, který je vynikající pro
zdravé vlasy a nehty. Kukuřice posiluje náš imunitní systém a má tu
schopnost, že dokáže organismus zahřát. I u kukuřice platí, že dáváme
přednost bio kvalitě, jen tak máme jistotu, že nebyla geneticky modifikována a chemicky ošetřena.
Soňa Jelínková

Zelené hřiště

Jaro už je dávno tady a je čas oslavit znovu Den Země. Tentokrát
jsme připravili akci „Zelené hřiště“, která se uskuteční v sobotu 19.
4. v areálu dětského hřiště. Kdo se přišel podívat alespoň na jeden z
minulých ročníků, tak jistě ví, na co se může těšit. Dopoledne opět
strávíme ve školní jídelně, kde se vám děti i někteří dospělí Zručáci
představí se svými básničkami a obrázky. Kromě výstavy dětských
prací bude k vidění i průřez současnou nabídkou ekologických čistících prostředků na našem trhu. Současně se můžete informovat na
osobní zkušenosti s jejich užitím.
Odpoledne snad potěšíme všechny, kteří si přáli na dětském hřišti
o trochu více zeleně. Podařilo se nám shromáždit finanční prostředky na sazenice vzrostlých stromů a rádi bychom je společně s vámi
vysadili. Prosíme tedy všechny tatínky a maminky s dětmi i ostatní,
aby přišli pomoci. Práce bude opravdu dost. Pro každého pracanta
bude připraveno malé poděkování a občerstvení. Večer bude připraveno posezení u ohně s buřty a kytarou a snad i dobrou náladou.
Celá akce by se nemohla uskutečnit bez podpory městského úřadu
a nadace Partnerství, kterým takto děkuji. Přijďte s námi strávit příjemný den a zkrášlit prostředí pro zručské děti!
Lenka Novotná

Další humanitární sbírka
Diakonie Broumov se opět obrátila na naše město, abychom se
připojili k jimi vyhlášené sbírce.
Bude jaro a domníváme se, že
při jarních úklidech téměř každý
z nás vyřadí něco jak ze svého
šatníku, tak i z domácnosti. Proto
jsme se ke sbírce připojili a věci
budeme ve Zruči nad Sázavou
– na zámku sbírat ve dnech 23.
až 25. dubna, jsou to dny středa,
čtvrtek a pátek.
Nosit můžete letní i zimní oblečení (dámské, pánské i dětské),
zejména bundy a kabáty, obuv,
kabelky, tašky, batohy, peněženky, dále lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony, závěsy a
látky, péřové přikrývky a polštáře,
i samotné peří, deky a přikrývky,
jak obyčejné, tak vatované, hračky
a školní potřeby, domácí potřeby
(nádobí bílé i černé), drobné spotřebiče – vše funkční. Z minulých
sbírek jistě toto všechno již víte.
Nově je letos zařazen sběr novin,
knih a časopisů.
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic.
Sbírat nemůžeme: lyžařské boty,
oděvy z umělých vláken (silon,
nylon, dederon), ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad),
nábytek, jízdní kola, lyže a dětské
kočárky (transportem se znehodnotí)!
Bližší informace v Informačním
centru na zámku u pí Janatové a
pí Vavřičkové, tel. : 327 531 194
nebo 327 531 329.
Sběr:
středa 23. dubna 8 – 17 hod.,

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Blahopřání
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v měsíci březnu
oslavují narozeniny, zvláště
pak: Anežce Šatrové, Emě
Kořínkové, Julii Krajčové,
Josefu Šrámkovi, Blaženě
Parkánové, Eleně Černohousové, Jaroslavu Vyhlídalovi,
Josefu Pavlišovi, Květoslavě
Pacovské, Františku Šmídovi,
Bohumilu Klatovskému, Jánu
Klčovi, Josefě Žižkové, Marii
Bambasové, Václavu Hrbkovi, ing. Václavu Rejtharovi,
Marii Karbanové, Jiřímu Kopeckému, Boženě Duspivové,
Josefu Synkovi z Nesměřic,
Daniele Tvrdíkové, Emílii
Michalicové, Haně Hromasové, Josefu Táborovi, Jarmile
Žďárské, Marii Cudlínové,
Miroslavu Valouchovi, Zdeňku Hodovalovi, Janě Kuželové, Janu Stejskalovi, Vladimíru Brýlovi, Josefu Melcrovi,
Marii Wagenknechtové, Olze
Čapkové, Janě Rakové, Haně
Doležalové a RNDr. Karlu Peroutkovi.
Jmenovaným i všem ostatním
oslavencům přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí a pohody
do dalších let.
Poděkování
Touto cestou bych chtěla moc
poděkovat manželům Brotánkovým, kteří mi pomohli ve
složité životní situaci. Jako
sousedé jsou velice milí a laskaví. Současně děkuji také p.
Domanské za ochotu a pomoc.
V této době je dost obtížné najít ochotné lidi, kterým není
pomoc druhým lhostejná. Děkuji Majka Kaňkovská
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary všem,
kteří se přišli rozloučit s mým
manželem a naším tatínkem a
dědečkem, panem Jaroslavem
Chaloupkou. Zvlášť děkujeme
spoluobčanům z Polní ulice.
Rodina Chaloupkova
Srdečně děkujeme všem přátelům, sousedům, známým a
hasičům z Nesměřic, kteří 13.
3. doprovodili našeho bratra
pana Jaroslava Doležala na
jeho poslední cestě. Sestra a
bratr

čtvrtek 24. dubna 8 – 15 hod.,
pátek 25. dubna 8 – 14 hodin.
Děkujeme předem za vaši pomoc.
Kabelová televize v Kutné Hoře
Obdrželi jsme oznámení, že od
9. února 2008 zahájilo Videofilm
studio Kutná Hora – kabelová televize internetové vysílání. Adresa: www.videofilmkh.cz
Koncert pařížského souboru
Římskokatolická farnost a město Zruč nad Sázavou srdečně zvou
na koncert pařížského souboru Il
perché musicale. Koncert se uskuteční v neděli 20. dubna 2008 v 17
hodin ve farním kostele ve Zruči
nad Sázavou.
Il perché musicale nabízí program ryze francouzský zaměřený
na skladby provozované na francouzském dvoře prvé poloviny 18.
století – doby vlády Ludvíka XIV.
A Ludvíka XV.
Vystoupí: Sophie Iwamura, Jérome van Waerbeke – barokní
housle, Tereza Pavelková – barokní hoboj, Lucile Boulanger – viola
da gamba, Arnaut De Pasquale –
cembalo.
Jiřina Janatová

Řádková inzerce
* Prodám družstevní byt
3+1 s velkou lodžií Na Pohoří, Zruč nad Sázavou. Cena
780.000 Kč. Kontakt: 774
117 707.
* Která, nejlépe starší
žena má zájem o nezávazné
schůzky se štíhlým VŠ, 38
let, i trvaleji. Tel.: 722 624
398.
* Koňský hnůj, zdarma.
Tel.: 602 434 479.
* Koupím stavební parcelu o rozloze cca 700 m 2
ve Zruči nad Sázavou nebo
blízkém okolí. Prosím volejte na tel.: 605 968 815, popř.
e mail: smejkalova.petra@
seznam.cz
* Hledám práci, například
uklízečky, jen ve Zruči nad
Sázavou. Volejte, prosím,
kdykoliv na tel.: 732 617
764.
* Koupíme byt ve Zruči
nad Sázavou, 3+KK, 3+1,
OV nebo DV. Telefon: 737
213 555.
* Koupím byt 3+1 B v OV
nebo DV ve Zruči nad Sázavou za rozumnou cenu. RK
ne. Tel.: 724 170 458.
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ŽIVOT 90 – pomoc seniorům

Házená

Fotbal

Dorostenci

Domácí Jiskra byla pořadatelem velmi kvalitně obsazeného dorosteneckého turnaje. Jednotlivé týmy byly rozděleny do dvou skupin, kde se
hrálo systémem každý s každým. Po ukončení zápasů ve skupinách se
střetla mužstva o celkové umístění. Naši dorostenci prohráli ve skupině
postupně s Havlíčkovým Brodem 8:10, Novým Veselím 6:15 a Libercem 7:11. O konečné umístění porazili Ledeč 12:8 a obsadili 7. místo.
Ve finálovém boji porazila Sparta Praha Nové Veselí „A“ 14:12 a v zápase o třetí místo Liberec zvítězil nad Novým Veselím „B“ 11:9. Sestava
a branky Jiskry: Roub 11, Kovařík 8, Felis 4, J. Hornát 2, D. Hornát 2,
D. Korel 2, Vávra 2, O. Šramota 1, Vrzáček, T. Korel, Netolický, M.
Šramota, O. Červinka a Vodrážka.

Fotbalové zprávičky – přípravka

Končí zima a začíná jarní fotbalová sezona. Zelená plocha zručského
stadionu ožije pohybem nadšených sportovců. Ale ještě připomeňme
události z utkání odehraných ve sportovních halách.
2. 2. se naši minižáci utkali s družstvem rodičů, oproti minulému utkání z konce roku prohráli o pouhý jeden gól 8 : 9. Potom ještě vyzkoušeli
svoji rychlost a obratnost při minisoutěžích. Proběhlo odpoledne plné
výtečné atmosféry, legrace a příjemné únavy po tělech rodičů.

Starší žáci

Příjemně překvapili starší žáci, kteří si v ledečské sportovní hale zajistili postup do třetího kola žákovské ligy v této kategorii. Postupně porazili týmy Sokola Brno-Juliánov 21:14, Talent Plzeň „B“ 23:11, podlehli
HBC Jičín 16:25 a HBC Strakonice 12:25. Do třetího kola postoupily
první čtyři týmy, vypadl celek Juliánova. Ve třetím kole se na čtyřech
turnajích střetne posledních 16 nejlepších družstev z celé ČR. Nasazení
proběhne losem. Sestava a branky:Roub 24, Vrzáček 16, Kovařík 13,
Ryšavý 13, Š. Švec 3, Koubský 2, Lefner 1, M. Čula, Doubrava, Maštalíř, Korel a Jarůněk.
Ani 3. kolo žákovské ligy nevystavilo našim starším žákům stop. V
Karviné v klíčovém zápase porazili SHC Maloměřice 26:25 a postoupili mezi posledních 12 týmů ČR. Ve zbývajících duelech podlehli HCB
Karviná 15:28 a Sokolu Vršovice 15:34. Sestava a branky: Roub 16,
Ryšavý 11, Dolejší 8, Maštalíř 7, Vrzáček 6, Koubský 3, Doubrava 2,
Kovařík 2, Lefner 1, Š. Švec, M. Švec, Korel a Jarůněk.

mladší žáci

Skvělého výsledku dosáhli mladší žáci Jiskry v polovině měsíce února. Na turnaji Handball Tour, který pořádal náš oddíl v Městské sportovní hale, obsadili 1. místo. Nechali přitom za sebou špičkové týmy
Karviné, Liberce, Úval, Kuřimi a Ledče. Individuálního ocenění se
dostalo i Jirkovi Dolejšímu, který byl v anketě jednotlivých trenérů vyhlášen nejlepším hráčem a zároveň se stal nejlepším střelcem turnaje.
Jednotlivé zápasy: TJ Kovofiniš Ledeč n. S. 12:8, Sokol Úvaly 15:9, Liberec Handball 22:9, HCB Karviná 11:9 a SK Kuřim
14:4. Sestava a branky:J. Dolejší 33, M. Švec 16, M. Černý 9, M. Fiala 6, V. Červinka 6, D. Vinc 3, L. Birka 1, P. Čula a M. Toman.
Hrací čas turnaje byl 2x15 minut a zápasy rozhodovali J. Holenda z Havlíčkova Brodu, R. Bartušek z Chrudimi, J. Dolejší starší a mladší.
Domácí TJ Kovofiniš Ledeč byl pořadatelem velmi silně obsazeného turnaje. Naši mladší žáci obsadili za účasti šesti týmů celkové 3. místo za Sokolem Nové Veselí a domácí Ledčí, když na dalších
místech se umístily výběr Vysočiny, SKP Pardubice a Dukla Praha. Jiskra nepodala očekávaný výkon a střídala výborné okamžiky
s hrubými individuálními chybami. Přísnější měřítko snesly pouze zápasy s Novým Veselím, Pardubicemi a výběrem Vysočiny.
Jiskra postupně porazila výběr Vysočiny 10:6 a SKP Pardubice 11:4,
podlehla Novému Veselí 8:9, pražské Dukle 8:9 a domácímu TJ Kovofiniš 2:8. Sestava a branky:J. Dolejší 18, M. Švec 11, M. Černý 4, V.
Červinka 3, M. Havlíček 2, M. Fiala 1, L. Birka, P. Čula a M. Toman.
Mladší žáci se zúčastnili mezinárodního turnaje v Chrudimi, který
pořádal domácí Sokol. Sedm týmů hrálo systémem každý s každým
1x20 minut. Jiskra se prezentovala vynikajícím výkonem a celkově obsadila 2. místo pouze díky horšímu skóre. Po remizovém úvodním zápase s TJ Náchod 8:8 postupně naši hráči porazili Publicznu Szkolu Šwiebodzice 15:8, Slávii Hradec Králové 11:5, TJ Sokol
Chrudim 11:4, HC SKP Pardubice 10:1 a TJ Sokol Újezd u Brna 17:3.
Sestava a branky:brankáři D. Vinc a M. Toman, J. Dolejší 33, M. Švec
18, V. Červinka 8, M. Černý 7, M. Fiala 6, L. Birka a M. Havlíček. Celkovým vítězem se stala TJ Náchod a třetí byl HC SKP Pardubice.

16. 2. se cestovalo do Jihlavy, kde se konal 1. ročník republikového
halového turnaje minipřípravek, jehož pořadatelem byl FK Říčany ve
spolupráci s OFS Jihlava. Kluci se umístili na krásném 5. místě z celkového počtu deseti týmů. První březnový víkend byl pro malé fotbalisty
náročnější, oba dny je čekaly turnaje.
1. 3. se mladší přípravka účastnila v Kutné Hoře turnaje pořádaného SK Sparta Kutná Hora. Odtud odjížděli také s pátým umístěním. Z
každého týmu byli vyhodnoceni nejlepší hráči turnaje, z našich to byl
Honzík Tvrdík ze Želivce. Každý z hráčů obdržel upomínkové předměty a celý tým se dělil o obrovský chodský koláč, ze kterého se dostalo
opravdu na každého.
2. 3. se konal turnaj starších přípravek ve Zruči nad Sázavou, celkem
se v soutěžním klání utkalo šest družstev , hrálo se způsobem každý s
každým, utkání byla velmi vyrovnaná – až na pár výjímek samá remíza.

Minižáci
Miniházenkáři Jiskry se v konci měsíce února zúčastnili zimního turnaje, který pořádala Sparta Kutná Hora ve sportovní hale
„Bios“. Turnaj se uskutečnil za přítomnosti čtyř týmů, a tak se hrálo
dvoukolovým systémem každý s každým o hracím čase 1x15 minut.
Výsledky:
Sparta
Kutná
Hora
4:8
a
3:6,
Sokol Úvaly 8:5 a 8:1, SKP Pardubice 6:6 a 7:8.
Celkově naši miniházenkáři obsadili 3. místo, nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen Vladimír Červinka a Dominik Volf byl vyhlášen házenkářskou nadějí.
Sestava a branky: brankář M. Brecko, hráči v poli V. Červinka 18, M.
Havlíček 10, D. Volf 5, J. Studnička 3, K. Klapka, V. Ryšavý, V. Losinecký, D. Vlasák a T. Procházka.
Domácí TJ Kovofiniš Ledeč n. S. byl pořadatelem turnaje v miniházené 4+1. Hrací čas byl 2x10 minut. Jiskra postupně porazila Sokol Chrudim 19:18, domácí Ledeč 15:4, podlehla Sokolu Nové Veselí 20:25, SKP
Pardubice 10:13 a HBC Jičín 16:27. V konečném pořadí se tak minižáci
umístili na 4. místě, když vítězem turnaje se bez porážky stal HBC Jičín. Sestava a branky: V. Červinka 49, M. Havlíček 23, D. Volf 5, K.
Klapka 2, V. Ryšavý 1, T. Procházka a M. Brecko.

Přípravka
Nejmladší házenkářská směna-přípravka se zúčastnila halového turnaje v Ledči nad Sázavou. Za účasti šesti týmů se hrálo systémem každý s
každým o hracím čase 2x10 minut. Naši hráči podali skvělý výkon a byla
radost se dívat na jejich sportovní umění, zapálení do samotné hry a radost
ze vstřelené branky. Je pravdou, že v této kategorii nejde o konečné výsledky, ale předvedené výkony určitě potěšily přítomné rodiče a trenéry.
Chlapci postupně porazili Sokol Vršovice 19:9, TJ Kovofiniš Ledeč n. S.
12:7, Sokol Nové Veselí 17:4, dívky TJ Kovofiniš Ledeč n. S. 16:2, HCB
Jičín 12:1 a celkově obsadili 1. místo. Střelecky „ničil“soupeře Aleš Dolejší, který nastřílel 37 branek. Další přidali: D. Vlasák 15, T. Toman 9,
V. Losinecký 7, K. Dongres a P. Kopecký po 4.
Výbor oddílu házené děkuje všem rodičům, kteří se podílejí na zajišťování dopravy na turnaje přípravky minižáků a mladších žáků.
Rozhodčí našeho oddílu /J. Dolejší junior a senior/ se zúčastní o velikonočních svátcích jednoho z největších mládežnických turnajů v
Evropě, kdy v Praze proběhne tradiční Prague handball cup 2008. O
důležitosti turnaje svědčí i to, že veškeré mistrovské soutěže ve všech
kategoriích jsou na tento termín přerušeny.
Jiří Dolejší starší

Na centrálním dispečinku Občanského sdružení Život 90 v Benešově
ulici v Kutné Hoře zvoní telefon. Operátorka, zdravotní sestra s mnohaletou praxí se ozývá: „Dobrý den, tady Život 90, co se děje paní …?“
Současně si na monitoru počítače zjišťuje základní zdravotní informace
o volající klientce. „ Sestřičko, mně se zatočila hlava, upadla jsem a teď
nemohu vstát…. “ Operátorka dává první zdravotnické pokyny. Po zjištění, že se postižená sama nedostane z této situace, volá kontaktní osobu, rodinného příslušníka nebo městskou policii se žádostí, aby k postižené dojeli s klíči od bytu, které jsou pro takové případy u nich uloženy.
Současně s volající udržuje hlasitým telefonem komunikaci, uklidňuje
ji a informuje, že za chvíli přijede pomoc. Dostavivší se kontaktní osoba
ověřuje stav volající. Pokud je zdravotní stav naléhavý, volá operátorka
zdravotnickou záchrannou službu.
Popsali jsme ve zkratce jeden z mnoha případů a následného zásahu
vyvolaného službou tísňového volání Areíon, provozovanou občanským
sdružením Život 90 se sídlem ve Zruči nad Sázavou.
Ne všechna z 1.379 tísňových volání za rok 2007 byla takto dramatická. Mnoho volání bylo vyřešeno radou, domluvou, pokynem operátorky, zkušené zdravotní sestry. Často se jednalo pouze o dotaz na okamžité zdravotní potíže, občas bylo volání motivováno potřebou si s někým
popovídat, slyšet lidský hlas v osobním osamění. Přesto 98 volání bylo
zabezpečeno výjezdem městských strážníků, a v 38 případech zasahovala přivolaná zdravotnická záchranná služba.
Vedle tísňového volání pomocí osobního tísňového tlačítka odpovídaly operátorky v nepřetržité službě na centrálním dispečinku v Kutné
Hoře na dalších 1.937 volání na linku seniortelefonu. Z toho bylo 1.222
žádostí o informaci na vše možné, ale vyvolalo také 272 zásahů od otevření zabouchnutých dveří přes přivolání pomoci při vniknutí cizí osoby do bytu až po zásah proti domácímu násilí.
Dále řešil dispečink celkem 601 automatických hlášení, že sledovaný
klient je bez pohybu a následné ověřování příčin této situace.
Klient tísňové péče nosí doma stále při sobě tlačítko velikosti krabičky
zápalek, které umožňuje z kteréhokoliv místa v bytě spojení s centrálním dispečinkem. Při stisknutí tísňového tlačítka dojde k automatickému propojení s dispečinkem. Současně systém spustí hlasitý telefon,
takže klient může hovořit s operátorem i v případě, že např. leží na zemi
v koupelně a je mimo dosah telefonu. Operátorky jsou kvalifikované
zdravotní setry, které mají v počítačové databázi všechna data k organizování pomoci, vč. zdravotní dokumentace klienta, kontaktních osob
apod.
V rámci systému je také zapojena tzv. „smyčka časového dohledu“,
která sleduje pohyb po bytě v určitém nastaveném intervalu. Neprojdeli klient okolo čidla v tomto časovém úseku, zařízení hlásí na dispečink
objekt bez pohybu. Pohybového čidla lze využít i k hlídání bytu při
dlouhodobější nepřítomnosti klienta, např. při hospitalizaci, pobytu v
lázních apod.
Dispečink v Kutné Hoře obsluhuje v nepřetržité službě 24 hod. 7 dní v
týdnu více než 100 klientů v Kutné Hoře, Čáslavi, Kolíně, Zruči n. Sáz.
, Uhlířských Janovicích, Ledči nad Sázavou, ba dokonce v Táboře.
Tato činnost je umožněna vedle spíše symbolického pořizovacího a
dále měsíčního příspěvku klientů, finanční podporou samosprávných
orgánů kraje a měst, velkých sponzorů MPSV, Středočeského a Jihočeského kraje, Philip Morris ČR , TPCA a další řadou menších sponzorů
a institucí. Přesto dalšímu rozšíření služeb nebrání technická kapacita
zařízení, ale nedostatek finančních prostředků.
Občanské sdružení Život 90 vedle popsaných služeb Areíonu pořádá
pro seniory poznávací a společenské zájezdy a vycházky, společenská
setkání seniorů, kurz obsluhy počítačů a využívání internetu pro seniory, návštěvy při osobních výročích aj.
Činnost OS Život 90 je komplexem projektů občanských aktivit, zdravotních a sociálních služeb s cílem umožnění a usnadnění důstojného
života seniorů v jejich domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Nezanedbatelná je i pomoc rodinám pečujícím o své seniorské či zdravotně
postižené členy.
Kontakty: Občanské sdružení ŽIVOT 90, ředitel Zdeněk Jelínek, sad
Míru 789, Zruč nad Sázavou, tel. 327 534 159, 602 235 375.
Informační centrum ŽIVOTa 90, Benešova 649, Kutná Hora, tel. 327
532 901, Senior telefon: 327 532 900, Linka domácího násilí pro seniory:
tel. 327 532 999.
Zdeněk Jelínek

Nízkoprahový klub Kotelna
U nás to žije!

Tentokrát naši fotbalisti dosáhli na stupínky vítězů, jednotlivými zápasy se probojovali na 2. místo a radovali se z nádherného poháru a
medaile. Nejlepším hráčem týmu se stal Martin Toman ze Zruče a nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen Tomáš Albrecht z Tichonic
hrající za Jiskru Zruč.
Zvláštní poděkování patří p. Krčmářovi, který se vždy ochotně a skvěle stará o naši žízeň a hlad.
Nyní se kluci připravují na přátelské utkání s přípravkou Sparta Praha,
zahrají si na Strahovském stadionu.
Lenka Nováková

Navštivte webové stránky města Zruč nad Sázavou

www.mesto-zruc.cz

Kotelna je díky svým návštěvníkům pěkně našlápnutý klub, stalo se z
ní místo, kde se mladí setkávají, aby se pobavili, aby utekli před nudou
nebo se alespoň nudili společně.
Celou zimu se v klubu odehrávaly různorodé akcičky: turnaje ve fotbálku a v šipkách, hudební dílny s muzikanty, různé besedy a workshopy - za všechny jmenujme alespoň panelovou diskusi „Kam po základce?“, kterou skoro celou zajistili pro své mladší kolegy letošní prváci ze
středních škol – tímto jim všem děkujeme! Od října do prosince probíhal
dlouhodobý kurz ze sociálně právní oblasti.
Kdo sleduje vývěsku Kotelny, jistě ví o dalších novinkách v klubu – v
březnu odstartoval úterní kurz počítačových dovedností a každý pátek
se přímo v Kotelně koná filmový klub. V pátek 28.3. je v plánu punkový
koncert kapel RV4 (Vlašim) a Vostuda společnosti. Úspěšně pokračujeme v cyklu hudebních dílen, koncem února se v Kotelně bubnovalo o
106 a v březnu jsme ochutnali kytarové umění s Ráďou - věříme, že to
nebylo naposledy.
Kotelna navázala spolupráci s chrudimskou organizací Šance pro tebe.
Díky tomu se může uskutečnit 10.4. v 17:00 beseda o piercingu a 11.4.
v 16:00 projekce filmu o downhillu a dalších tricích s BMX spojená s
diskuzí s jedním z tvůrců.
Zajímá vás dění v Kotelně? Máte starosti, kam Váš syn nebo Vaše
dcera chodí každé odpoledne? Bydlíte naproti? Za rohem? Přijďte se
za námi podívat! Den dveří otevřených pro každého, koho zajímá dění
ve Zruči, se bude konat v pondělí 5. května 2008. Všichni jste zváni
na raut, prohlídku našich prostor, můžete se seznámit s pracovníky…
Přijďte nám nakouknout pod pokličku a pobavit se u příjemného hudebního recitálu, který zajistí špičkoví muzikanti z Moravy nebo zkusit
kouzlo uměleckého kovářství. Po celý den bude v provozu horolezecká
stěna.
Mgr. Alžběta Šůstková

Příjem materiálů do novin (Redakční rada si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky neotisknout, redakčně zkrátit či upravit. Nevyžádané příspěvky se nevracejí) :
Řádková inzerce a příspěvky : Jiřina Janatová - tel. 327 531 194. Plošná inzerce : Martin Beneš - telefon 777 088 878. Emailová adresa : noviny@mesto-zruc.cz, webové stránky : http://www.mesto-zruc.cz.
Redakce : Městský úřad Zruč nad Sázavou, Zámek 1 - telefon 327 531 579. Řídí redakční rada : Martin Beneš (šéfredaktor), Vladimír Radil, Jiřina Janatová. Registrační číslo MK ČR E 10481.
Grafická úprava, sazba : Martin Beneš. Tisk : Tiskárna Jeřábek, Kutná Hora.

