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Ještě k vichřici
Psát o tom, co naše město a
okolí postihlo, je asi zbytečné.
Všichni víme své.
Ale opět se potvrdila stará
přísloví o tom, že v nouzi se pozná přítel a že neštěstí lidi sbližuje. Faktem je, že se v době po
vichřici hodně ukázaly charaktery lidí. Byli ti, kteří neváhali
nezištně pomoci, i ti, kteří se cítili poškozeni, ale jejich vítr to
nebyl, tak proč nepočkat až si to
„vlastník“ vichřice uklidí. Bylo
zajímavé projíždět některými
zručskými ulicemi. Například
v ulici, kde vím, že bydlí téměř
samí dříve narození spoluobčané, a ještě ve většině ženy, byly
větve ihned nanošeny na hromadách, odkud je auto TS pak
jen hravě mohlo odvézt a ulice
krátce na to vzorně vymetená.
Byly však ulice, kde lidé minimálně týden, větve, které jim
zatarasily vrátka, za hlasitého
nadávání přelézali.
Přiznám se, že jsem měla i
vztek, když někteří spoluobčané, rádoby vtipným způsobem,
komentovali práci několika zaměstnanců městského úřadu.
Já osobně za sebe mohu říci, že
ač se léčím na vysoký tlak, pomáhala jsem ze všech svých sil
a svoji úřednickou práci jsem
doháněla odpoledne ve svém
volném čase. To mi moc směšné nepřipadá. Zvláště bavil-li se
někdo, kdo maří čas pouze docházkami na úřad pro podporu
a jinak má volného času fůru.
No, každý jsme jiný (ani na
úřadě nejsme stejní). A každý
z nás má ke svému městu jiný
vztah, každý mu jinak dává a
jinak od něho bere..
Proto bych chtěla poděkovat
všem, kteří pomáhají, když je
třeba a vždy jsou na tom správném místě. Některé bych mohla
i jmenovat, ale vím, že oni to
proto nedělali a nedělají.
Takže těm všem, kterých si
vážím, ještě jednou díky.

Ročník XVIII ... měsíčník vydává Město Zruč nad Sázavou

Historické slavnosti 2008
Příprava letošního ročníku slavností zaznamenala několik změn. První byla ta, že z důvodu zahájení 2. etapy rekonstrukce „Zručský zámek
ožívá“ nebylo k dispozici zámecké nádvoří. Akce byla situována více do
zámeckého parku. O této možnosti už bylo uvažováno dříve, ale bránily
tomu problémy s přívodem el. energie. Od loňského roku je toto již alespoň částečně vyřešeno.
Další změnou bylo to, že akce již nebyla pouze na bedrech oddělení
kultury, ale stala se městskou slavností, kdy se iniciativy chopilo více
organizátorů. To se samozřejmě odrazilo i na rozsáhlejším programu,
o který se postarala šermířská skupina Vítkovci z Postoloprt. V minulých letech bývali hlavními protagonisty programu naši domácí Železní
páni, i letos přispěli do programu a byli opět skvělí.
Akce byla zahájena průvodem z náměstí ve staré Zruči. Přestože pan
starosta nejdříve odmítal jízdu na koni, nechal se přesvědčit a průvod
zdárně přivedl až do zámeckého areálu.
Nečekaný zájem byl o denní prohlídky zámku a pokud jsem měla
možnost zaznamenat reakce návštěvníků, byli všichni spokojeni. Možná by bylo dobré, kdyby se slavnosti staly městskými nejen co do počtu
pořadatelů, ale také místních občanů. Tak jako každoročně, alespoň co
jsem měla možnost vidět, navštívilo slavnosti zase více přespolních.
Atmosféru doplnily i ukázky dravců, starých řemesel a stánky s nejrůznějším zbožím. Zajištěn byl dostatek jídla i pití, a tak zazlobilo jen
počasí v dopoledních hodinách. Odpoledne se vyčasilo a nakonec přišlo
1.700 návštěvníků. Zámek si ve dne prohlédlo kolem čtyř set dospělých
i dětí.
V temném parku nádherně vyzněla ohňová produkce ve večerních hodinách a se zájmem byly přijaty i noční prohlídky zámku.
A tak na závěr patří dík všem organizátorům, pořadatelům, sponzorům, paní Kocourkové z Kutné Hory za zapůjčení historických kostýmů
a za poskytnutou podporu Středočeskému kraji.
Na shledanou příští rok.
Jiřina Janatová

3. Motorkářské hry ovládly Stadiony S11
Závod byl doménou mužů. Kategorie žen letos nebyla plně obsazena,
a proto musela být vyškrtnuta z programu her. – Ženy, kde jste jezdily?
Letošní ročník doznal nemalé změny i v systému bodování. Závodilo se
totiž na uzavřeném okruhu od restaurace Pallasit směrem k firmě Variel
a. s., dále pak skrze areál firmy ASA ke stavebninám Krauer Tip a zpět
k restauraci Pallasit.
Po pátečních kvalifikačních jízdách, ve kterých se podařilo vymítit
zrno od plev, se do hlavního sobotního závodu probojovalo šestnáct nejlepších jezdců, z nichž čtrnáct závodilo na mopedu značky Stadion a
jeden pilot na stroji Jaweta a jeden na pařezu.
Hlavnímu sobotnímu závodu předcházela již tradiční spanilá jízda
městem a nezbytné fotografování na náměstí Míru. Po rozlosování do
dvou skupin po osmi jezdcích se mohlo začít závodit. Všechny borce
dirigoval po celé odpoledne renomovaný startér pan Václav Cibulka ze
Sázavy, slovem provázel moderátor Václav „Wendy“ Veselý z Kutné
Hory a o hudbu se nám staral DJ (N.U.) Vojta z Chabeřic.
Po lítém boji ve skupinách stanuli na startovním roštu čtyři finalisté,
ve kterém keblovský Karel Fučík se svým pařezem nestačil na Stadiony S11 bronzového Tomáše Štěpánka z Hazard teamu Dolní Kralovice, stříbrného Jiřího Rozehnala z domácího týmu Moto Debil´s boys a
vítězného Pavla Nováka z Hazard teamu Dolní Kralovice, jehož zlatá
medaile byla velkým návratem do Průmyslové ulice, kterou v loňském
roce opustil na palubě vrtulníku rychlé záchranné služby. Ceny vítězům
předávala paní radní Andrea Pacalová.

Foto Bohumil Novák

Jiřina Janatová

Fair play se stále nosí
Velmi pěknou reklamu udělal
svému městu v Polsku na enduro závodech českého mistrovství dvacetiletý Petr Tvrdík,
když obětoval body do pořadí
a zastavil, aby pomohl svému
kolegovi, který havaroval a jen
těžce se ze srážky se stromem
vzpamatovával. Odtáhl jej do
bezpečí mimo trať. Naštěstí vše
skončilo pouze lehkým otřesem
mozku a motocyklista Lukáš
Hádek se i nadále může věnovat
svému sportu. V dnešní době
zákeřných faulů, dopingů je čin
Petra Tvrdíka velmi nadějnou a
příkladnou zprávou nejen pro
sportovce a jistě na něj může
být město Zruč nad Sázavou
pyšné.

Andrea Pacalová: Stupně vítězů
K zajištění hladkého průběhu přispěli nemalým dílem i dobrovolní hasiči ze Želivce pod vedením Vlastimila Chudoby st., kteří po celou dobu
závodu dohlíželi nejen na závodníky, ale i na příchozí diváky. Bezpečný
průjezd tratí nám zajišťovali skvělí předjezdci Petrové Tvrdík a Jirák z
AČR Enduro klubu ze Zruče nad Sázavou. O zdraví nás všech pečovala
paní Olga Švandová.
Celou akci podpořila sponzorskými příspěvky nemalá řada místních
drobných podnikatelů. Velký dík patří generálnímu sponzorovi akce,
firmě Forest Gamp a městu Zruč nad Sázavou za poskytnutí grantu,
úpravu trati a okolí a sestavení tribuny pro diváky.
Cína praesident Moto Debil´s boys

Uzávěrka příštího čísla : 14.09.2008

Eda Janovský: Na startu
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INFORMACE Z ÚŘADU

Rada města na
46. zasedání, konaném
dne 16. 07. 2008 ...

• schvaluje poptat následující
odborné firmy na akci: „Zruč
nad Sázavou – II. etapa opravy
místních komunikací“. Poptány
budou tyto firmy: AET s.r.o.,
Mostecká 13, 412 01 Litoměřice
/ BOHEMIA BITUNOVA, spol. s
r.o., Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava / VIALIT SOBĚSLAV , spol.
s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392
01 Soběslav / Poptávku zašle KS.
• jmenuje členy komise pro otvírání
obálek na veřejnou zakázku „Vybavení učeben I. ZŠ Zruč nad
Sázavou“ ve složení: Mgr. Martin
Hujer, Ing. Ivo Novák, Ludmila
Vlková, náhradníci: Mgr. Ivana
Stará, Jiřina Janatová, Ing. Milan
Růžička. Dále RMě jmenuje členy
hodnotící komise na výše uvedenou zakázku ve složení: Mgr.
Martin Hujer, Jan Jelínek, Mgr.
Ivana Stará, Lubomír Dolák, Ing.
Miroslav Skopec, náhradníci: Ing.
Roman Výborný, Ing. Ivo Šimek,
CSc., Andrea Pacalová, Ing. Milan Růžička, Ing. Ivo Novák
• schvaluje výpůjčku objektu
bývalého letního kina pro konání
divadelního představení divadelního souboru „Homotroní
Neškvor“ na den 25. 7. 2008,
bezplatné zapůjčení laviček a
výlep plakátů na tuto akci. RMě
schvaluje ukončení produkce ve
23,00 hodin. Žadatele bude informovat KS.

-----------------------------------Rada města na
47. zasedání, konaném
dne 30. 07. 2008 ...

• schvaluje žádost ZUŠ Zruč nad
Sázavou o půjčování hudebních
nástrojů za úplatu (50,- Kč/měsíc,
tj. 600,- Kč/rok) žákům ZUŠ.
Žadatele bude informovat KS.
• doporučuje předložit žádost AČR
ENDURO klub Zruč nad Sázavou o finanční příspěvek na mezinárodní motocyklové závody
enduro ISDE 2008, pořádaných
v letošním roce ve městě Serres v
Řecku, ve dnech 1. – 6. 9. 2008 do
jednání ZMě. RMě doporučuje
poskytnout finanční příspěvek
za podmínky, že AČR ENDURO
klub Zruč nad Sázavou bude na
výše uvedených závodech propagovat a prezentovat město a po
závodech uskuteční besedu o
akci.
• neschvaluje žádost OS Život 90
Zruč nad Sázavou o finanční pomoc při škodní události ze dne
25. 6. 2008. Žadatele bude informovat KS.
• ukládá zveřejnit záměr města
Zruč nad Sázavou na prodej p.p.č.
897/1, dle KN, v k.ú. Zruč nad Sázavou. Prodej pozemku následně
předložit na jednání ZMě.
• na základě poptávky na akci:
„Stavební
úpravy
místních
komunikací 2008“ schvaluj,e
jako ekonomicky nejvýhodnější

pro město, nabídku firmy COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190
00 Praha 9, na druhém místě
nabídku firmy SILMEX s.r.o.,
Dukelských hrdinů čp. 583, 280
02 Kolín IV, na třetím místě nabídku firmy SILNICE Čáslav
– Holding, a.s., Zbraslavice čp.
331. RMě doporučuje předložit
do ZMě uvolnění finančních
prostředků z rezervy na tuto akci
a zapracovat do úpravy rozpočtu.
Firmy bude informovat KS.

• schvaluje dodatek č. 1 s firmou
SILMEX
s.r.o.,
Dukelských
hrdinů čp. 583, 280 02 Kolín
IV ke smlouvě o dílo na akci:
„Zpevněné plochy (parkoviště) a
chodníky ve Zruči nad Sázavou“
(rozšíření zakázky o chodník v
MŠ Na Pohoří) a pověřuje starostu podpisem dodatku
• schvaluje zpracovat studii zeleně
sadu Míru, „vekend“ a garážové
kolonie, lokality Na Pohoří, firmě
EUROPROJEKT CB, a.s., Planá
24, 370 01 České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
• schvaluje podat žádosti do
vyhlášených programů MAS
Lípa pro venkov, o.s. na akce:
1) „ŠJ – Rekonstrukce sociálních zařízení“ a pověřuje pana
Lubomíra Doláka zpracováním
a podáním žádosti / 2) „Rekonstrukce dopravního hřiště ve
Zruči nad Sázavou“, které zpracuje Evropská projektová kancelář
s.r.o., Kutnohorská 17, 280 02

Připravuje se:
Výstava

Kolín. RMě pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

• schvaluje podmínky zadání úvěrů
na akci „Zručský zámek ožívá –
II. etapa“ a „Vybavení učeben I.
ZŠ Zruč nad Sázavou“
• na základě doporučení hodnotící komise ze dne 30. 7. 2008
schvaluje výsledek zadávacího
řízení „Vybavení učeben I. ZŠ
Zruč nad Sázavou“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy s
dodavatelem Veto CAC s.r.o.,
Příborská 12/1585, 738 01 Frýdek
– Místek
• na základě poptávky na akci „Zruč
nad Sázavou – II. etapa opravy
místních komunikací“ schvaluje,
jako ekonomicky nejvýhodnější
pro město, nabídku č. 2. firmy
AET asfalt – emulzní technologie s.r.o., Mostecká 13, 412 01
Litoměřice, na druhém místě
nabídku č. 3 firmy Bohemia Bitunova, s.r.o., Havlíčkova čp. 4923,
586 01 Jihlava, na třetím místě
nabídku č. 1 firmy Vialit Soběslav
s.r.o., Na Švadličkách 448/II.,
392 01 Soběslav a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou
umístěnou na prvním místě.
Uchazeče bude informovat KS.

Důležité – nepřehlédněte!
-----------------------------Oznamujeme pacientům
MUDr. Ivana Becka,
že ve stávající ordinaci
bude od 1. července 2008
ordinovat
MUDr. Petr Barák.
Ordinační hodiny budou:
Pondělí		

07 - 15

Úterý		

13 - 18

Středa		

-

Čtvrtek		

07 - 15

Pátek		

07 - 13

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

V prostorech zručského zámku bude v srpnu možno si kromě
panenek prohlédnout ještě i výstavu historických kostýmů z dílny
paní Zuzany Kocourkové z Kutné
Hory.

Neuvěřitelných už 40 let!

Unavené, ale spokojené průvodkyně po skončení nočních prohlídek

PROJEKT PANENKA – Panenky pomáhají
Oddělení kultury MěÚ a Klub panenek ČR hledaly možnost, jak pomoci tam, kde je to třeba. Probírali jsme tedy různé možnosti, až nás
zaujal projekt s velmi příznačným názvem – PANENKA.
O co vlastně jde? ... O projekt, který byl poprvé uveden v roce 1988 v
Itálii. V České republice ho rozvíjí od roku 2001 UNICEF (Dětský fond
OSN). Cílem je získat finanční prostředky na očkování dětí v zemích,
kde neexistuje běžný zdravotnický systém, řádí válka nebo je postihla
nečekaná přírodní katastrofa atd. Jedná se o očkování proti šesti hlavním dětským chorobám – spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu,
tuberkulóze a dětské obrně. Pomoc však není směrována jen uvedeným
dětem, ale vlastně celému lidstvu, neboť podaří-li se proočkovat celou
populaci, mohly by tyto nemoci zmizet. Dříve se to již podařilo např.
u pravých neštovic. K tomuto projektu má posloužit symbol, který rozhodně znají děti na celém světě – panenky.
A v čem pomoc spočívá? ... Projektu je možno se účastnit několika způsoby. Buď můžete rovnou přispět na konto (libovolnou částkou),
můžete poslat dárcovskou SMS (30 Kč), můžete si „adoptovat“ panenku – to znamená koupit si ji v prodejních místech UNICEF za 600 Kč
(cena vakcíny pro očkování jednoho dítěte). A poslední, námi vybranou
variantou, je možnost panenku vyrobit.
Jak na to? ... Přijďte na akci, která se bude pořádat 6. září v zámeckém areálu ve Zruči nad Sázavou. My jsme pro vás v předstihu zajistili
dostatek střihů, podle nichž je možno panenku vystřihnout a vyrobit a
dostatek pokynů, co vše panenka může mít a čeho se při její výzdobě
vyvarovat.
Každá takto vámi vyrobená panenka představuje vlastně jedno dítě,
tak jako dítě bude opatřena „rodným listem“, tedy údaji o panence a
údaji o jejím tvůrci, tedy o vás (vaše jméno a adresa). Takto budou panenky dopraveny na UNICEF. Tam k panence ještě přiloží pohlednici
UNICEF a takto „vybavená“ panenka bude moci jít do prodeje. A protože v rodném listě bude kontakt na vás, kupující - tedy „adoptivní rodič“,
vám prostřednictvím pohlednice UNICEF sdělí, že se mu vaše panenka
zalíbila natolik, že si koupil za 600 Kč a tím pádem je na očkování
jednoho dítěte!
Chcete zůstat v anonymitě? ... I na to jsme mysleli. Kdo nebude chtít
zveřejnit své jméno a kontakt, domluvíme se jen na heslu. Odesílatelem
budeme my. Pohlednice UNICEF přijde na naši adresu a právě podle
domluveného hesla vám ji předáme.
Půjdete do toho s námi? ... Pak tedy přijďte 6. září na námi pořádanou
akci. Právě tam bude možnost získat střih na panenku a další pokyny.
Pak už bude jen na vás, jakou panenku vytvoříte. Věříme, že každá
bude nejkrásnější, protože bude vytvořena pro dobrou věc a s láskou.
Janatová, Zemanová

Navzdory stavebním pracím v
zámku připravuje oddělení kultury malou výstavku. Bude to vzpomínka na srpnové události v roce
1968, které mnozí z nás máme v
paměti.
Děkujeme p. Antonínu Dolejšímu za zapůjčení materiálů.

20. Veletrh hraček, her a potřeb pro děti 2008
Oddělení kultury a Klub panenky ČR (dle projeveného zájmu)
plánují zájezd na Veletrh hraček,
který se bude konat ve dnech 2.
až 5. října. Na akci plné hraček,
her a soutěží pro děti si přijdou
na své i rodiče, protože současně
s tímto probíhá i veletrh MODEL
HOBBY.
Bližší informace o akci můžete
hledat na www.veletrh-hracek.cz.
Případní zájemci o zájezd se
mohou hlásit na odd. kultury, které navíc spolu s Klubem panenek
připravují i dětské soutěže, kde
bude možné vyhrát volné vstupenky na veletrh.

Country bál s Rousses (Růženkou)
Klub panenek a oddělení kultury
MěÚ připravují akci - závěr turistické sezony a vtančení do nového
školního roku, a to v sobotu 6. září
2008 v zámeckém areálu.
Co se připravuje? Country hudba, tanec, ukázka práce s kolty, s
bičem, výuka country tanců pro
společné zatančení. O program
se postará taneční a westernová
skupina DESPERADO. Připojí se
i dívčí skupina MADAMS a další
účinkující.
Akce bude mít i hluboce lidský
podtext – PANENKY POMÁHAJÍ (bližší informace najdete na
jiném místě těchto novin). Chcete
se pobavit a pomoci tam, kde je to
třeba? Pak nezapomeňte na akci
6. září.

Společnost PAVELKA – kontejnery s.r.o.
se sídlem v Kutné Hoře vypisuje výběrové řízení na pozici:

VEDOUCÍ VÝROBY
Pracovní náplň:
• kontrola kvality a chodu
výroby

Nabízíme:
• perspektivní uplatnění

• plánování strategie výroby

• možnost dalšího profesního
rozvoje

• řízení a hodnocení týmu
pracovníků

• motivující finanční ohodnocení

• zodpovědnost za plnění
výrobního plánu, za kvalitu
a VÝKONNOST

• příspěvek na stravování

• řešení technických
problémů

• služební telefon

• řízení běžné údržby budov
a výrobního zařízení
• zodpovědnost za BOZP na
pracovišti
• zodpovědnost za
dodržování systému řízení
jakosti na pracovišti

Požadujeme:
• min. SŠ (technický obor)
• praxi na obdobné pozici
• výborné organizační schopnosti
• systémovost, rozhodnost a
důslednost
• schopnost umět stanovit
priority

• příspěvek na penzijní
připojištění

Přihlášky s profesním
životopisem zasílejte na:

Úřad
práce
informuje
Na konci 1. pololetí roku
evidoval Úřad práce v Kutné
Hoře celkem 1.958 osob (o
675 méně než před rokem).
Míra registrované nezaměstnanosti činila 4,73 % (před
rokem 6,52 %).
Věkový průměr uchazečů
o zaměstnání činil 41,2 roky.
Nejvíce uchazečů (329) evidováno ve věkové kategorii
50 – 54 let. Z hlediska vzdělanostní struktury nejvíce
evidováno osob se středním
odborným vzděláním (770).
Evidováno bylo 1.848 volných pracovních míst.
Na dávkách státní sociální
podpory bylo za 1. pololetí
vyplaceno 146 mil. Kč, na
podporu v nezaměstnanosti
26 mil. Kč.
Lékařská posudková služba za 1. pololetí vypracovala 1.247 posudků. Všechny
posudky byly vypracovány
v zákonné lhůtě. Za dobrou
spolupráci patří poděkování
žadatelům i ošetřujícím lékařům.
Z města Zruče nad Sázavou
bylo evidováno k 31.6.2008
celkem 121 osob. Míra nezaměstnanosti 4,81 %.
Na konci měsíce července
evidoval Úřad práce v Kutné
Hoře celkem 2.070 osob (o
620 méně než před rokem).
Míra registrované nezaměstnanosti činila 5,06 % (před
rokem 6,72 %).
Evidováno bylo 1.118 volných pracovních míst.
Na dávkách státní sociální
podpory bylo v červenci vyplaceno 23,9 mil. Kč, na podporu v nezaměstnanosti 4,2
mil. Kč.
Lékařská posudková služba
za měsíc projednala a ukončila posudkem 160 žádostí o
dávky sociální péče a zaměstnanosti. Všechny posudky
byly vypracovány v zákonné
lhůtě.
Z města Zruče nad Sázavou
bylo evidováno k 31.7.2008
celkem 128 osob. Míra nezaměstnanosti 5,18 %.
Všechna pracoviště státní
sociální podpory přijímají
žádosti na přídavky na dítě
na období od 1.9.2008 s tím,
že se dokládá příjem za rok
2007. Rodiče, jejichž děti studují střední či vysokou školu,
musí doložit potvrzení o studiu, které vystaví příslušná
škola (datum potvrzení však
musí být nejdříve ze září
2008).
Václav Hüttner

PAVELKA – kontejnery s. r. o.
Nádražní 437
284 01 Kutná Hora
tel: 327 513 557, 327 524 727
fax: 327 513 557
email:
info@pavelka-kontejnery.cz

Navštivte webové stránky
města Zruč nad Sázavou

www.mesto-zruc.cz
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Řádková inzerce
* Pronajmu byt v ulici
Dvouletky. Tel.: 604 211
002.
* Maminka s chlapečkem
hledají pronájem bytu 2 +
1. Nabídněte. Tel.: 736 642
273.
* INDAL C&EE spol. s r.o.
přijme na občasnou výpomoc zodpovědného zručného člověka. Jedná se o nárazovou montáž svítidel za
výhodných finančních podmínek. Ideální pro důchodce nebo člověka, který není
stabilně časově vázán v zaměstnání. Kontakt: Jaroslav
Zeman, tel: 602 166 500

Společnost PAVELKA – kontejnery s.r.o.
se sídlem v Kutné Hoře přijme do stálého pracovního
poměru pracovníky na tyto profese:

svářeč
zámečník
klempíř
elektrikář
lakýrník
Požadujeme:
• Vyučen v oboru
• Časovou flexibilitu
• Samostatnost
• Dobrou pracovní morálku
a aktivní přístup

Nabízíme:
• Perspektivu a možnost
růstu
• Odpovídající mzdové
ohodnocení
• Jednosměnný provoz
• Snadná dostupnost
• Příspěvek na stravování
• Příspěvek na penzijní
připojištění

Pro rozšíření konstrukčního
týmu hledáme

* Pronajmeme byt 3+kk Sad Míru Zruč nad Sázavou
od 1. 9.2008. Tel.: 731 915
365.

samostatného
konstruktéra

* Prodám 3+1 a garáž v
osobním vlastnictví v ul.
Okružní. Cena dohodou.
Tel.: 602 874 060.

Pracovní náplň:
• Vývoj a modifikace
výrobků

* Pronajmu byt 2+1 80m 2 I
kat. plyn. etážové topení ve
Zruči nad Sáz. v centru nám.
MUDr. J. Svobody. Kontakt
na tel. 732 698 280, nebo
608 064 788.

• Příprava technické dokumentace
• Zpracovávání technických
nabídek

Požadujeme:

Cena řádkového inzerátu
ve Zručských novinách ...
50,-Kč , tučně +25,-Kč (250
znaků).

• VŠ, SŠ technického směru
• min. praxe 3 roky jako
konstruktér

Příjem inzerce: paní Janatová, MěÚ oddělení kultury,
tel. 327 531 194.

• Znalost práce na PC
• Časovou flexibilitu,
zodpovědnost a samostatnost

UPOZORNĚNÍ :

• Aktivní přístup k řešení
problémů

Úhrada řádkové inzerce je
možná pouze hotově v pokladně MěÚ.

Nabízíme:

Přihlášky s profesním
životopisem zasílejte na:

• Tvůrčí a perspektivní práci
na zajímavých projektech

PAVELKA – kontejnery s. r. o.
Nádražní 437
284 01 Kutná Hora

• Mzdové ohodnocení
odpovídající Vašim kvalitám

tel: 327 513 557, 327 524 727
fax: 327 513 557
email:
info@pavelka-kontejnery.cz

Ztráty a nálezy

• Perspektivu a možnost
profesního růstu

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

• Příspěvek na stravování
• Příspěvek na penzijní
připojištění
• Služební telefon

Na ztracené věci se můžete
také doptat v kanceláři starosty
u pí Vlkové.

• Flexibilní pracovní dobu

Plošná inzerce ve
Zručských novinách
Využijte možnost zviditelnění
Vaší firmy pomocí plošné inzerce ve Zručských novinách.
Noviny vycházejí v nákladu
2.250 výtisků a jsou distribuovány zdarma do poštovních
schránek. Zároveň jsou zveřejněny na webových stránkách
města.
22.06. ... nehoda na dálnici D1 ... více informací na další straně ...

Domov pro seniory Centrin Zruč nad Sázavou
poskytovatel sociálních služeb

„VŽDY HLEDÁME SKVĚLÉ LIDI“

Koupím domek,
chalupu nebo byt
i před opravou.
Platím hotově.
tel.: 723 233 162.

Foto Bohumil Novák: Průvod z náměstí ve Staré Zruči

Pokud budete mít zájem s námi spolupracovat,
budeme se na Vás těšit na tel. čísle - kontaktní osoba
pí Mikšíková: 724 372 116 nebo sekretariát: 327 313 102

8,-Kč za cm2 bez 19% DPH.
Výrazně ji lze snížit díky slevám za opakovaný tisk.
Formulář objednávky je možné stáhnout z webových strá-

Společnost Centrin CZ, s.r.o.
Zeptejte se nás, zda bychom Vás uměli zaměstnat
a dát Vám práci, která pro Vás bude mít smysl!!!

Základní cena je stanovena na

nek MěÚ - www.mesto-zruc.
cz, případně vyzvednout v od-

SMART Půjčka
až do 50.000 Kč

Hledáme nové
obchodní zástupce.
Bližší informace: 774 420 595

dělení kultury u paní Janatové.
Pro bližší informace volejte
na 777 088 878 (Martin Beneš)
nebo pište na noviny@mestozruc.cz.
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Městská policie Zruč nad Sázavou

HZS - stanice Zruč nad Sázavou

Policie ČR

13.06.2008 … O asistenci při otevírání bytu místní občanky byla
hlídka MěP požádána PČR. Tuto ženu již dva dny nikdo neviděl a
vzhledem k jejímu věku vznikla důvodná obava o její zdraví. Jmenovaná, která byla po otevření bytu místní jednotkou HZS nalezena
ve špatném zdravotním stavu, převezla RZS k dalšímu ošetření do
nemocničního zařízení v Kutné Hoře.
14.06.2008 … Hlídka MěP přijala oznámení místního podnikatele
o vloupání do provozovny na náměstí MUDr. Svobody. Zde došlo k
odcizení finanční hotovosti a jiného zboží. Strážníky bylo místo činu
zajištěno a na místo přivolána hlídka PČR, která si případ převzala k
dalšímu šetření.
15.06.2008 … Na oznámení zaměstnance ČD se hlídka MěP dostavila do prostor železničního přejezdu v ul. Vlašimská. Tento se pokusil upozornit skupinu mladistvých pohybujících se v kolejišti, že právě
vyjíždí z nádraží vlak. Mládeže se to zřejmě dotklo, a proto se proti
zaměstnanci ohradili, co si to vlastně dovoluje. Po příjezdu hlídky na
místě zjištěni některé, již ve svém věku, známé firmy, kterým bylo
po dohodě s oznamovatelem pouze domluveno. Někteří rodiče by se
určitě divili, jak se jejich hýčkané ratolesti dovedou prezentovat na
veřejnosti.
20.06.2008 … Na žádost majitele objektu v katastru města byla
hlídkou MěP provedena kontrola rodinného domu, kde elektronické
zabezpečovací zařízení signalizovalo nezvaného hosta. Strážníky na
místě nebyl zjištěn žádný pachatel vloupání, nýbrž matka oznamovatele.
21.06.2008 … Hlídka MěP byla požádána PČR o prověření oznámení o dopravní nehodě, ke které mělo dojít v ulici Na Pohoří. Zde strážníky zjištěn kamion, který omylem zajel místo k Tescu do této ulice a
při otáčení poškodil kóji, kde jsou umístěny kontejnery na odpadky.
Strážníci na místě uskutečňovali dohled nad dopravou až do příjezdu
hlídky PČR - Skupiny dopravních nehod.
28.06.2008 … Na oznámení občanů byli hlídkou MěP odchyceni a
do služebního kotce umístěni dva černí psi, kteří se bez dozoru svého
pána volně pohybovali po městě. S majitelem, který se ke psům přihlásil, byla věc jako porušení obecně závazné vyhlášky města projednána pokutou v blokovém řízení.
30.06.2008 … Padlé vedení elektrického proudu v ulici Dubinská
bylo důvodem oznámení skutečnosti hlídce MěP. Na místě bylo strážníky zjištěno, že elektrické vedení vedoucí přes pozemní komunikaci,
které bylo již poškozené a snížené vlivem řádění vichřice, je stržené
a na místě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Po nahlášení
skutečnosti pohotovosti STE byla následně závada odstraněna.
02.07.2008 … Hlídka MěP přijala oznámení o znečištění pozemní komunikace v katastru města pravděpodobně unikající naftou. Po
prověření oznámení byla skutečnost nahlášena místní jednotce HZS.
Hlídka MěP ve spolupráci s hlídkou PČR postižená místa dočasně
označila.
07.07.2008 … Na žádost operátorky linky 155 se hlídka MěP dostavila do ulice Polní, kde došlo k náhlému úmrtí. Zde bylo nutné provést
zajištění místa a bytu až do příjezdu oprávněných osob.
09.07.2008 … O asistenci hlídku MěP požádala PČR, kdy se jednalo o dopravní nehodu osobního vozidla, které vjelo do příkopu mezi
obcemi Chabeřice a Zruč nad Sázavou. U nehody, jež se obešla bez
zranění byl hlídkou MěP uskutečňován dohled nad bezpečností provozu až do vyproštění havarovaného vozidla.
(Pavel Antoš - MěP)

02.06.2008… dopravní nehodu osobního vozidla na D1, 50.km směr Brno, vyjeli likvidovat zručští hasiči. Po příjezdu na místo byl
již řidič v péči lékaře, takže se jednotka po provedení protipožárních
opatření vrátila na základnu.
03.06.2008… na základě obav sousedů o starší paní, otevřeli hasiči
byt v bytovém domě v ul.Průběžná. V bytě se ale nikdo nenacházel,
takže byl za asistence PČR opět uzavřen.
V odpoledních hodinách byla jednotka operačním střediskem vyslána na D1, kde na 77. km směrem na Brno došlo k dopravní nehodě
osobního vozidla, které po nárazu do středových svodidel skončilo na
střeše. Na místě naši hasiči spolupracovali s jednotkou z Humpolce,
zejména při vyproštění řidiče, který byl ve vozidle zaklíněn.. Po jeho
vyproštění byl převezen do nemocnice leteckou záchrannou službou
Jihlava.
07.06.2008… hasiči vyjeli na likvidaci následků dopravní nehody
nad Chabeřickými skalami směrem na Chabeřice. Zde v mírné pravotočivé zatáčce dostal řidič dodávky smyk a skončil s vozidlem na
boku ve škarpě. Nehoda se obešla bez zranění, takže na místě bylo
provedeno pouze vyproštění vozidla a úklid komunikace.
09.06.2008… další nehoda osobního vozidla na D1 si vyžádala výjezd hasičů. Tentokrát to bylo na 64.km směrem na Prahu, kde řidič
osobního vozidla nezvládl řízení a s vozidlem skončil na střeše mimo
dálnici. Nehoda byla bez zranění, proto po zajištění vozidla proti požáru se jednotka vrátila na základnu.
Na likvidaci následků dopravní nehody vyjeli hasiči i odpoledne do
obce Dolní Pohleď. Zde na křižovatce nedal řidič Peugeotu přednost
vozidlu Suzuki jedoucímu po hlavní silnici. Zraněný řidič byl RZLS
převezen k ošetření do nemocnice v Kutné Hoře. Vyteklé provozní
náplně z vozidel byly likvidovány sorbetem Eco Dry, u obou havarovaných vozidel byly odpojeny akumulátory. Do příjezdu policie hasiči
na místě DN usměrňovali provoz. Po zdokumentování dopravní nehody policií hasiči odklidili auta ze silnice a vrátili se na základnu.
13.06.2008… hasiči byli opět vysláni na otevření dveří bytu, jehož
obyvatelku několik dní sousedi neviděli. Po otevření vchodových dveří a jedněch vnitřních dveří hasiči nalezli paní ve vážném zdravotním
stavu. Na místo přivolaná RZLS paní ošetřila a převezla do nemocnice v Kutné Hoře. Po transportu pacientky do sanitky a uzavření bytu
jednotka předala místo policii ČR.
15.06.2008… operační důstojník vyslal hasiče i tentokrát k otevření
bytu, ze kterého volala o pomoc jeho majitelka. Po přelezení na balkon ze sousedního bytu a rozbití balkonových dveří, byla majitelka
nalezena na podlaze bytu s vážnými zdravotními problémy. Na místě
zasahoval lékař RZLS a po transportu do sanitního vozu, který byl realizován za pomoci vakuových nosítek, byla paní převezena k dalšímu
ošetření v Kutné Hoře.
V noci hasiči vyjeli na D1, kde na 73.km směrem na Brno došlo k
dopravní nehodě osobního a dodávkového vozidla. Na místě byla již
jednotka z Humpolce, se kterou hasiči při zásahu spolupracovali.
17.06.2008… jednotka vyjela k vytažení utonulé osoby z potoku
v Čížově. Tělo muže hasiči vyprostili z potoka a předali k ohledání
RZLS a PČR.
18.06.2008…hasiči vyjeli na D1, 55.km - směr Brno. Tentokrát byl
důvodem k výjezdu požár trávy v dělícím pásu mezi svodidly. Požár
byl uhašen pomocí vysokotlaku z CAS 25 T 815, místo předáno dálniční policii.
20.06.2008… na základě oznámení o ohni v lese naproti Chabeřickému mlýnu vyslal operační důstojník na místo hasiče. Ti v lese
zjistili, že tu dvojice mužů opaluje izolaci z měděných kabelů. Ohně
z dvou hromad kabelů byly uhašeny ,,C“ proudem a místo předáno
hlídce PČR k dalšímu šetření.
K likvidaci uniklé nafty na křižovatce u obce Onšovec vyjeli hasiči
ve večerních hodinách. Nafta byla jímána pomocí 10kg sorbetu ECODRY.
22.06.2008… na 58.km dálnice D1 směrem na Prahu došlo k požáru
osobního vozidla Škoda Felicia. Během jízdy se začalo kouřit z motoru a řidička měla akorát tolik času, aby stihla zastavit a od Felicie se
vzdálit, protože prakticky vzápětí z auta vyšlehly plameny. Na místo
přivolaní hasiči mohli už pouze uhasit vrak vozidla a zamezit šíření
ohně na protihlukové stěně. Po uhašení požáru hasiči odklidili následky a vrak vozidla pomohli naložit na odtahovou službu.
V ranních hodinách vyjeli hasiči opět na D1, kde na 61.km směrem
na Prahu havarovalo osobní vozidlo Seat Toledo, kterým se pět Slováků přepravovalo z domova k nám za prací. Mikrospánek řidiče pak
jejich jízdu ukončil a vozidlo zůstalo na střeše v prostředním pruhu
dálnice. Ke zraněným mužům byl kromě vozidla RZLS přivolám i
vrtulník LZS. Hasiči na místě asistovali lékaři RZLS při poskytování
první pomoci zraněným, zajistili přistání vrtulníku a po přepravě zraněných do nemocnice a zdokumentování nehody policií odklidili vrak
vozidla mimo dálnici.
24.06.2008… jednotka byla vyslána k požáru do Agrodružstva Pertoltice. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár starého stohu slámy. Po dohodě s vedením družstva byl stoh nechán dohořet, hasiči
pouze dohlíželi, aby předešli rozšíření ohně.
Kromě zásahu u požáru vyjeli hasiči i na dopravní nehodu kamionu
na sjezdu D1 - směr Praha v Lokti. Zde se nákladní vozidlo převrátilo na bok a ze střepů přepravovaných oken se na vozovce utvořila
souvislá vrstva. Zraněného řidiče ošetřila na místě RZLS, hasiči pak
provedli na vozidle protipožární opatření a následně zde hasiči řídili dopravu do příjezdu odborné firmy, která provedla úklid povrchu
dálnice.
26.06.2008… k požáru trávy u silnice na Dubinu byla vyslána zručská CAS 60000/600-T 148. Na první pohled se však celkem banální
zahoření trávy nepodařilo uhasit, přestože bylo místo pokryto vrstvou
vody, plameny se vzápětí objevovaly se stejnou intensitou. Teprve podrobným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o hořící zemní plyn
unikající z plynové přípojky, který byl pravděpodobně zapálen od
zkratu el. vedení. Na místo přivolaní pracovníci pohotovostní směny
plynařů plynovou přípojku zavřeli a závadu odstranili.
24.06.2008… od větrné smrště, která tento den přišla, likvidují hasiči její následky. Bezprostředně bylo prováděno vyproštění vozidel
a zprůjezdnění klíčových komunikací. V rámci tohoto zásahu byla
do služby povolána i většina příslušníků z volna a členové jednotek
dobrovolných hasičů a spolupracovali i dobrovolníci z řad občanů. V
současné době je prováděno odstraňování spadlých stromů ze střech
domů a z komunikací, jsou strhávány torza střech, které vítr poškodil.
Většina prací je prováděna ve spolupráci s technickými službami města a s kolegy z Kutné Hory.

Dopravní policisté radí občanům ... Policisté z Dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie České republiky, Kutná Hora vnímají dopravní nehodovost jako problematiku, které je třeba věnovat
pozornost a zejména jí předcházet. V tomto ohledu doporučují řidičům i ostatním účastníkům silničního provozu, aby byli k sobě navzájem co možná nejohleduplnější, zbytečně neriskovali a byli pozorní.
Většině dopravních nehod lze předcházet, případně předejít závažným
následkům nehody. Povinnost poskytnout potřebnou zdravotní pomoc
či péči.
Policisté dále upozorňují, že se stávají případy, kdy se účastníci dopravní nehody na místě „dohodnou“ a policii k nehodě nevolají. Zákon to sice umožňuje, ale pouze v případech, pokud není u účastníků
nehody zjištěn alkohol, škoda na některém ze zúčastněných vozidel
nedosáhne hranice 50.000,- Kč, žádný z účastníků není zraněn a při
nehodě nevznikne škoda takzvané třetí osobě. V těchto případech je
však bezpodmínečně nutné si navzájem poskytnout a zapsat osobní
údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakt),
čísla pojistných smluv a o jakou pojišťovnu se jedná, údaje o vozidlech (značka, typ, registrační značka, VIN). Jak policisté uvádějí,
stává se, že si účastníci dopravní nehody poskytnou neúplné údaje,
nebo pouze telefonní číslo, které pak ani nemusí existovat, nebo není
aktivní a jeden ze zúčastněných pak dodatečně případ policii hlásí.
V takových případech je velmi obtížné viníka dopravní nehody nebo
další osoby dohledat.
Mějme tedy na paměti, že veškerými důslednými opatřeními, které
učiníme ještě na místě, pomáháme sami sobě a v neposlední řadě
usnadňujeme řádné zadokumentování věci a urychlení likvidace
vzniklých škod pojišťovnami.
Závěrem policisté z kutnohorského dopravního inspektorátu všem
účastníkům silničního provozu, nejen na Kutnohorsku, přejí mnoho
najetých kilometrů bez nehody a pohodový a bezpečný pohyb na našich ulicích, zejména v čase prázdnin.
Nedbal rozhodnutí soudu ... Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a řízení motorových vozidel bez řidičského oprávnění
je podezřelý pětadvacetiletý muž z Kutnohorska. Dne 22. 6. 2008 v
odpoledních hodinách v obci Paběnice na Kutnohorsku řídil osobní auto Fiat, i když mu kutnohorský okresní soud svým rozsudkem
řízení motorových vozidel zakázal až do září roku 2009. Policisté ze
Zbraslavic mu sdělili podezření z uvedených trestných činů.
Zloděj kradl části dopravního značení ... V noci na 25. 6. 2008 na
silnici ve směru k obci Dolní Pohleď na Kutnohorsku někdo odcizil napájení dopravního značení. Zatím neznámý zloděj odcizil akumulátor s bednou, elektronický řadič a dva podstavce pod dopravní
značení, navíc poškodil přívodní kabel. Kutnohorské společnosti tím
způsobil škodu přesahující 21.000,- Kč.
Zloděj vykradl bednu na noviny ... V Kácově v ulici Nádražní někdo odcizil noviny u tamní prodejny. Zatím neznámý zloděj dne 26. 6.
2008 v časných ranních hodinách odstranil visací zámek na plechové bedně a z té odcizil noviny, časopisy a různá DVD. Poškozenému
majiteli prodejny způsobil škodu za 7.200,- Kč. Po pachateli pátrají
policisté ze Zruče nad Sázavou.
Zloděj se vloupal do stavebnin ... Do stavebnin v Kácově na Kutnohorsku se v době od 30. 6. 2008 do 1. 7. 2008 vloupal neznámý zloděj.
Pachatel poškodil oplocení, vnikl na pozemek, kde odcizil patnáct
pytlů lepící hmoty a osm pytlů cementu. Poškozené společnosti tím
způsobil škodu blížící se sedmi tisícům korun. Případ šetří policisté
ze Zruče nad Sázavou.
Opilý mladík řídil osobní auto ... Smíšená hlídka policistů ze Zbraslavic a Zruče nad Sázavou kontrolovala dne 4. 7. 2008 krátce po
druhé hodině ranní ve Zruči nad Sázavou v ulici Pardidubská osobní
auto Seat Cordoba. Vozidlo řídil osmnáctiletý místní mladík. Policisté
dechovou zkouškou naměřili u řidiče hodnotu 2,4 promile alkoholu v
dechu. Ten se pak ale odmítl podrobit lékařskému vyšetření s odběrem
krve. Mladík přišel na místě o řidičský průkaz a naopak si převzal sdělení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Vyřádil se na zaparkovaném autě ... Na náměstí Míru ve Zruči nad
Sázavou někdo poškodil zaparkované osobní auto. Zatím neznámý
vandal v noci na 5. 7. 2008 u vozidla Fiat Brava poškrábal lak karoserie na dveřích, kapotách, zadních blatnících i na střeše, utrhl všechny
stěrače a registrační značky. Zadní registrační značku 7S2 7096 odcizil a přední zanechal na místě. Poškozený majitel auta z Rakovnicka
odhadl škodu na celkem 25.000,- Kč. Po pachateli pátrají policisté ze
Zruče nad Sázavou.
Z kabiny auta odcizil autorádio ... Ve Zruči nad Sázavou v ulici
Průmyslová se v době od 11. 7. 2008 do 14. 7. 2008 zatím neznámý
pachatel vloupal do zaparkovaného nákladního auta. Zloděj překonal
oplocení u jedné ze zdejších firem a u vozidla Renault Premium rozbil
sklo okna u spolujezdce. Z kabiny auta pak odcizil autorádio Blaupunkt v hodnotě 12 000,- Kč. Poškozené firmě z Prahy navíc způsobil
poškozením vozidla škodu za 8.000,- Kč.
Pokus vloupání do domu ... Dne 21.7.2008 krátce po poledni se
dosud neznámý pachatel pokusil vloupat do domu ve Zruči na Sázavou. “Zloděj” vnikl na neoplocený dvorek domu v ulici Nábřežní, kde
vypáčil hlavní vchodové dveře, kterými pak pronikl dovnitř, zde vše
prohledal, avšak nic neodcizil. Při odchodu se před domem potkal s
poškozeným a utekl neznámo kam. K popisu pachatele: Muž romské
národnosti, černé krátké vlasy, štíhlé postavy, výška kolem 170 cm,
věk kolem 25 let. Padesátiletému majiteli svým jednáním způsobil
škodu ve výši 300,- Kč.
Odcizení peněženky ... Dosud neznámý pachatel odcizil včera
24.7.2008 v prostoru veřejných záchodků v Kutné Hoře volně odloženou peněženku. Šestačtyřicetileté majitelce ze Zruče nad Sázavou s
peněženkou nezmizela jen finanční hotovost, ale i její osobní doklady
a platební karta. Celková způsobená škoda je přes dva tisíce korun.
Vloupal se do domu a usnul ... Z trestného činu porušování domovní svobody je podezřelý pětapadesátiletý muž z Berounska. Dne 27.
7. 2008 v časných ranních hodinách vniknul po rozbití skla okna do
rekreačního domu ve Zruči nad Sázavou v ulici Nábřežní. Lehl si do
ložnice na postel, kde usnul. Ještě na místě byl ale zadržen policisty
ze Zruče a Zbraslavic. Policisté muži sdělili podezření z uvedeného
trestného činu.
(nprap. Bc. Hanzlová Vendulka, nprap. Votroubek Daniel)

IV. Nesměřické slavnosti
V pořadí již čtvrtý ročník Nesměřických slavností se uskutečnil v sobotu 28.6.2008. Letošní novinkou v programu byla soutěž v hasičském
útoku „O Pohár starosty města Zruče nad Sázavou“. Soutěže se zúčastnilo osm družstev mužů a tři družstva ženská.
První místo vybojovalo družstvo mužů z Chabeřic s nejlepším časem 33,27. Na druhém místě skončilo družstvo dobrovolných hasičů ze
Zruče nad Sázavou s časem 33,87 a na třetím místě se umístilo SDH
Nesměřice s časem 35,17. V kategorii žen zvítězilo domácí družstvo
(36,03). Pohár za druhé místo si odnesly hasičky z Chabeřic za čas 37,16
a na třetím místě skončilo družstvo žen z Vranice (52,47).
Během odpoledního programu vystoupila country skupina Balzám z
Prahy, která svými písněmi vykouzlila příjemnou atmosféru. Pivo teklo
proudem, o výborné klobásky nebyla nouze a návštěvníků přišlo víc
než dost. Večerní zábavu rozproudila vlašimská skupina Proměny, která
bavila všechny přítomné až do brzkých ranních hodin.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravách a samotném programu celých slavností, především paní Znamenáčkové, která nás coby
moderátorka prováděla celým odpolednem. SDH Nesměřice dále děkuje
sponzorům, kteří tuto akci podpořili: Polysan s.r.o., Variel a.s., Kovomont
– Jiří Přenosil, Pokrývačství – Jiří Kufrer, Unimes – Petr Málek, Roman Kotouček – opravy
mot orov ých
vozidel, Radek Jelínek
– prodej a
montáže satelitní techniky, Stavebnictví – Josef
Vlček, město
Zruč nad Sázavou.
Martina
Papíková,
Lenka
Křížová

SDH Nesměřice - Vítězné družstvo žen

(nstržm. Martin Bezděk - stanice HZS Zruč nad Sázavou)
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KULTURA, SPOLEČNOST, ŠKOLSTVÍ
I. ZŠ

MŠ MAlostranská

Důležité upozornění z MALOSTRANSKÉ!

Mateřská škola oznamuje svým rodičům, že prázdninový provoz od
18. do 29. srpna 2008 je zrušen. Stavební práce spojené s rekonstrukcí
sociálního zařízení se protáhnou do konce srpna.
Můžete využít prázdninový provoz MŠ Na Pohoří.
Školní rok bude zahájen 1. září 2008.
Všem se tímto omlouváme a těšíme se na Vás ve školce v „novém“.

ZŠ Okružní

Moje lípa

Narodila jsem se na jaře diskutabilního roku 1968. Letos mi bylo 40
let. Mým povoláním, a čím dál více vnímám, že i posláním, je práce
asistentky pedagoga v Základní škole, Zruč nad Sázavou, Okružní 643.
Pomáhám dětem se zdravotním postižením. Třetím rokem chodím do
školy stejnou cestou a vždy procházím pod vzrostlou lípou. Vidím ji
jako pevný silný strom s košatou korunou s větvemi sklánějícími se až
hluboko ke školnímu chodníku. Když kvete, slétají se za její vůní včely.
V létě nám poskytuje stín a vlastně je největším stromem na celé školní
zahradě. Pár větví se již muselo uřezat, jelikož se stávaly nebezpečnými
a ohrožovaly příchozí do školy.

Taneční kroužek ZŠ - 1. a 2. třída

Fotoohlédnutí za školním rokem

Linda Průšová při Jízda zručnosti na koloběžce

Tančíme na karnevalu

Zdobení vajíček voskem

Vítězka Miss ZŠ Gabriela Fialová 9.B

Nedávno jsem se dozvěděla, že naše lípa srdčitá byla zasazena na
jaře roku 1968. Tehdy tu ještě sídlila mateřská škola a pro všechny zúčastněné to byl určitě radostný okamžik. Do mladého stromku všichni
vkládali i naději svobodnějšího života. Letos u svých čtyřicetin zažívám
trochu zvláštní pocity. Nedá mi to a nenásilně se propojuji s věkem a životem naší lípy. Ačkoliv jsem se narodila v úplně jiném městě, nemohu
se zbavit dojmu, že jsme se prostě měly potkat. V mysli se mi promítá
můj dosavadní život a chci se ptát: Měla ses lípo také tak jako já? Když
tě zasadili, jistě tě všichni se zájmem sledovali, jak se ujmeš a jak se ti
bude dařit. Zrovna tak jako u mě, když jsem byla ještě dítě. Opečovávali
tě, hýčkali a zvali k tobě spoustu lidí, aby se pochlubili tím, na co jsou
pyšní. I tak to dělali mí rodiče. Sílila jsi, obrůstala novými větvemi a
stávala se rok od roku vzhlednějším a obdivovanějším stromem. I já
jsem mívala takový pocit, když jsem se stávala ženou a matkou. Muselas‘ čelit různým změnám počasí, přizpůsobovat se mnoha nepříznivým
podmínkám. Současně jsi byla obdarována dětským smíchem i nářkem,
ale věřím, že čaj z tvých květů byl pohlazením na všechny bolístky. Ani
mě neminulo se pevně postavit a řešit situace podobné náhlým změnám
počasí. Hlahol a smích mých dětí mě provází celý život. A když vzpomenu na tvé uřezané větve, silně cítím, jak jsem s tebou velmi propojená
a tuším, cos musela prožívat. Ale pamatuj: Vše, čeho se musíme vzdát,
nás vždycky trápí, ale jen do té doby, než pochopíme, že se vlastně ještě
můžeme rozrůst.
Až teď mi dochází, kolik toho máme společného a nutí mě to vnímat tě
jinak. Přeji ti, abys nadále byla součástí naší školní zahrady, bylas‘ odolná i tolerantní vůči všem změnám, které se tě mohou týkat a vnímavá k
potřebám všech, kteří k tobě přicházejí. Přeji ti dlouhý, bohatý život, naplněný vším, co je ti příjemné. Děkuji ti za setkání a tvou přítomnost.
Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Loutkové divadélko v III. oddělení (Pohádkové odpoledne)

Nikola Dlouhá válí velkou
sněhovou kouli
(Zimní hrátky bez sněhu)

Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsících červenci a srpnu oslavují narozeniny.
Začněme tedy červencem, kdy
chceme poblahopřát zejména
těm, kteří se dožívají krásného
věku: MUDr. Jiřímu Bradnovi,
Karlu Vosáhlovi, Anně Kabátové, Marii Chovánkové, Karlu
Klepetkovi, Vlastě Červené,
Věře Benčatové, Josefu Vaněčkovi, Růženě Samkové, Boženě
Dvořákové a dále pak Boženě
Damaškové, Rudolfu Veselému, Františku Balcarovi, Miladě
Krištofové, Františku Doležalovi z Nesměřic, Jiřině Kotkové,
Janě Kovářové, Miloslavu Lenhartovi, Jiřímu Císařovskému,
Janu Hladišovi, Josefu Peroutkovi, Josefu Lejnarovi, Terese
Höllgeové ze Želivce, Josefu
Vedralovi, Karlu Baxovi, Věře
Charvátové z Nesměřic, Aleně
Hauserové, Jaroslavě Tvrdíkové,
Emilu Čulovi a Janu Balounovi.
V srpnu přejeme zejména:
Ladislavu Paušovi, Boženě Kovářové, Marii Dlouhé, Růženě
Dvořákové, Bohuslavě Králové,
Veronice Edrové, Marii Zemanové, Markétě Schmutzerové
ze Želivce, Ludmile Volfové,
Naděždě Buriánkové, Anně Jelínkové, Dagmar Koluchové,
Albíně Hulmanové, Františku
Jantačovi, Miloslavě Komárové, Miluši Baťkové a Marii Maxové. Dále pak ke kulatinám:
Heleně Mazancové, Marii Kronusové, Jiřině Svobodové, Martě Muškové, Kamilu Neužilovi,
Josefu Vosykovi z Dubin, Ludmile Vyhnánkové, Miroslavu
Slavíkovi, Josefu Výbornému,
Mgr. Milanu Jahodářovi, Heleně
Fialové, Zdeňce Švandové, Janě
Peluňkové, Jaroslavu Jelínkovi
z Dubin, Jaroslavu Obickému,
Josefu Sochůrkovi, Aleně Studničkové, Marii Dobřenské, Viere Jelínkové, Jaroslavu Boumovi, Miluši Smetanové, Miloslavě
Kristové a Jitce Pulkertové.

Školní rok přešel v letní prázdniny, a tak máme pro Vás ještě pár
„vzpomínkových“ fotografií.

Házíme brambory do popela
(Bramboriáda)

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Ahoj drazí fans, rádi bychom se Vám ještě jednou omluvili za zrušení
představení 25.7. ve Zruči nad Sázavou. I přes vyřešenou mokrou variantu (hned za zdí letňáku na velkém jevišti) jsme do poslední chvíle
věřili, že se nám bouřka a déšť vyhne. Že, jak se ve Zruči říká, to
stáhne Želivka. Bohužel se tomu tak nestalo a my v šesti nedokázali zabránit napršení do elektriky. V té situaci jsme přirozeně začali
uklízet cenné, drahé či půjčené věci jako první. Věříme, že nám stále zachováte přízeň. Velmi neradi jsme říkali takovému počtu lidí, že
se představení ruší. A proto bychom vás již nyní chtěli touto cestou
pozvat na náhradní termín, který se uskuteční 20. září. Přesný čas
a hlavně místo bude uveřejněno na plakátech a také na našich webových stránkách: www.neskvor.cz. V každém případě si datum již
můžete ve svých kalendáříčcích zaškrtnout. Děkujeme za pochopení.
Za Neškvora Pafka Jecelín

Výše jmenovaným i všem ostatním oslavencům přejeme hodně
zdraví, štěstí a splnění všeho, co
si přejí.
Poděkování
Děkuji z celého srdce manželům Maxovým za záchranu své
dcery. Tito vzácní lidé uprostřed
orkánu poskytli přístřeší a pomoc mé dceři, její kamarádce a
psovi, zatímco několik jiných lidí
holčičkám pomoci odmítlo. Děkuji tedy i za to, přátelé, že naše
děti při této strašlivé zkušenosti
nepřišly o víru v lidské dobro. S
úctou a vděčností Lenka Matysková
Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro občanské záležitosti a
všem, kteří mi přáli k mým narozeninám. František Balcar
Tímto děkujeme Hasičskému
záchrannému sboru ve Zruči
nad Sázavou, který včas přijel
k požáru hospodářské budovy v
Nesměřicích čp. 9 z noci 30.6 na
1.7.2008. Též velký dík patří dobrovolným hasičům z Nesměřic za
pomoc při hašení. Sousedům a
ostatním občanům projevujeme
dík za vlídná slova útěchy a za
příkladnou pomoc při likvidaci po požáru a firmě LIMA s. r.
o. za odvoz sutě. Policie ČR ve
Zruči n. S. vyšla vstříc při řešení vzniklé události. Božena
Fridrichová, rodina Kufrerova a
Brožova
Želivečtí dobrovolní hasiči a
místní občané děkují tímto svým
kolegům, dobrovolným hasičům
z Nesměřic, za pomoc při odstraňování polomů listnatých stromů
po červnovém řádění vichřice.
Za SDH Želivec J. Janata

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
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Nezapomenutelný
kulturní zážitek

pěkně zabrat, zatímco slimákům a
hlemýžďům se daří.

Chci
poděkovat
všem, kteří se zasloužili za opravdu
nevšední zážitek pro
občany staré části
Zruče ve dnech 4. a 5.
července.

Nevím, jak vy, pokud je to hlemýžď s ulitou, i když asi také spořádá kus záhonku, ten mě tak neděsí. Ale ten, o kterém ve sdělovacích
prostředcích tvrdí, že je původem
ze Španělska, ten si nejen zahrádku, ale i mě doslova vychutnává!
Nedovedu si představit, že bych na
něho měla sáhnout a on to zřejmě
tuší. Číhá na mě pod každým listem, leze všude a mně nezbývá
než vzít do jedné ruky klacík a s
odporem ho dostrkat na lopatku v
mé druhé ruce. A pak nastává další
drama. I když je to příšera, je mi ho
líto usmrtit. Vždy zvažuji, zda zahrádka nebo slimákův život? Kdyby byl jeden či snad jen s nejbližší
rodinou, ale takové příbuzenstvo!
To se nedá.

Tak zvaný „ZÁMEK
FEST“ se vyznačoval
v tyto dny a noci hlomozem a řevem, který
sotva měl něco společného s hudbou a
zpěvem, ale nám starším spíše připomínal
válečnou středověkou
bitvu.

Škoda, že tuto kulturní akci si nemohli
také vychutnat občané
Nové Zruče. Doporučuji příští ročníky
uspořádat tam. Jistě
by potěšila nejen mládež, ale také mnohé
pracovníky
MěÚ,
kteří zde žijí. Výběr
vhodného místa pro
jeho konání by jistě nebyl problémem.
Jana Kotrčová
Milí Zručáci!
Nevím, kolik z vás se narodilo
přímo ve Zruči, ale já mezi ty, jež
se tu narodili, patřím už víc jak
padesát let. Pamatuji doby, kdy
nejvyšším domem byly činžáky
Na Výsluní, fotbalové hřiště před
hotelem, tam, kde nyní stojí zrekonstruovaný III. domov mládeže, pionýrský tábor „Kampalen“,
který je nyní pod hladinou vodní
nádrže Želivka i její stavbu. Vzpomínám, jak proudily davy lidí ráno
před půl šestou do Sázavanu a o
půl druhé zase domů. Hotel hučel
od rána do večera. Kino, obchody,
vinárna, a tak bych mohla vzpomínat ještě dlouho.
Dnes je hotel na spadnutí, tedy
některé jeho části, a o půl čtvrté
na náměstí nepotkáte človíčka. Jak
mnozí z nás říkají: „Jedna velká
vesnice, kde se nic neděje a nic
není“.
Ale chyba, milí spoluobčané!
Kdo z vás navštívil poslední dobou prostory našeho zámku, okolo
kterého chodíme, jako by to byla
jedna z mnoha staveb ve městě?
Rozhodla jsem se napsat tuto
úvahu právě po mojí návštěvě
těchto prostor, kam jsem zavítala
neplánovaně. Původně jsem chtěla
pouze nakouknout na soutěž amatérských filmů, která tam probíhala, a protože právě běžela projekce,
zapovídala jsem se s paní Janatovou.
Protože mě upoutal na dálnici
billboard na království panenek,
byla jsem zvědavá, co to je. Ochotně mi bylo nabídnuto, abych se
do tohoto království podívala, a
to i mimo plánovanou prohlídku.
Panenky jsou opravdu krásné, zavzpomínala jsem, že jsem měla
kdysi taky takové, ale co mě dostalo, byly zrekonstruované prostory
našeho zámku.
Víte, milí Zručáci, jaká nádhera
se skrývá za mříží vchodových
dveří v průjezdu? Hodně z Vás asi
ne. Najděte si chvilku na prohlídku
a budete překvapeni. Navštivte zámek, okolo kterého chodíte denně
v domnění, že je to jen sídlo městského úřadu a nic jiného tam není.
A proč si myslím, že to jen málo
z Vás ví? Protože jeden místní
důchodce sedící na lavičce pokřikoval na turisty jdoucí do zámku:
„Ani tam nechoďte, nic tam není!“
Jitka Šromová
Slimáci, šneci, hlemýždi …
Také máte zahrádku a výše zmíněné potvůrky vás straší i ve snu?
Letošní vlhké léto (alespoň doposud) dává nám, zahrádkářům, asi

Doporučované granule: nalákáte
slimáka na dobrotu, on si jí vychutná… A za chvíli máte po zahrádce
jednu „rozplizlinu“ vedle druhé a
musíte se na to dívat. Sbírat je do
igeliťáku, co pak s tím?
Nemáte, prosím vás, nějaký způsob jak se šetrně hnědých nevzhledných slimáků zbavit? Už jsem je
dokonce podle Marty Kubišové a
jejího: „Chcete mě?“ zkoušela nabízet, ale neuspěla jsem. Nikdo je
nechce, a na naší zahrádce je jich
snad čím dál víc.
Jiřina Janatová
Kolik má Zruč Občanů?
Tedy mám na mysli takových
Občanů, kterým se nelíbí, když jim
nějaká velmoc chce na dvorečku
postavit vojenské zařízení a jsou
ochotni se za svůj názor postavit.
Nebudu vás dlouho napínat. Celkem čtyři, z toho tři organizátory
a jednoho jediného občana, který
přišel vědomě za účelem podepsání petice proti radaru. Děkuji, pane
Pajere!
Jsem moc ráda, že jsou tu takoví lidé. A děkuji samozřejmě také
mým přítelkyním paní Škorničkové a Vrzáčkové, které mě přišly podpořit v mé hladovce a na
náměstí ve Staré Zruči společně
se mnou oslovovaly lidi. Byla to
veliká podpora a vzácný pocit sounáležitosti.
Celá akce byla náramná sociologická studie. Někteří lidé, když
viděli lavičku přehozenou bílou
látkou – tedy něco nezvyklého
– přecházeli pro jistotu na druhý
chodník, někteří se ani nezastavili
a čišel z nich strach, aby se do něčeho nezapletli, jiní říkali: „Já s tím
nesouhlasím, ale nepodepíšu to“,
jiní zase „Já vám to podepíšu, jestli vám to pomůže“ (toho pána jsem
požádala, aby to nepodepisoval) a
jedna maminka to prostě nemohla
podepsat, protože neměla dostatek
argumentů pro ani proti. Moc se mi
líbil její postoj. Její přemýšlivost.
Její čestnost a otevřenost. Takový
přístup je mnohem cennější. Nejde
přece o podpis, ale o vnitřní integritu každého z nás. A tato paní ji
měla opravdu vysokou.
Abych to tedy shrnula, během
první hodiny jsme měly 4 podpisy,
z toho 2 ze Zruče, z toho jeden byl
cizinec. Od těch 9 hodin do 13.30
jsem nasbírala celkem 13 podpisů.
Jsme jedním z 15 českých měst,
jejichž občané se postavili proti
radaru.
Věřím, že jsou tu i lidé, kteří
tuto petici podepsali online v zátiší svých domovů, nikdo z nich se
však neukázal. Pokud snad máte
pocit, že byste rádi podepsali i vy,
máte šanci na: www.nechciradar.
cz. Podepsáním smlouvy naším
bilderbergským ministrem zahraničí celá věc nekončí. Není to prostě důvod, aby se nám radar začal
líbit. Naopak je to důvod, proč na
tohoto pána někteří lidé, včetně
mě, podali trestní oznámení.
Byli jsme i na pražské demonstraci proti radaru v den podpisu
smlouvy. Měli jste to vidět – těž-
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kooděnci proti rodičům s dětmi
v kočárcích, proti starým lidem s
hůlčičkami, kravaťákům s aktovkami a jiným extremistům. Možná
tam byl i někdo z vás? Dejte o sobě
vědět.

rychle prchali a útočiště hledali
právě u nás. Mamka, zřejmě znalá
situace se zásobováním v době 2.
světové války, ihned pospíchala
nakoupit, aby bylo, kdyby nebylo,
když je nás v domě tolik.

mě odmítly se „zrádcem“ jet do
Prahy. Jela tedy mamka a vím, že
ho pořádně, proti naší vůli, předtím
napakovala jídlem, kdyby náhodou
někde uvízl a volala jeho matce, v
kolik hodin má opustit Prahu.

Že nemám dostatek technických
údajů o radaru? Ale moji zlatí, to
nemá nikdo. Nikdo nezná jeho
pravý účel. Mně úplně stačí údaje etické. Tedy: jestliže je někdo
schopen zabít 3000 vlastních občanů velice brutálním způsobem,
jen proto, aby získal záminku pro
povraždění dalšího miliónu lidí někde na druhém konci světa, a pro
možnost ukázat na kohokoliv (na
mě, na vás) prstem „ty jsi terorista“
a zlikvidovat ho, tak prostě nedokážu uvěřit, že by se mnou, mým
městem a mojí zemí zamýšlel něco
dobrého (zadejte si schválně do
vyhledávače „pravda o 11.9.“).
Na rozdíl od vlády, která mě prý
zastupuje, nevěřím v pokornou a
uctivou spolupráci s katem.
Lenka Matysková
lenka.matyskova@seznam.cz

Doslova jsme hltali vyprávění
příbuzných o tom, jaký ruch je v
Praze a jak po cestě unikali setkáním se s tanky.

Jenže pak vyprávěla, že některé
vlaky nejezdily vůbec, některé ne
zcela přesně podle jízdního řádu a
některé měly jiné koncové stanice.
Hlavní nádraží bylo plné sovětských vojáků. Když byl hlášen přijíždějící vlak, vojáci vběhli na nástupiště, jejich zbraně zacvakaly a
byly namířeny proti vystupujícím
a nastupujícím. Mamce se podařilo posadit vyděšeného chlapce
do kupé. A jak by také nebyl vyděšený, když poprvé v životě viděl, že to není hra na vojáky, ale
tvrdá realita. Mezitím už mamka
s ozbrojenými vojáky v zádech
opouštěla nástupiště. S hlavou plnou nepěkných zážitků se vracela
domů. Uklidnil ji až fakt, že jsme v
pořádku a druhý den pošťačka přinášející zkomolený, ale potěšující
telegram z Plavna.

40. výročí - Vzpomínka na rok
1968
Právě jsem dokončila, stejně jako
moje sestřenice, základní školu a
spolu jsme si užívaly vytoužených
prázdnin a spolu jsme také očekávaly příjezd stejně starého kamaráda z tehdejšího východoněmeckého města Plavna. Přestože jsem si
v rámci výuky německého jazyka s
tímto kamarádem několik let dopisovala, nikdy jsem ho neviděla, a
tak jsme byly obě plné očekávání.
Jakpak asi bude vypadat a jak se s
ním budeme domlouvat?
Přišel očekávaný den a my jsme
vyrazily do Prahy, kde jsme ho
měly na nádraží vyzvednout. Poznali jsme se okamžitě, protože
jsme byli všichni stejně vyjukaní!
Bylo nám krásných patnáct let a
politika byla opravdu to poslední,
co nás v té chvíli zajímalo.
Dny ubíhaly a my se sestřenicí
jsme zdárně „šprechtily“, zatímco
náš kamarád zvládal několik českých slov, mezi nimi i pár nadávek.
Dobře posloužily ruce i nohy, a tak
nebyl žádný problém seznámit ho i
s našimi dalšími kamarády. Byl to
bezva kluk, a tak bez problémů do
party zapadl.
Jednoho dne jsme jako obvykle
hráli na hřišti venkovský volejbal
a večer poseděli u táboráku. Sezení se trochu protáhlo, a tak jsme
ihned usnuli, jako když nás do
vody hodí.
Bylo časně, asi kolem čtvrté hodiny ranní, když se rozdrnčel domovní zvonek a někdo bouchal na
dveře. První samozřejmě vyběhla
mamka. Ve dveřích stála stará teta,
která bydlela v sousedství, a která
prožila obě světové války. Celá vyděšená vykřikovala cosi o tom, že
nás napadli Rusové a že asi bude
válka. Rozespalá mamina zvala
stařenku dál v domnění, že se jí to
chudince už v té staré hlavě zpřeházelo. Když ale neustále vykřikovala, ať si tedy pustíme rádio,
že tam nám vše potvrdí, uposlechli
jsme.
My, pubescentky, jsme samozřejmě pustily i, tehdy ještě černobílou, televizi. Přestože vysílací
čas byl velmi omezený, skutečně
už vysílala a dodnes si vybavuji
komentátory, hlavně paní Kamilu Moučkovou, jak roztřeseným
hlasem a s velmi vážnými tvářemi
oznamovali, že nás napadla sovětská vojska. Zde je nutno zdůraznit,
že naše ještě téměř dětské hlavičky jen těžko semílaly fakt, že nás
napadl „náš přítel na věčné časy a
nikdy jinak, náš osvoboditel, náš
vzor“… Bylo to na nás všechno
najednou moc složité. Obdivuhodný klid však zachovávala mamka.
Jediné, co jí dělalo starosti byl nákup, protože se nečekaně objevili
ještě příbuzní z Moravy, kteří v tu
dobu poznávali krásy Prahy. Po
vypuknutí událostí však z Prahy

Čím více jsme se se sestřenicí
dovídaly, tím větší nenávist se v
nás rodila. Přestože se žádný tank
ani voják nedostal přímo do naší
vesnice, i u nás se na mnoha rozích
objevily nápisy: „Iditě damoj“, čemuž rozuměl i náš německý kamarád. Neustále se nás snažil uklidňovat, povzbuzovat i ochraňovat
a zaťatou pěstí hrozil k východu.
Pak však přišla rána doslova pod
pás. V rozhlase i televizi začali nabádat nejen Rusy, aby táhli domů,
ale i vojáky tehdy tzv. Spojeneckých armád. Výzvy k odchodu
začali hlásit v několika jazycích
a mezi nimi i v němčině. Tehdy
jsme obě pochopily, že nás nenapadli jen vojáci Sovětského svazu,
ale i vojáci z rodné země našeho
kamaráda. Jen těžko se dají popsat
pocity, které se v nás mísily. Rozbrečeli jsme se všichni tři najednou a nikdo z nás nevěděl, zda je
to projev zoufalství, lítosti, zrady
či nenávisti.
Když jsme se tak nějak probrali,
popsala bych pocity asi tak, že nejhůř na tom byl „náš“ Němec. Cítil
se zrazen svými, protože mu u nás
bylo dobře a rozhodně necítil, že
by bylo třeba proti nám jakkoliv
zasahovat, natož nám snad ubližovat. Cítil stud před námi všemi, že
k těm vojákům taky patří. Dodnes
ho vidím, jak klečel na kolenou
před naší mamkou a prosil jí, abychom se na něho nezlobili, že už
nechce být Němec, že se tam už
nechce vrátit a nám nikdy nezkřiví
ani vlásek. Tehdy jsem to všechno,
co se kolem nás dělo úplně nechápala, a tak jsem udělala své rychlé
rozhodnutí. Kamarád už není můj
kamarád, je to zrádce! Však už ve
2. světové válce nás napadli Němci
a asi se od té doby nijak nezměnili! A začala jsem „nekamaráda“
strašně nenávidět a nepřála jsem si
nic jiného, než aby od nás rychle
vypadl.
To už na něho asi bylo příliš. Vzal
si papír a tužku, zavřel se do pokoje a dlouho něco sepisoval. Nikdo
z nás tedy ani nezpozoroval, že
se vytratil ven a ani jak dlouho je
pryč. Nikdo z nás ho totiž ani nepostrádal. Jen mamka. Tehdy jsem
ji nechápala, dnes už ano. Začala si
o něho dělat starosti. Přece jen za
něho cítila odpovědnost a hodně si
ho za dobu, co u nás byl, oblíbila.
Ostatně stejně jako on ji. Svěřil se
jí, že doma nemá na růžích ustláno,
protože jeho otec nečekaně „utekl“
do Západního Německa a nesmí
se na něho ani zeptat. Jeho matka
je znovu provdána, mají hospodářství a s novým manželem ještě
čtyři malé děti. Na něho se nedostává ani času, ani moc lásky a
spíše se očekává, že brzy odejde z
domu a postaví se na vlastní nohy.
Jeho mínusem bylo i to, že se prý
nápadně podobá otci, kterého ani
nezná. U nás najednou nalezl teplo
domova, které doma asi postrádal
od toho nejútlejšího věku.
Mamka ho nalezla pláčem vysíleného spát v seně v ruce s indiánskou dýkou, kterou se předtím
jako většina kluků pyšnil. Bylo
zřejmé, že měl poškrábané zápěstí. V souvislosti s jeho dopisem na
rozloučenou jsme vytušili, že asi
pomýšlel na sebevraždu. Naštěstí
se dřív ubrečel.
My jsme byly se sestřenkou tvrdě
zaryté, obě řádně paličaté a odmítaly jsme s ním dál komunikovat.
Tehdy mamka usoudila, že se neví,
jak se bude celá situace dál vyvíjet
a že bude přece jen nejlepší, když
se vrátí domů, dokud to ještě jde.
Obě tvrdé palice jsme samozřej-

Prázdniny uběhly, nastoupila
jsem na střední školu. Pamatuji si,
že téměř všichni spolužáci jsme se
hned skamarádili a jako správní
vlastenci jsme hrdě na klopě svorně nosili národní trikolóru.
Ale pak nějak šum začal ustávat,
až tak nějak i celá politická situace
vyšuměla. Vojska se tu „uhnízdila“
a z mnohých klop začaly trikolory
mizet.
Nevím, jak se většině podařilo zapomenout na invazi spojeneckých
armád. Mě se znovu najít důvěru v
ty „naše vzory a osvoboditele“ už
nikdy nepovedlo, stejně jako jsem
nikdy nepochopila důvod pobytu
sovětských vojsk na našem území.
A i když na několik let tak nějak
utichlo, kdysi slibně se vyvíjející
přátelství, po letech jsem pochopila, že se vlastně patnáctileté děti,
staly obětí špinavé politiky. A tak
jsme k sobě s kamarádem znovu
nalezli cestu, ne už jen sami dva,
ale dokonce i naše nové rodiny.
Jeho rodina už několik let spokojeně žila v západní části Německa.
A když se nám ji podařilo, ještě
v období u nás „hluboké totality“,
navštívit, pochopili jsme spoustu
věcí.
A bylo hned jasné, že nic už
nebude stejné jako dřív, protože
všechno je hodně jinačí, než nám
bylo do té doby vštěpováno. Prvními dny pobytu jsem se doslova probrečela. Bylo to tak tvrdé
„procitnutí“, že mi ještě dnes při
vzpomínce na „totalitní“ návštěvu
západu naskakuje husí kůže.
Tenkrát jsme opravdově pochopili, proč jsou hranice pro většinu
lidí zavřené. Protože ten, kdo měl
příležitost jako my a viděl, měl těžkou pozici vrátit se k u nás zaběhnutému životu. Návrat do „naší“
reality byl skutečně v té době hodně těžký. Řekla bych asi stejně tak,
jako odolat pokušení se už domů,
kde zůstali nejbližší, nevrátit!
Jiřina Janatová
Čí je Zruč?
Poté, co si tady zařádil orkán,
vyšla najevo podivuhodná skutečnost, a totiž ta, že je Zruč je zcela
opuštěné město plné lidí. Možná se
vám bude zdát, že si protiřečím, ale
vypadá to tak, že ač jsou tady lidé
tělem, srdcem jsou nepřítomni.
Z čeho tak soudím? Všichni, co
jste tu v tom čase byli, jste měli
možnost vidět, jaké škody vichřice
v našem městě napáchala. A kdo
je odstraňoval? Jednak ti, kteří to
mají v popisu práce – technické
služby, hasiči, elektrikáři, řemeslníci a jistě i další, kteří mi laskavě odpustí, že jsem je z neznalosti
nejmenovala. A kromě nich? To
je právě to… Kromě nich už jen
úředníci městského úřadu a pár
jednotlivých občanů, které byste
spočítali na prstech.
A že to nebylo málo práce. A že

nebyla – zejména v tom vedru –
úplně lehká. A přesto bych si tipla, že pro mnohé ze zúčastněných
byla nanejvýš smysluplná a tudíž
i příjemná. A oproti „normální“
práci možná i vítaná změna. Provázená nezanedbatelným pocitem
sounáležitosti s městem. Tím spíše, že mnozí ze zúčastněných utrpěli škody na vlastním majetku a
přesto dali přednost práci na našem
- společném.
A co zbytek obyvatel? V horším
případě nadávali, že jim osobně
nebylo pomoženo dost rychle a v o
něco méně špatném se zájmem přihlíželi, jak rudí námahou a zbrocení potem ti podivní pošetilci makají. A protože jsem k nim patřila i
já, měla jsem možnost si vychutnat
reakce obecenstva v plné šíři. To
mi takhle jedna paní povídá se soucitem: „To vám to přidělalo práce,
že?“ A ve mně se okamžitě ozvalo.
„Nám? Vám ne?“. Další paní byla
toho názoru, že by se tam měli nahnat všichni ti budižkničemové na
podporách, co tráví čas v hospodě.
Jeden pán se mě zase ptal, jestli mě
zaměstnává městský úřad. Ne, zaměstnávám se sama. Jiná paní mi
odmítla poskytnout vlastní popelnici na 1 (slovy jednu) lopatu „cizího“ odpadu. Prý si mám zavolat
multikáru. A tak dále a tak dále.
No, vlastně je to dobře. Alespoň
v případě nějaké další katastrofy
budu přesně vědět, koho zbytečně
nežádat o pomoc.
Ne že by nebyly kladné reakce.
Dobře vychlazené pivo (ač jinak
alkohol nepiji) darované soucítícím občanem mi fakt bodlo. Díky.
Takže shrnuto, podtrženo: Děkuji
panu starostovi a jeho úředníkům,
že svou péči o město vyjádřili činem. A děkuji všem, jejichž zásluhu nikterak neumenšuje to, že to
mají v popisu práce, tím spíše, že
mnohdy ta práce byla vykonávána
v mnohem větším rozsahu i mimo
pracovní dobu. A děkuji i těm jednotlivým občanům, kteří zjevně
vyznávají stejné zastaralé a nemoderní hodnoty jako já.
Lenka Matysková
lenka.matyskova@seznam.cz
Bravo historickým slavnostem!
Když jsem 9. srpna přicházela
oslavit VIII. výročí historických
slavností našeho města, pomyslela
jsem si „ To muselo dát práce!“
Už samotný průvod v čele s panem starostou Mgr. M.Hujerem na
koni jsem ocenila.
Šťastnou volbu měli organizátoři
i při výběru prostranství - zasadit
stánky a celou scénu do zeleně zámeckého parku. Velkým přínosem
pro zručského občana bylo nahlédnutí do historie vzniku města
Zruče nad Sázavou.
Všichni ti, co přijeli na oslavy,
jistě nelitovali. Zábava ve výborném duchu probíhala až do pozdních večerních hodin. A kdo už měl
slavení dost, mohl se projít večerní
zámeckou zahradou.
Chtěla bych tímto poděkovat
všem organizátorům
letošních
historických slavností. Zvláště
pak MěÚ ve Zruči nad Sázavou
a oddělení kultury při městském
úřadě paní Janatové a Vavřičkové.
Všichni odvedli pro nás návštěvníky velký kus práce. Děkuji.
Zdeňka Kuželková

Setkání po letech
Dne 26. 7.2008 se uskutečnilo v
hotelu CENTRIN ve Zruči nad Sázavou setkání bývalých žáků 9. tříd
ZŠ ze Zruče po 55 letech. Dobře
jsme se pobavili a zavzpomínali.
Chtěla bych tímto moc poděkovat personálu hotelu CENTRIN za
vzorné služby, které nám poskytovali a majitelce hotelu paní Bednářové za bezplatné poskytnutí prostor na naší akci.
Božena Matějková, Slavošov
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k a l e n d á ř
18.08.2008 ... Pondělí
• do 22.08.2008 - Kotelna: Zážitková bojová hra
23.08.2008 ... Sobota
• Prodejní trhy ... náměstí Míru
27.08.2008 ... Středa
• Kotelna: Lezení - horolezecká
stěna
28.08.2008 ... Čtvrtek
• Kotelna: Tajný cyklistický recesistický závod
30.08.2008 ... Sobota
• do 31.08.2008 - Kotelna: Babí
léto (Kotelna otevřena do večera)
15.09.2008 ... Pondělí
• (18.00) - MěÚ: Zasedání Zastupitelstva města
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20.09.2008 ... Sobota

Házená

• Prodejní trhy ... náměstí Míru

MISTROVSTVÍ ČR

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.

V HÁZENÉ MLADŠÍCH ŽÁKŮ

VE ZRUČI N. S.

Aktuální přehled naleznete také
na webových stránkách:
www.mesto-zruc.cz

WAIT v Čechách a ve Zruči nad Sázavou
Již podruhé jsme měli možnost v našem městě přivítat seskupení mladých lidí WAIT, kteří představují mezinárodní program zaměřený na
prevenci viru HIV.
Minule se představili studenti naši a britští, letos se jednalo o skupinu
česko-slovensko-britsko-švýcarskou, která si připravila komponovaný
program složený ze scének, písní, tance, break dance apod.
Akce se uskutečnila v pondělí 28. 7.2008 v zámeckém parku, vystoupení bylo dokonce opakováno dvakrát v 15 a v 17 hodin.
Přestože se tento mezinárodní program dostává ve světě do povědomí lidí, v našem městě byl přes poměrně dobrou propagaci téměř bez
odezvy. Děkuji touto cestou skupince mladých spoluobčanů, z nichž
některé jsem bohužel měla možnost poznat v době svého krátkého působení v přestupkové komisi a vím, že nějaký ten „prohřešek“ mají za
sebou. Tentokrát to byli ale zejména oni, kteří svou účastí zachránili
čest našeho pětitisícového města. Takže ještě jednou díky.
Jiřina Janatová

Stalo se před 10 lety ...

červenec 1998
Naše město se nadále potýká s nezaměstnaností. Díra
po Sázavanu se jen těžko zaceluje, i když snaha je. Například firma UNIVEL (p. Fr.Veleta) v Nové ulici opět
po několika měsíční pauze obnovila činnost a nabídla
pracovní příležitost asi 25 šičkám. V bývalém Sázavanu zahájila firma BETA (p. Špergr) výrobu dětské obuvi
– cca 100 pracovních míst. Nové pracovní příležitosti ,
hlavně pro šičky, nabízela ve Zruči nad Sázavou i firma
BUTZ CZ s.r.o., Dolní Kralovice.
Od 1. července byly zahájeny pravidelné prohlídky
zámku, jejichž součástí byla v tomto roce jedinečná výstava - fotografie zručského rodáka pana Milana Jelínka
- nazvaná „Národní parky USA“.
Oddíl volejbalu TJ Jiskra pořádal dvoudenní turnaj v
plážovém volejbalu – 1. ročník!
Oddělení kultury MěÚ Zruč nad Sázavou (p. Janatová)
a Správa hradu Ledeč nad Sázavou (p. Chaloupka zvaný
Rasken) pořádaly 11. 7. první společnou „bláznivou“ akci
- protichůdný pochod nazvaný „Proti všem“. Startovalo
se jednotně mezi 9 a 10 hodinou v obou městech. V cíli
ve Zruči nad Sázavou bylo pro ledečské hosty připraveno
malé občerstvení a prohlídka zámku, v cíli v Ledči nad
Sázavou zručské návštěvníky čekalo vystoupení šermířů. Ohlas v obou městech byl značný.
Oddíl házené TJ Jiskra pořádal 11. 7. již 15. ročník
turnaje hráčů starších 35ti let, kterého se účastnilo 10
mužstev.

Úspěšné házenkářské družstvo TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

Futsal

Rozpis 1. ligy
kolo
01.
02.
03.

soupeři
BenagoZručn.S.–Šumperk
Mělník – Benago Zruč n. S.
Benago Zruč n.S. – Eco-investment

so
pá
čt

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Benago Zruč n. S. – Vysoké Mýto
Ostrava – Benago Zruč n. S.
Benago Zruč n. S. – Kladno
Jistebník – Benago Zruč n. S.
Benago Zruč n. S. – Pardubice
Mladá Boleslav – Benago Zruč n. S.
Benago Zruč n. S. – Brno
Chrudim – Benago Zruč n. S.
Eco-investment – Benago Zruč n. S.
Šumperk – Benago Zruč n. S.
Benago Zruč n. S. – Mělník
Vysoké Mýto – Benago Zruč n. S.
Benago Zruč n. S. – Ostrava
Kladno – Benago Zruč n. S.
Benago Zruč n. S. – Jistebník
Pardubice – Benago Zruč n. S.
Benago Zruč n. S. – Mladá Boleslav
Brno – Benago Zruč n. S.
Benago Zruč n. S. – Chrudim

so
pá
so
so
so
pá
so
?
pá
pá
st
pá
st
pá
so
so
so
pá
?

termín
6.9.2008
12.9.2008
18.9.2008

hala
20:00 Zruč n. Sáz.
19:00 Neratovice
18:00 Zruč n. Sáz.
(Zápas bude vysílán v přímém
přenosu České televize ČT 4.)
18.10.2008 20:00 Zruč n. Sáz.
24.10.2008 20:00 VŠB Ostrava
1.11.2008 20:00 Zruč n. Sáz.
8.11.2008 18:00 Brušperk
15.11.2008 20:00 Zruč n. Sáz.
21.11.2008 18:00 Mladá Boleslav
29.11.2008 20:00 Zruč n. Sáz.
?
?
?
5.12.2008 20:00 Sparta
12.12.2008 20:00 Šumperk
17.12.2008 20:00 Zruč n. S.
19.12.2008 20:00 Vysoké Mýto
13.1.2009 20:00 Zruč n. S.
16.1.2009 20:00 Kladno
31.1.2009 20:00 Zruč n. Sáz.
7.2.2009 20:00 Pardubice
21.2.2009 20:00 Zruč n. Sáz.
27.2.2009 20:00 Brno
?
?
Zruč n.Sáz.

srpen 1998

Ve dnech 15. a 16. 8. pořádal oddíl házené TJ Jiskra již
44. ročník turnaje v házené mužů. Účastnilo se 8 družstev.
Firma INA MODE, která se usídlila v 1. patře budovy
III. internátu v Nové Zruči, zde provedla nábor pracovních sil, zejména vyučených švadlen. Z práce se však
dlouho netěšily, firma ve Zruči nad Sázavou měla jen
krátké trvání.
Na dobu určitou (srpen-prosinec) přijímala muže i
ženy také vlašimská firma Sellier-Bellot a.s. Jednalo se o
obsluhu strojů na výrobu munice.
Ve školní jídelně se prováděla rozsáhlejší rekonstrukce.
Práce se nepodařilo provést v době školních prázdnin.
Rekonstruovalo se až do konce roku 1998.
Již 30 let uplynulo od srpnových událostí v roce 1968.
Městská policie pořádala 22. 8. již 5. ročník turnaje v
malé kopané, do kterého se přihlásilo 12 mužstev.
Celý srpen byl budován pontonový most přes řeku Sázavou a dělány další přípravné práce na budoucím obchvatu, který bude sloužit pro osobní vozy po celou dobu
stavby nového mostu. Nákladní auta budou muset jezdit
přes Horku-Buda.
Jiřina Janatová

Foto Honza Losinecký: Letecký snímek Hodkova a Zbraslavic po červnovém větrném řádění

TJ Jiskra Zruč n.S. od pátku
13.6. do neděle 15.6. hostila nejlepší házenkářské týmy z celé ČR
v kategorii mladších žáků. Oddíl
házené místní TJ totiž ve sportovní hale pořádal mistrovství ČR v
házené této věkové kategorie. Pořadatelé se tohoto setkání zhostili
nad očekávání dobře a připravili
pro všechny zúčastněné opravdu
ideální podmínky.
Mistrovství ČR v házené mladších žáků se zúčastnili vítězové
jednotlivých krajů, včetně vítěze
středočeského přeboru, domácí
tým Jiskry Zruč n. S. Hrálo se
systémem každý s každým a hrací
čas byl 2 x 15 minut.
TJ Jiskra - Brno Bohunice 21:6
TJ Jiskra - STM Olomouc 10:5
TJ Jiskra - KH Kopřivnice 11:20
TJ Jiskra - Ledeč n. S. 17:8
TJ Jiskra - Čes. Budějovice 13:11
TJ Jiskra - Talent Plzeň 12:18
TJ Jiskra - Lovosice 2:15
TJ Jiskra Zruč n. S. vybojovala
na mistrovství ČR v házené mladších žáků vynikající 4. místo.
Klobouk dolů, co kluci z malého
středočeského městečka dokázali.
Vždyť se ve Zruči n. S. pracuje v
amatérských podmínkách, které
nelze srovnávat s oddíly hrajícími extraligu. Mladší žáci Jiskry
navíc oproti svým soupeřům
disponují úzkým kádrem hráčů.
Vždyť téměř všechna zúčastněná
družstva mají ve svých městech
sportovní třídy se zaměřením na
házenou. I z tohoto pohledu je
nutné vidět 4. místo jako úspěch
mimořádný. Kluci tak navázali na
loňské 3.místo z mistrovství ČR
minižáků a dokázali, že vloni to
nebyla náhoda.
1. KH Kopřivnice
2. Talent Plzeň
3. HK Lovosice
4. Jiskra Zruč n. S.
5. Loko Č.Budějovice
6. Kovofiniš Ledeč n.S.
7. Tatran Brno Bohunice
8. STM Olomouc
Trenér domácího týmu Jiří Dolejší ml. turnaj zhodnotil ze dvou
pohledů : „Jako organizátoři jsme
v průběhu turnaje na ubytování,
stravování i samotnou organizaci
slyšeli ze všech stran jenom chválu, což nás samozřejmě nesmírně
těší. Organizace tak velkého turnaje vyžaduje spoustu práce, ale
průběh mistrovství ČR nám ukázal, že i tak malý oddíl, jakým TJ
Jiskra Zruč n.S. je, dokáže uspořádat velký turnaj na vynikající
úrovni. Z pohledu trenéra hodnotím turnaj jako mimořádně úspěšný se smolným závěrem. Kdyby
mi před mistrovstvím ČR někdo
řekl, že skončíme na čtvrtém místě, nevěřil bych mu. Kluci se však
vzepjali k mimořádným výkonům
a toto vynikající umístění si po
zásluze vybojovali. Je nesmírná
škoda, že boje o medaile se nemohl zúčastnit náš nejlepší hráč Jirka
Dolejší a dlouhodobě zraněný Mikuláš Černý. V kompletní sestavě
bychom kůži tak lacino neprodali.
I přesto, před tím co kluci dokázali, smekám.. Vždyť v letošní
sezoně to nebyl úspěch ojedinělý. Po zisku Titulu přeborníků
Středočeského kraje pro sezonu
2007-2008 vybojovali na mistrovství ČR základních škol 5.místo a
vynikající sezonu podtrhli čtvrtým místem na mistrovství ČR v
domácím prostředí. A to už přece
něco znamená. Takže kluci – ještě
jednou dík.“
Na úspěchu při mistrovství ČR v
házené mladších žáků se podíleli :
Dolejší Jiří 29 branek, Švec Matouš 26, Fiala Marek 20, Červinka Vladimír 3, Hodek Michal 3,
Birka Ladislav 2, Toman Martin
2, Havlíček Matěj 1, Čula Patrik,
brankář Vinc David a dále trenéři
Dolejší Jiří ml., Dolejší Jiří st. a
vedoucí družstva Dolejší Radka.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří se jakkoliv podíleli
na organizaci turnaje, nebo byli
nápomocni v jiných potřebných
činnostech, které nejsou na první
pohled vidět, ale jsou nezbytné k
zajištění bezproblémového chodu
družstva, ale i celého turnaje.
Jiří Dolejší st.
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Házená
Házenkáři ze Zruče n.S. prožili vynikající sezonu 2007 – 2008.
Všechna mládežnická družstva, která hrají středočeský přebor, své
soutěže vyhrála. Úspěšnou sezonu navíc podtrhli prvenstvím ve sdružené regionální lize i muži Jiskry. Potěšitelným zjištěním však hlavně
bylo, že mladší i starší žáci se mohou rovnat s nejlepšími družstvy z
celé ČR, což dokázali na mistrovstvích ČR svých věkových kategoriích. Házenkářští funkcionáři Jiskry Zruč n.S. však nezahálí ani v práci,
která je nezbytná pro zajištění dobrého chodu oddílu. V loňské sezoně
se podařilo do oddílu přivést nové partnery, kteří podpořili náš klub.
Dále jsme uspořádali mistrovství ČR mladších žáků, v nejbližší době
otevřeme menší ubytovnu, atd., atd.. Je toho opravdu hodně, ale vraťme
se ke sportovním výsledkům jednotlivých družstev..

muži
Muži se po mnoha letech účinkování ve 2. lize dobrovolně vrátili
do sdružené regionální ligy. Důvodem byla generační výměna hráčů
a možnost dát více příležitostí mladým hráčům včetně dorostenců. I
proto jsme před „A“ družstvo nevytyčili ani žádný výkonnostní cíl.
Kluci se nám za to odvděčili nejen překvapivým prvenstvím v SRL, ale
i dobrou házenou, kterou předváděli ve většině svých zápasů. Po trochu
rozpačitém úvodu sezony se muži rozehráli k mimořádným výkonům,
se kterými by se neztratili ani ve 2. lize. Herní kvalita rostla s výpomocí starších pánů /Švarc, Vrzáček, Dolejší, Quirsfeld/. Když mladí kluci
cítili v zádech tuto podporu, hráli o mnoho lépe, nežli bez jejich přítomnosti. Střeleckou oporou byl po celou sezonu Jiří Böhm, který mimo
jiné hostuje v druholigové Ledči n.S. I přes vítězství v SRL se Jiskra
nepřihlásila do 2. ligy a i v nadcházející sezoně bude hrát SRL. Pevně
věříme, že kluci naváží na dobré výsledky i předváděnou hru z loňské
sezony a bude se jim dařit i v té letošní.
1. Zruč n.S.
18 14 0 4 454:381 28
2. Chodov B
18 13 0 5 454:415 26
3. Libčice
18 11 2 5 407:368 24
4. Vršovice
18 11 1 6 423:373 23
5. Železný Brod
18 10 1 7 413:408 21
6. Úvaly
18 9 1 8 438:403 19
7. Mladá Boleslav
18 9 0 9 406:425 18
8. Mělník
18 4 3 11 390:443 11
9. Kutná Hora
18 2 2 14 416:481
6
10. Kolín B
18 2 0 16 376:480
4
11. Bělá B (odhlášena)
0 0 0 0
0:0
0
12. Aritma (vyloučena ze soutěže)
0 0 0 0
0:0
0

Dorost
Dorostenci Jiskry Zruč n.S. hrají středočeský přebor, do kterého se v
sezoně 2007-2008 přihlásilo pouze 5 družstev a navíc celek Bělé pod
Bezdězem byl v jarní části ze soutěže vyloučen. Družstva se střetávala
turnajovým způsobem a tím pádem tak nahrazovala nedostatek zápasů,
který by vznikl v případě hraní soutěže klasickým způsobem podzim
– jaro. Zručští dorostenci předváděli kolísavé výkony, které byly zapříčiněny zejména častou absencí některých hráčů, kteří vypomáhali
celku mužů. Když se však družstvo sešlo kompletní, málokdy našlo přemožitele. Svůj přebor s předstihem vyhrálo a většinu porážek si kluci
připsali až v závěru soutěže, kdy o prvenství již nebylo pochyb. Tým
se střelecky opíral o Felise a výjimečného staršího žáka Rouba. Do poslední chvíle jsme v oddíle zvažovali, zda družstvo mladších dorostenců
pro nadcházející sezonu nepřihlásíme do nově vznikající 2. ligy mladších dorostenců, ale nakonec jsme se rozhodli, že ještě jednu sezonu
počkáme. Navíc počítáme s tím, že starší dorostenci budou pravidelně
nastupovat za družstvo mužů a sbírat tak cenné zkušenosti.
1. Zruč n. S. - st.
18 13 0 5 323:278 26
2. Mělník - st.
18 10 2 6 280:253 22
3. Kutná Hora - ml.
18 9 1 8 276:265 19
4. Vršovice - ml.
18 2 1 15 246:329
5
5. Bělá p. B. (vyloučena ze soutěže)
0 0 0 0
0:0
0

Starší žáci
Starší žáci Jiskry Zruč n.S. taktéž hráli středočeský přebor a vedli si
suverénně. Za celou sezonu neztratili ani bod a s velkým náskokem svůj
přebor vyhráli. Potěšitelné zjištění však bylo, že kluci se mohou rovnat i
s nejlepšími týmy z celé ČR. Po podzimních výsledcích totiž starší žáci
postoupili do dlouhodobého mistrovství ČR, které se hraje pod názvem
„Žákovská liga“. Do této soutěže se probojovalo 24 nejlepších týmů ČR,
které se střetávaly turnajovým způsobem a vždy poslední celek vypadával. Jiskra se probojovala až do 4. kola a o jejím vyřazení rozhodla
jediná branka. Byla to veliká škoda, protože kluci mohli vybojovat i
lepší umístění, než nakonec byla 11. příčka v ČR. I tak však musíme
starší žáky pochválit, protože jejich výkonnost v těchto těžkých střetnutích rostla zápas od zápasu a kluci dokázali potrápit i absolutní špičku v
této věkové kategorii. Celé družstvo bylo vyrovnané, ale vůdcem týmu
byl přece jenom Pavel Roub, o kterého se po sezoně eminentně zajímala
Dukla Praha.
1. Zruč n. S.
18 18 0 0 330:151 36
2. Kobylisy
18 13 0 5 278:196 26
3. Mladá Boleslav
18 12 0 6 305:199 24
4. Kutná Hora
18 9 2 7 247:219 20
5. Mělník
18 5 2 11 210:271 12
6. Bělá p. B.
18 3 0 15 178:301
6
7. Příbram
18 1 0 17 68:279
2

mladší žáci
Starší žáci Jiskry Zruč n.S. taktéž hráli středočeský přebor a vedli
si suMladší žáci se stejně jako jejich starší kamarádi účastnili středočeského přeboru. Této soutěže se zúčastnilo 7 týmů a hrálo se také
turnajovým způsobem. Jiskra nastupovala s poměrně mladým kádrem.
Většinou to byli úspěšní minižáci / 3.místo v ČR v roce 2007 /, kteří
přestoupili o kategorii výše. Ani fyzický handicap vůči svým soupeřům
však klukům nezabránil, aby vybojovali čtvrtý titul přeborníka Středočeského kraje v sezoně 2007-2008 pro oddíl TJ Jiskra Zruč n.S. Cesta
však nebyla lehká a zejména zápasy s celkem Úval patřily opravdu k
velkým bojům. Kluci těžili zejména z důsledné obrany a vynikajícího
rychlého protiútoku. Mladší žáci se však nespokojili pouze s úspěchem
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ve Středočeském kraji a na mistrovství ČR mladších žáků, které mimo
jiné pořádal náš oddíl, do posledního zápasu bojovali o medaile. Nakonec obsadili vynikající 4.místo a Jirka Dolejší byl navíc vybrán do Allstars týmu turnaje. Tito kluci vhodně doplňují starší žáky a při pohledu
do budoucna svítí naděje, že společnými silami kluci vrátí do Zruče n.S.
ligovou házenou.
1. Zruč n. S.
36 33 0 3 516:241 66
2. Úvaly
36 30 1 5 522:303 61
3. Mělník
36 19 1 16 369:347 39
4. Dukla Praha
36 17 2 17 439:407 36
5. Mladá Boleslav
36 11 3 22 290:386 25
6. Příbram
36 9 1 26 296:404 19
7. Kutná Hora
36 3 0 33 213:557
6

Minižáci
Minižáci se zúčastňují středočeských turnajů v miniházené 4+1, které
se však nesčítají do dlouhodobé tabulky, ale každý turnaj se vyhodnocuje samostatně. Je to trochu škoda, protože se klukům dařilo výborně.
Navázali na dobré podzimní výkony a v jarní části dokonce všechny
turnaje ve „čtyři plus jedničce“ vyhráli. Mohl to být tak další titul přeborníka Středočeského kraje do letošní bohaté sbírky našeho oddílu.V
této kategorii se však bohužel neuděluje. V zimní přestávce si kluci vyzkoušeli i klasickou házenou na celé hřiště a dokázali, že by jim tento
přechod neměl dělat potíže. Oporami tohoto družstva jsou Červinka a
Havlíček, kteří se již úspěšně prosazují v mladších žácích.

Přípravka
Za družstvo přípravky nastupují převážně kluci, kteří přišli na podzim
do našeho oddílu po náboru, který jsme provedli nejen na základní škole, ale i ve škole mateřské. Výsledky u této kategorie nejsou vůbec důležité, a proto je záměrně neuvádím. Postačit musí seznam hráčů, kteří
za přípravku nastoupili a branky, které kluci vstřelili. Oni jsou na každý
střelecký úspěch patřičně hrdí. Paradoxem tohoto družstva je, že nejlepším střelcem týmu je jeho nejmenší a nejmladší hráč, Aleš Dolejší. Ten
však asi své dovednosti odkoukal od svého staršího bráchy.

Starší páni
Starší páni Jiskry Zruč n.S. žádnou pravidelnou dlouhodobou soutěž
nehrají. V této kategorii Český svaz házené žádné soutěže nepořádá a
je to možná trochu škoda. Tito bývalí vynikající házenkáři tak objíždějí
jednotlivé turnaje a i nadále šíří dobré jméno zručské házené. Málokdy
tito „starší páni“ z těchto zápolení nepřivezou nějaký pohár a mnoho
turnajů dokonce vyhrávají. O tom, že ve Zruči n.S. jsou opravdu vynikající i „starší páni“ svědčí fakt, že čtyři z nich se v září zúčastní neoficiálního mistrovství Evropy klubů této věkové kategorie. Petr Švarc a
Martin Řimnáč pojedou do Švédska s týmem Slavie Praha, kde strávili
velkou část své házenkářské kariéry. Jiří Dolejší mladší a jeho otec pak
posílí celek Tatran Brno Bohunice, který do Malmö vysílá týmy dokonce dva. Jeden v kategorii nad 35 let a druhý nad 45 let. Přejme jim, ať se
jim na severu Evropy daří a i tam šíří věhlas zručské házené.
**********************************************************
Jak sami z výsledků vidíte, házenkáři TJ Jiskra Zruč n.S. prožili
opravdu vynikající sezonu. Svými předváděnými výkony na sebe přitahují pozornost funkcionářů a trenérů i ostatních oddílů. O muže je
zájem v nedaleké Ledči n.S., která by ráda posílila svůj tým před druholigovými boji. O, nyní již dorostence, Rouba se neustále intenzivně
zajímá Dukla Praha. A navíc byli tři starší žáci /Vrzáček, Lefner, Maštalíř / a jeden mladší /Dolejší/ vybráni do výběru kraje Vysočina, se
kterým se o prázdninách zúčastní dvou týdenních soustředění a dvou
mezinárodních turnajů.
K vynikajícím výkonům hráčů na hřišti se však přidali i funkcionáři oddílu. Do Zruče n.S. se podařilo „dostat“ mistrovství ČR mladších
žáků. Díky této akci jsme zaznamenali větší zájem regionálních partnerů o zručskou házenou, kteří se chtějí zviditelnit a zároveň podpořit
náš oddíl. V současné době probíhá další rekonstrukce v areálu házené
a ještě v letošním létě otevřeme menší ubytovnu v těsném sousedství
házenkářského hřiště. Nezapomínáme ani na neoblíbenou funkci rozhodčích. I v nadcházející sezoně bude soutěže 1.ligy rozhodovat Jiří Dolejší ml. a nejvyšší dorostenecké soutěže společně s druhou ligou Dolejší
Jiří st. Na podzim se pak do spárů diváků a hráčů vrhne nová mladá
dvojice Kovařík – Červinka. Přejme všem rozhodčím pevné nervy a cit
při rozhodování.
I když bych mohl pokračovat, myslím si, že výčet házenkářských
úspěchů i mimosportovních aktivit je dostačující na to, aby si každý
dokázal udělat přehled, jak funguje házená ve Zruči n.S. Já jen pevně
doufám, že nastolený trend ve Zruči n.S. vydrží co nejdéle a i v budoucnu se zručská házená bude moci pochlubit podobnými úspěchy.

HÁZENKÁŘŠTÍ ŽÁCI ZE ZRUČE N. S.
OVLÁDLI REPUBLIKOVÝ CAMP V LIBERCI
Firma Erima ve spolupráci s Českým svazem házené již několik let
pořádá letní tréninkové tábory pro mladé házenkáře. V letošním roce
tyto výcvikové campy proběhly čtyři na třech místech ČR – Třeboň,
Liberec a Litovel. Toho libereckého se zúčastnili 3 žáci z házenkářského
oddílu TJ Jiskra Zruč n. S./ Matěj Vrzáček, Lukáš Lefner a Jirka Dolejší/ a svými výkony a výsledky opět dokázali, že zručští žáci patří k
nejlepším v ČR.
Tréninkový tábor probíhá jeden týden a v náročném celodenním
programu kluci jen těžko hledají volné chvíle na odpočinek. Soutěží
se v mnoha činnostech a dovednostech, trénují se herní věci, střelecké
umění, hrají se zápasy, ale pořadatelé nezapomínají ani na kvalitní rehabilitaci a videoprojekci. V letošním libereckém campu dosáhli žáci
ze Zruče n. S. velmi kvalitních výsledků. Ve střelecké soutěži „Hledá
se nový Filip Jícha“ zvítězil Jirka Dolejší a tím získal právo účasti na
bundesligovém zápase Kielu, kde Filip Jícha působí. V bodovací soutěži
o nejlepšího hráče campu vyhrál Matěj Vrzáček, Jirka Dolejší obsadil
3. místo a Lukáš Lefner skončil na 5. místě. V kategorii „Nejužitečnější
hráč campu“ zvítězil Jirka Dolejší před Matějem Vrzáčkem. Vítěz této
kategorie má výcvikový tábor pro rok 2009 zdarma. Jirka Dolejší se stal
navíc nejlepším střelcem libereckého campu. Klukům patří velké poděkování za šíření dobrého jména zručské házené a gratulace k dosažení
cenných úspěchů.

TURNAJ JISKRA FANKLUB CUP

V den letního slunovratu se konal první fotbalový turnaj přípravek, jehož pořadateli byli Fanklub TJ Jiskra minižáci ve spolupráci s TJ. Hrálo
se ve dvou skupinách, 1. mladší přípravka a 2. starší přípravka, systémem každý s každým. Z obou skupin byl vyhodnocen nejlepší střelec,
brankář a hráč, v každém družstvu potom také nejlepší hráč týmu.
Mladší přípravka - celkové pořadí družstev včetně nejlepších hráčů
týmů:1.místo Zruč/S - Kovář L., 2.místo Kolín A - Němčok J., 3.místo
Hněvkovice - Dvořák D., 4. Kutná Hora - Procházka O., 5. Kolín C
- Kobáček J., 6. Kolín B - Platzer M. Nejlepším střelcem turnaje ml.
přípravek se stal Samuel Uman z družstva Kolín A, nejlepším hráčem
Jan Tvrdík ze Zruče n. S. a nejlepším brankářem Jakub Vaněk z Kutné
Hory. Skóre jednotlivých zápasů: Zruč-Kolín A 1:0, Zruč-Kolín B 2:0,
Zruč- Kolín C 1:0, Zruč-Hněvkovice 1:0, Zruč-Kutná Hora 2:0. Střelci
gólů: Kovář 3, Šícha 2, Tvrdík 1, Arnolt 1.
Starší přípravka – celkové pořadí družstev včetně nejlepších hráčů
týmů:1.místo Kutná Hora - Jenčík M., 2.místo Dolní Kralovice - Pilát
M., 3.místo Rataje n. S. -Tancer R., 4. Zruč/S Nikodím V., 5.Trhový
Štěpánov - Šimek O. Nejlepším střelcem turnaje st. přípravek se stal
Beneš A. z družstva Rataje n. S., nejlepším hráčem turnaje Braumber J.
z Dolních Kralovic a nejlepším brankářem Puchoň J. z Kutné Hory.
Skóre jednotlivých zápasů: Zruč-Rataje 0:1, Zruč-D.Kralovice 0:1,
Zruč-Trhový Štěpánov 3:0, Zruč-Kutná Hora 0:2. Střelci gólů: Toman
M. 1, Martinák T. 1, Nikodím V. 1.
Na postech rozhodčích se střídali Jelínek L., Váňa M. a Váňa J. ml.
Počasí bylo krásné letní, bylo třeba hasit žízeň, zápasy byly náročné,
proto bylo třeba doplnit i energii, a o to vše se skvěle postaral p.Jaroslav
Studnička a jeho provozovna občerstvení na hřišti.
Ke zkrácení volné chvíle byly pro děti připraveny soutěžní disciplíny
včetně malé odměny. O zajištění se postaralo Mateřské centrum Setkání ve spolupráci se ZŠ Kácov. Na šesti stanovištích děti zkoušely své
pohybové schopnosti s míčem fotbalovým (slalom a výkop na branku),
basketbalovým (hod na koš), skoky v pytlích, obratnost v lovu rybiček
na magnetky a kroketová dráha. Za splnění každé disciplíny dostaly na
ruku (nebo i nohu) razítko – písmenko, a když složily celé slovo „fotbal“, mohly si dojít pro malou odměnu. Pokud někdo soutěžil opakovaně, obdržel už jenom samolepku nebo výbornou bublaninu z pekařské
kuchyně p. Pergrové. Také zde byl prostor pro volnou hru – kreslení,
skládání puzzlí, časopisy, dřevěné skládačky,…
Během dne bylo možné si zakoupit lístky do tomboly, losování proběhlo po skončení zápasů. Pro potěšení byly pro děti k dispozici balonky plněné heliem a velký ohlas měl Tattooman Dr.Kalich se svojí
tetovací dílnou. Dětem fixem zdarma maloval různé obrázky na kůži.
Po celý den probíhal zápis mladých zájemců o fotbal od nejmenších až
po žáky. Ti, kteří se nezúčastnili tohoto turnajového dne a mají zájem
o aktivní členství ve fotbalovém klubu TJ Jiskra, se mohou kdykoli přihlásit telefonicky u p.Kovářové (777 664 049). Nová sezona začíná v
pátek 8.8.2008 prvním tréninkem od 18h.
Na závěr velké poděkování všem aktivním rodičům, přátelům a hlavním sponzorům turnaje: FIBEKO s.r.o., N & N spol. s r.o., KBBK s.r.o.,
Jaroslav Studnička , Variel a.s., Restaurace a bar Na Poště, knihkupectví ARVETTI, Potraviny Šťastná, Hella CZ s.r.o.
Za fanklub TJ Jiskra minižáci Lenka Nováková a Jiřina Kovářová

Nohejbal
Okresní přebor mužů Kutná Hora - Kolín
Chabeřice Star ,,B“ - TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 1 : 6
Poslední zápas před prázdninovým volnem jsme sehráli prestižní
utkání proti Chabeřicím ,,B“. První utkání jsme nakonec po třech setech zvládli a vyhráli, když za Jiskru nastoupila naše nejlepší dvojka,
Král ml., Kotek. Druhá dvojka, Doubrava, Král Zb. dokázala také zvítězit a zvýšit skóre na 2:0 pro Jiskru. Jan Král ml., po pěkném výkonu,
v zápase singlu zvítězil a zvýšil na 3:0. Po další výhře v trojicích bylo
již rozhodnuto o naší další výhře. V následující hře dvojic se však hostům podařilo uhrát alespoň jeden cenný bod, kdy za domácí hrál náš
hostující hráč J.Král st. Po dalších výhrách první dvojky a trojky jsme
mohli slavit další výhru v derby. Nejlepší hráč utkání byl Král ml., který
zvítězil v pěti utkáních.
Jan Král

Volejbal
Dva po sobě jdoucí víkendy se konaly již tradiční turnaje „Zručské beachvolejbalové léto“. 12.-13.07. proběhl turnaj smíšených trojic, kterého
se zúčastnilo 22 družstev. První místo si vybojovala zručsko-benešovská sestava „Gisa a Kiki“, druhé místo patřilo „Armagedonu“ z Liberce
a bronz putoval do rukou „Jupí“ Štoky.
Následující sobota patřila mužským dvojicím, kde v dvanáctičlenné
konkurenci dosáhli na zlato Kolíňáci „Cuore Sportivo“, druzí skončili „Eva a Vašek“, zručsko-příbramská spolupráce, třetí „Plážové kurty
známy“ Lanškoun. Pro pány byla jistě zajímavá i neděle - to na plážový
písek vyběhly ženy a určitě se bylo na co koukat. Teprve druhý ročník
ženské verze turnaje ovládly Zručandy, na prvním místě čistokrevná
zručská dvojice „To stojí“, stříbrem se chlubilo „Jupí“ - Štoky a Zruč a
třetí v pořadí skončily „Janky“ z Čakova.

Jiří Dolejší starší
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