ZRUČSKÉ
NOVINY
www.mesto-zruc.cz

ÚNOR 2012 (02)
Zima ještě nekončí
O Vánocích si mnozí z nás pochvalovali mírnou zimu a s úsměvem pohlíželi na pohlednice, na
nichž pan Lada namaloval krásnou
zasněženou krajinu s kostelíčkem
a chaloupkami, z jejichž komínů k
nebi stoupá světlý kouř. Přáli jsme
si vzájemně hodně zdraví do nového roku a mnuli jsme si ruce, jak
moc neprotopíme.
Přišel ale únor a zima ukázala,
kdo je právě pánem. Udeřila na
nás v podobě silných mrazů a nad
našimi domovy to začalo dýmat.
Nejeden komín připomínal starou
parní lokomotivu, přičemž ovšem
stačil jeden nádech a o kvalitním
uhlí či koksu to rozhodně nebylo.
Při takové podvečerní procházce
se dalo téměř přesně určit, co kde
zrovna do kotle přiložili. A v tu
chvíli se o upřímnosti přání hodně zdraví dalo hodně pochybovat.
Ono totiž přání samo o sobě moc
nezmůže, o zachování zdraví se
musíme sami přičinit.
Vzpomínám si na první zimu
po dokončení plynofikace našeho
města, kdy se nad celým naším
dolíkem vznášel lehký modravý
opar. Bohužel byla to krátkodobá
záležitost, vydrželo to opravdu jen
tu pouhou jednu zimu, protože,
přímo úměrně se vzrůstající cenou
plynu a elektřiny, začalo postupně
opět přibývat dýmajících komínů
a nad naše město se zpátky usadil
hustý černošedý dým, doplněný
o mlhu povalující se kolem řeky.
Kombinace toho všeho jen stěží k
udýchání.
Musíme se takto vzájemně dusit? Zdraví máme přece všichni
jenom jedno, přírodu jsme si poničili už víc než dost, a proto by
nám nemělo být nikomu lhostejné,
co se do kotlů hází. Plasty a další
odpad tam rozhodně nepatří.
Rozum do hrsti bychom ale měli
vzít všichni, a to nejen my, kteří
topíme, ale i ti, co ovlivňují ceny
energií. Při neúměrném zdražování totiž právě některé z nás napadá
pomáhat si po svém, bez ohledu
na zdraví ostatních spoluobčanů.
A to pochopitelně vede k vynakládání vyšších prostředků do
zdravotnictví na léčbu dýchacích
a jiných potíží, prostředků na obnovu přírody, a tak se vlastně jen
přehazují peníze z jedné kapsy do
druhé. Problém neřeší ani povinná každoroční kontrola komínů,
která zase odlehčí našim peněženkám, ale plicím určitě ne.
Zima ještě zdaleka nekončí, je to
námět k zamyšlení nebo výzva k
řešení?
Jiřina Janatová

Změna
pokladních hodin
MěÚ
Od 6. 2. 2012 se mění
provozní doba hlavní pokladny.

pondělí a středa

8.00 - 11.30, 12.15 - 16.45

úterý a čtvrtek
9.30 - 11.30

pátek

pokladna uzavřena
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Konkurzní řízení na ředitele/ředitelky škol

Vyhlášení konkurzů přinese právní jistotu pro město,
rodiče, žáky i ředitele škol
V prosinci loňského roku Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila novelu školského zákona. Školský zákon je základní
norma, kterou musí dodržovat město Zruč nad Sázavou jako zřizovatel
I. Základní školy, Základní umělecké školy a dvou mateřských škol. Zřizovatelem Základní školy v Okružní ulici je Středočeský kraj.
Změna (novela) školského zákona, kromě jiného, stanovuje, že ředitelé škol jsou na své vedoucí pracovní místo jmenováni zřizovatelem,
tj. městem, na období šesti let na základě výsledků konkurzního řízení.
Dosud nebyl mandát ředitele školy časově omezen.
Ustanovení je jasné a pravidla konkurzu jsou daná vyhláškou. Ředitel
je jmenován na 6 let a po jejich uplynutí přichází konkurzní řízení. Stávající ředitel se konkurzního řízení samozřejmě může zúčastnit. Počet
mandátů není omezen. Jestliže není konkurzní řízení městem vyhlášeno, ředitelův mandát se prodlužuje na dalších 6 let.
Novela zákona v přechodných ustanoveních však také říká, jak má postupovat město v současné situaci, kdy má ředitele ve vedoucí pozici na
dobu neurčitou ještě podle původního znění školského zákona. Ředitelky a ředitel škol ve Zruči nad Sázavou spadají do té skupiny ředitelů,
kteří jsou ve funkci déle než 6 let a pro ně zákonodárce ustanovil konec
mandátu na 31. červenec 2012.
Čtenář vidí, že v novele zákona je určitá nejasnost. Platí to, že ředitelům končí mandát nebo to, že když město nevyhlásí konkurz, tak bude
mandát automaticky stanoven na 6 let? Výklady novely zákona jsou
různé, jako obvykle. Město, ředitelé a další zúčastnění potřebují ovšem
jistotu.
Město se proto rozhodlo pro vyhlášení konkurzů. Podobné rozhodnutí
přijali i někteří další zřizovatelé škol, např. Středočeský kraj. Ke dni
1. srpna 2012 bude mít Zruč nad Sázavou nezpochybnitelné ředitele škol
s pevným, jasným mandátem.
Ing. Ivo Novák, tajemník MěÚ Zruč nad Sázavou
----------------------------------------------------------------------------Město Zruč nad Sázavou
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, na základě usnesení Rady města Zruč nad Sázavou
č. 44/2012 ze dne 6. 2. 2012, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky:
I. Základní školy Zruč nad Sázavou
Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou
Mateřské školy Na Pohoří Zruč nad Sázavou
Mateřské školy Malostranská Zruč nad Sázavou.
Všechny uvedené školy jsou příspěvkové organizace
města Zruč nad Sázavou.
Předpokládaný nástup do funkce u všech výše uvedených pozic
je 1. 8. 2012.
Přihlášky jsou přijímány do pátku, 23. 3. 2012, 14:00 hodin.
Další informace na www.mesto-zruc.cz. , úřední deska města.
Zn.: ../12/Ř.

FINANČNÍ ÚŘAD V KUTNÉ HOŘE
INFORMUJE VEŘEJNOST
Finanční úřad v Kutné Hoře informuje všechny daňové poplatníky, kteří
budou za r. 2011 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního
úřadu přítomni na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou, výstavní sál zámku – 2. patro:
12. 3. 2012
od 13 do 17 hod.
21. 3. 2012		
od 13 do 17 hod.
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech, obdobně jako
v minulých letech, umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu – bez front
a v „domácím prostředí“ mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou
získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a
rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.
Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz → daňové tiskopisy. Ucelený přehled informací o elektronickém podání daňového přiznání je k dispozici také na stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.
cz → daně elektronicky. Daňové formuláře je možné si vyzvednout na MěÚ
Zruč nad Sázavou v kanceláři starosty.
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových
přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na
informační telefonní lince FÚ v Kutné Hoře – tel. číslo: 327536329 nebo FŘ
v Praze – tel. číslo 234009219. Informační linky budou v provozu od 1. 3.
2012 do 2. 4. 2012.
Na Finančním úřadě v Kutné Hoře budou rozšířeny úřední hodiny pro veřejnost takto:
• ve dnech 26. - 30. 3. 2012 a dne 2. 4. 2012 do 18:00 hod., pokladna pro
výběr daní v hotovosti bude tyto dny otevřena v době od 8 do 12 hod. a
od 13 do 15.30 hod.
• v sobotu dne 31. 3. 2012 od 8:00 do 12:00 hod. (pokladna tento den
hotovost nepřijímá).
Pracovníci daňové správy budou rádi, když využijete nabízené služby a
věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění Vašich daňových povinností.
Předem Vám děkují za spolupráci a těší se na její další pokračování.
Finanční úřad v Kutné Hoře

V. Reprezentační ples města
Výborná hudba a nabitý doprovodný program charakterizovaly letošní už
pátý Reprezentační ples města Zruč nad Sázavou, který proběhl v sobotu 18.
2. 2012. Téměř 600 prodaných vstupenek, bohatá tombola a štědrá podpora sponzorů z řad místních podnikatelů, pomohly naplnit městskou kasu, a
připravit tak podmínky pro pořádání dalších kulturních akcí v našem městě.

Doprovodný program obsáhl předtančení děvčat ze skupiny A.L.A. pod
vedením Aleny Heroutové, která předvedla několik skvělých tanečních
kreací v moderním stylu. Dobrou protiváhou bylo vystoupení skupin Čarodějky a Divoké růže pod vedením Aleny a Terezy Zemanových, které
předvedly klasické irské tance. A taneční třešničkou na plesovém dortu bylo
vskutku profesionální vystoupení tanečního mistra Jana Beránka s partnerkou s pokusem zasvětit přihlížející Zručáky do tajemství klasických tanců.
Jan Beránek, který celý ples zároveň moderoval, po krátkém vydýchání ze
vskutku heroického výkonu všechny přítomné uklidnil, že ve svých tanečních kurzech vyučují tyto tance přece jen v „poněkud jednodušší úpravě“.

Soutěž pro
fotografující nadšence
skončila
Fotoklub Zruč nad Sázavou ve
spolupráci s městem Zruč nad Sázavou a za podpory firmy Ultralab
a syn uspořádal na podzim 2011 už
devátý ročník soutěže pro fotografující nadšence.
Novinkou tohoto ročníku bylo
zasílání fotografií v elektronické
podobě, aby se předešlo rozkolísané
kvalitě papírových zvětšenin a hodnocení nemohlo být tímto faktorem
ovlivněno. Porota ve složení, Jiří
Říha, Lenka Říhová, Iva Klapková,
Milan Leopold a Jaroslav Bouma se
sešla dne 7. 1. 2012. V kategorii A se
hodnotilo 131 fotografií, v kategorii
B 119 fotografií. Po předběžném
výběru v elektronické podobě na
webové galerii Picassa bylo vybráno z každé kategorie 30 fotografií
do tzv. „užšího výběru“, které byly
členy poroty bodovány stupnicí 1-10
bodů. Z fotografií z užšího výběru
bylo podle jejich bodového zisku
vybráno dalších 15 fotografií, které se nechaly v Ultralabu zvětšit na
formát 30 x 40cm. Porota zohlednila při výběru oceněných nejen
absolutní bodový zisk jednotlivých
fotografií, nýbrž i kvalitu tvorby
jednotlivých autorů a jejich početní zastoupení v užším výběru. Po
zohlednění těchto faktorů bylo rozhodnuto o tomto pořadí:
kategorie A:
1. místo Andrea BAKULOVÁ
2. místo Jiří KRÁLOVEC
3. místo Aneta KADEŘÁVKOVÁ
4. místo Adéla CASKOVÁ,
Denisa MEZEROVÁ,
Denisa DUSPIVOVÁ

Další přestávky vyplnily svými artistickými výkony dámy ze skupiny
Show-time a žonglér cirkusu Pavliny. Všichni sklidili zasloužený potlesk.
Dobrou zábavu nezkazily ani obě kapely. Ústecko-litoměřický OH band
rozhýbal tanečníky na velkém sále a jeho premiéra ve Zruči dopadla nadmíru dobře. Klasickej postup z Brandýsa n. L., který to rozjel na malém sále,
už Zručáci znají a ani tentokrát tihle muzikanti jistě nikoho nezklamali. Obě
kapely hrály statečně až do třetí hodiny ranní a zaplněné parkety i v tuto pokročilou hodinu svědčily o tom, že svou práci odvedly opravdu dobře. No a
ty nevytancované do čtvrté hodiny ranní udržovala v pohybu ještě diskotéka
Miroslava Papeže.
Snad se nikdo nenudil, a tak patří obrovský dík všem účinkujícím, ale
hlavně návštěvníkům, kteří svou účastí dali najevo příslušnost ke svému
městu a samozřejmě v neposlední řadě i všem sponzorům, bez jejichž přispění by ples nemohl být tak bohatě nabitý zajímavým programem.
Mgr. Martina Fialová, foto Radek Fiala

CENA MĚSTA
Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje udělení CENY MĚSTA za rok 2011.
Písemné návrhy na udělení „Ceny“ za aktivity, záslužné činy, apod.,
dosažené pouze v roce 2011, přijímá kancelář starosty do 31. 3. 2012.
Statut pro udělování „Ceny města“:
1. Cena města Zruč nad Sázavou (dále jen „Cena“) je udělována za
aktivity významnou měrou přispívající k všestrannému rozvoji našeho
města a k jeho vnitřní i vnější reprezentaci. Uděluje se tak například
za vynikající výsledky dosažené na poli kulturním, sportovním nebo
vědeckém.
2. Návrh na udělení „Ceny“ je oprávněn podat kterýkoliv občan starší
18 let a mající trvalé bydliště ve Zruči nad Sázavou. Návrh lze podat
prostřednictvím členů zastupitelstva města nebo podáním v kanceláři
starosty na městském úřadě.
3. Pro udělení „Ceny“ může být navržen kterýkoliv občan splňující
podmínky uvedené v odst. 1, a to bez jakékohokoliv omezení věku. Rovněž místo jeho trvalého bydliště nemusí být ve Zruči nad Sázavou.
4. Konečný návrh na udělení „Ceny“ předkládá spolu s písemným
zdůvodněním zastupitelstvu rada města, a to na základě předchozího
projednání všech došlých návrhů.
5. „Cena“ je vyplácena finanční částkou ve výši 7 500 Kč, nemusí být
udělována každoročně a není na ni právní nárok.
Mgr. Martin Hujer, starosta města
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kategorie B:
1. místo Miroslav PAVELKA
2. místo David PAVELKA
3. místo Milan NYKODÝM,
Iveta LINHARTOVÁ
4. místo Jan PAVELKA,
Jan RADA
Soutěžní fotografie byly vystaveny v průběhu měsíce ledna 2012 ve
výstavní síni v podkroví zručského
zámku. Na sobotu 28. ledna organizátoři pozvali všechny soutěžící na
slavnostní zakončení výstavy soutěžních snímků.
O „kulturní program“ se postarali porotci. Na některých snímcích,
které promítli přítomným, ukázali
možnosti dalších úprav, které jsou
mnohdy oním pomyslným krůčkem,
jež chybí k dokonalosti fotografie.
Nejlepší fotografové byli oceněni
diplomem a knihou, ale ani ostatní
účastníci neodcházeli s prázdnou byli za snahu odměněni papírovou
verzí některých svých fotografií.
S touto formou ocenění práce zúčastněných fotografů se počítalo již
na počátku stanovování koncepce
tohoto ročníku fotosoutěže, a tak
většina finančních prostředků byla
věnována právě na zhotovení zvětšenin v Ultralabu. Dernisáž se nakonec stala příjemným setkáním
fotografů amatérů ze Zruče a nedalekého okolí a kladné ohlasy na tuto
akci a nové podněty od účastníků
soutěže vlily opět trochu energie do
žil unaveným organizátorům a budou, doufejme, inspirací pro uspořádání dalšího jubilejního ročníku.
Lenka Říhová
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Rada města na svém
31. zasedání, konaném
dne 23. 01. 2012

• ukládá předložit do jednání ZMě
žádost paní Romany Novákové o
snížení ceny pozemku p. č. 2 197/1
dle KN v k. ú. Zruč nad Sázavou a
doporučuje tuto žádost neschválit
• ukládá zveřejnit záměr města na
prodej pozemků p. č. 125/121 a p.
č. 125/122 a následně předložit do
jednání ZMě
• bere na vědomí uspořádání humanitární sbírky použitého ošacení,
která se uskuteční ve spolupráci s
Diakonií Broumov ve dnech 14. a
15. 3. 2012. Zveřejnění zajistí KS.
• souhlasí a podporuje zapojení I.
Základní školy Zruč nad Sázavou
do vzdělávacího projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. Ředitelku I. ZŠ bude informovat OKŠS.
• schvaluje ukončení smlouvy ze dne
20. ledna 2005 se Zdeňkem Voslářem, V Maloninách 916, 285 22
Zruč nad Sázavou
• schvaluje zveřejnit záměr města na
výběrové řízení na akci: „Přístavba
MŠ Malostranská“ a poptat tyto firmy: AGOS stavební, a. s., Tomáše
ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov
/ ATOS, spol. s r. o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou / ARCHATT PAMÁTKY, spol.
s r. o., V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč
/ Zručská stavební, s. r. o., Na Úvoze 1 053, 285 22 Zruč nad Sázavou
/ Spojstav, spol. s r. o., Jordana Jovkova 3 251, 143 00 Praha 4 – Modřany / Jelínek Jan – stavebnictví,
K Bažantnici 1 002, 285 22 Zruč
nad Sázavou. Jjmenuje hodnotící
komisi v tomto složení: členové
(náhradníci) - Mgr. Martin Hujer
(Ing. Roman Výborný), JUDr. Alena Hajská (Ing. Šimek, CSc.), Lubomír Dolák (Ing. Milan Růžička).
Poptávku zašle SM.
• schvaluje zveřejnit záměr města
na výběrové řízení na akci: „Obnova jezírka v zámeckém parku“
a poptat následující firmy: STAVONEL, spol. s r. o., Komenského
náměstí 39, 284 01 Kutná Hora /
Hradecká společnost, s. r.o., Hradec 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou
/ SILNICE ČÁSLAV – Holding,
a. s., Chotusická 1 121, 286 22
Čáslav / STAR BUILD, s. r. o.,
Podchýšská 87, 143 00 Praha 4 /
Pecina, s. r. o., Na Oboře 876, 276
01 Mělník / PRAGOMAR, s. r. o.,
Vožická 972/5, 148 00 Praha 4 Kunratice / JAN ČERMÁK, spol. s
r. o., Stavbařů 290/3, 147 00 Praha
7 - Hodkovičky / Zahradní centrum
v Děčíně BH, s. r. o., Teplická 34,
405 05 Děčín IX. Jmenuje hodnotící komisi v tomto složení: členové
(náhradníci) - Mgr. Martin Hujer
(JUDr. Alena Hajská), Ing. Ludmila Plášilová (Ing. Ivo Novák), Mgr.
Jiří Klatovský (Ing. Milan Růžička). Poptávku zašle TS.
• schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
akci: „Zruč nad Sázavou, KH_0568
Nová škola, přepojení kabelů NN“,
číslo IE-12-6003942/1, s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• schvaluje uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene č. IV12-6002568/VB/01, která se týká
stavby: „Zruč nad Sázavou, Ke
Stadionu, kabelové vedení 1kV pro
č. k. 1094/16-19,21“, se společností ČEZ Distribuce, a. s. Teplická
874/8, 405 02 Děčín a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
• schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar, který bude použit na financování kultury ve městě,
s Mgr. Danou Radilovou, lékárna
U Anděla, Dubinská 150, 285 22
Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• ukládá předložit do jednání ZMě
podání projektové žádosti do
SFŽP ČR o poskytnutí podpory
na realizaci energeticky úsporných
opatření v rámci projektu „Snížení
energetické náročnosti budovy č. p.
401“.
-----------------------------------------

Zastupitelstvo města na svém
13. zasedání, konaném
dne 30. 01. 2012 ...
• schvaluje účast města Zruče nad
Sázavou na veřejné dražbě pozemků p. č. 1 840, 1 889, 2 131, vše dle
KN v k. ú. Zruč nad Sázavou. ZMě
deleguje zástupce města na veřejné
dražbě, Mgr. Martina Hujera nebo

JUDr. Alenu Hajskou. ZMě schvaluje maximální cenu uvedenou v
zápise z tohoto jednání.
• schvaluje prodej p. p. č. 1388/2
dle KN v k. ú. Zruč nad Sázavou
do vlastnictví - Antonín Havlena,
Prostřední 4 443, 285 22 Zruč nad
Sázavou. Parcela p. č. 1 388/2 bude
prodána za cenu 150 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.
• nevyhovuje žádosti paní Romany
Novákové a ponechává cenu pozemku na 150 Kč za m2 v souladu s
usnesením ZMě č. 74/2011 z listopadu roku 2011
• ruší usnesení ZMě č. 55/2011 z 9.
zasedání ZMě ze dne 19. 9. 2011
o koupi pozemků v Nesměřicích
pod a okolo kulturního domu. Jednalo se o parcely p. č. 1 390/70, 1
390/72, 1 390/73, 1 390/74 a stavební parcelu p. č. 327 rozšířenou
o díl „a“ oddělený z p. p. č. 326,
vše dle KN.
• schvaluje přijetí pozemků v Nesměřicích pod a okolo kulturního
domu jako daru do vlastnictví města Zruč nad Sázavou. Jde o parcely
p. č. 1 390/70, 1 390/72, 1 390/73,
1 390/74 a stavební parcelu p. č.
327 rozšířenou o díl „a“ oddělený
z p. p. č. 326, vše dle KN v k. ú.
Nesměřice. Náklady spojené s převodem pozemku (vklad do KN)
uhradí obdarovaný.
• schvaluje 6. úpravu rozpočtu města
na rok 2011 snížením příjmů a výdajů o 206 340 Kč a úpravou mezi
jednotlivými položkami
• schvaluje 1. úpravu rozpočtu města na rok 2012 snížením příjmů o
738,12 tis. Kč a navýšením výdajů
o 3 681,88 tis. Kč a financování o 4
420 tis. Kč.
• bere na vědomí informace o činnostech společností: VHS Vrchlice
Maleč, a. s., LDO Ledeč nad Sázavou, svazek obcí EKOSO Trhový
Štěpánov, s. r. o.
• souhlasí se zpracováním a podáním
projektové žádosti o poskytnutí
podpory na realizaci energeticky
úsporných opatření v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy č. p. 401“, který zahrnuje
zateplení obvodového pláště, výměnu výplní a zateplení stropu nad
posledním vytápěným podlažím
(podlaha půdy) v rámci vhodné výzvy OPŽP.
• schvaluje bezúplatný převod p. p.
č. 2 729/8 a p. p. č. 2 817/9, vše v k.
ú. Zruč nad Sázavou, z vlastnictví
Středočeského kraje do vlastnictví
města Zruč nad Sázavou.
-----------------------------------------

Rada města na svém
32. zasedání, konaném
dne 06. 02. 2012
• vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/
ředitelky: I. Základní školy Zruč
nad Sázavou / Základní umělecké
školy Zruč nad Sázavou / Mateřské
školy Na Pohoří Zruč nad Sázavou
/ Mateřské školy Malostranská
Zruč nad Sázavou. Zveřejnění zajistí KS.
• schvaluje návrh kalkulace Zručských novin na rok 2012
• schvaluje odměny pro členy redakční rady Zručských novin dle
předloženého návrhu
• ukládá zveřejnit záměr města na
prodej osobního automobil Renault
Mégane 1,9. Zveřejnění zajistí KS.
• bere na vědomí rezignaci Ing. Ivo
Šimka, CSc. na funkci člena školské rady a jmenuje za zřizovatele
nového člena Mgr. Martina Hujera.
Jmenování zašle KS.
• projednala protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Zruč nad Sázavou
ze dne 6. 1. 2012 a ukládá Ing. Novákovi zajistit nápravná opatření k
odstranění zjištěných nedostatků a
předložit na jednání ZMě
• schvaluje uzavření dohody o spolupráci se společností MEDIA
MARKETING SERVICES, a. s.,
se sídlem Praha 2, Kopiníkova
794/6, 120 00 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
• schvaluje uzavření smlouvy o kontrolní činnosti na provádění stavebně technického dozoru vlečky v
areálu Sázavan s firmou GJW Praha, spol. s r. o., Mezitraťová 137,
198 21 Praha 9 – Hloubětín. Tato
smlouva ruší platnost a v plném
rozsahu nahrazuje smlouvu č. 18/2
2000 ze dne 18. 2. 2000 včetně do-
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datku ze dne 2. 5. 2005 uzavřených
s MIKO Havlíčkův Brod, spol. s
r. o. RMě pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užití číslo PP02/12
a dodatku č. 1 ke smlouvě číslo
TP55/10 s poskytovatelem služeb
VITA software, s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy a dodatku
schvaluje uzavření smlouvy o
pronájmu reklamní plochy v prostorách Mateřské školy Na Pohoří
s Ilonou Tůmovou, cukrárna Na
Poště, náměstí Míru 1 012, Zruč
nad Sázavou. Ředitelku MŠ bude
informovat OKSŠ.
po dohodě s projektantkou Ing.
Marií Kovandovou ruší koncepční
studii využití Zručského dvora
obdržela informaci o záměru společnosti Velkoobchod ŠAS, s. r. o.,
Pod Školkou 60, Dolní Kralovice
vybudovat skladovou halu na pozemcích parcely č. 740 a 744 v k.
ú. Zruč nad Sázavou v areálu vedle
nádraží (bývalá Obila). RMě nemá
námitky proti pokračování přípravy stavby dle předložené studie.
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126008956/006 na akci: „Zruč nad
Sázavou – Nad Ovčínem – KVN,
TS, KNN, demontáž VN a PTS“ a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení ze 13. ZMě č. 1/2012 (účast
města na veřejné dražbě pozemků
p. č. 1 840, 1 889, 2 131, vše dle
KN v k. ú. Zruč nad Sázavou)
ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení ze 13. ZMě č. 2/2012 (prodej
p. p. č. 1 388/2 dle KN v k. ú. Zruč
nad Sázavou do vlastnictví Antonín
Havlena)
ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení ze 13. ZMě č. 3/2012 (informování pí Novákové o nevyhovění
její žádosti na snížení ceny pozemku)
ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení ze 13. ZMě č. 5/2012 (darovací smlouva na pozemky p. č.
1 390/70, 1 390/72, 1 390/73, 1
390/74 a stavební parcelu p. č. 327,
vše dle KN v k. ú. Nesměřice – JP
NAB)
ukládá splnit Ing. Jelínkové usnesení ze 13. ZMě č. 6/2012 (6. úprava rozpočtu města na rok 2011)
ukládá splnit Ing. Jelínkové usnesení ze 13. ZMě č. 7/2012 (1. úpravu rozpočtu města na rok 2012)
ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení ze 13. ZMě č. 9/2012 (zpracování a podáním projektové žádosti
„Snížení energetické náročnosti
budovy č. p. 401“ – OPŽP)
ukládá splnit p. Malému usnesení
ze 13. ZMě č. 10/2012 (bezúplatný
převod p. p. č. 2 729/8 a p. p. č. 2
817/9, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, z vlastnictví Středočeského
kraje).

Termíny jednání

Zastupitelstva
města
pro rok 2012
Vždy pondělí od 18:00 hodin.

19. 3.
14. 5.
25. 6.
17. 9.
19. 11.
17. 12.
Termíny jednání
zastupitelstva mohou být
dle potřeby přesunuty.

Neohrožujete při vytápění
sebe a své spoluobčany?

INFORMACE
PRO OBČANY

Nedovolené spalování odpadů, neudržované kotle a komíny,
nepořádek a skladování hořlavin
Topná sezona je v plném proudu, a tak bychom rádi připomněli našim občanům některé „nešvary“ a porušování povinností majitelů a provozovatelů
nemovitostí na úseku požární ochrany, ochrany života, zdraví a životního
prostředí.
Dle informací státního požárního dozoru a dalších orgánů státního dozoru
dochází stále častěji k nehodám, požárům a také ztrátám na životech způsobených nedbalostí a porušováním legislativních předpisů v této oblasti.
Bohužel ke zjištění takového jednání dojde většinou příliš pozdě a za tragických okolností.
Na prvním místě by se v této nekázni občanů umístilo zcela jistě nedovolené spalování různých odpadů – včetně nebezpečných, a dokonce takových,
jejichž zplodiny při hoření mohou způsobit tolik obávanou rakovinu. Jsou to
především ropné produkty, jako jsou plasty, obaly od olejů, barev, dokonce bylo zjištěno vytápění plastovými lahvemi plněnými pilinami a olejem.
Dále je nebezpečné topení odřezky z výroben nábytku, protože řada nábytkových desek lepených chemickými pojivy produkuje při spalování silně
karcinogenní látky. Toto nezodpovědné jednání je bohužel celorepublikové
a je smutné, že si takový občan neuvědomuje, že zdraví poškozuje především sobě a své rodině. Zde opravdu „šetření“ není na místě.
Pokud se ptáte, jak se takovému sousedovi bránit, je řešení jednoduché –
máte-li důvodné podezření, že spaluje odpad s chemickými příměsemi (čpavý nezvykle zbarvený kouř) – zvláště dlouhodobě, potom, pokud nepomůže
domluva, se lze obrátit na příslušný obecní nebo městský úřad, který situaci dále řeší ve spolupráci s úřady na ochranu zdraví a životního prostředí.
Finanční postihy jsou v podobných prokázaných případech velmi vysoké.
Dalším častým jevem je chybějící péče o stav zařízení, kterým lidé své
nemovitosti vytápí. Je to především špatný technický stav zařízení - kotlů,
který zaviní nedokonalé spalování, a tak se do ovzduší dostává mnohem
více škodlivin. Někteří občané zanedbávají čištění komínů ( povinnost ukládá NV 91/2010 a ČSN 734201/2010) osobami odborně způsobilými k těmto
úkonům. Pokud neznáte kontakt na kvalifikovaného kominíka, obraťte se
například na svůj obecní – městský úřad, který vám jistě nějaký kontakt poskytne nebo použijte Zlaté stránky pro svůj region. Při zanedbávání čištění
komínů je nebezpečí nadýchání se jedovatých zplodin hoření – kouře z poškozených zařízení nebo vznícení sazí v komínech, velmi pravděpodobné.
Je třeba vědět, že v kouři člověk velice rychle omdlí, a to již po 2 – 5 minut
podle jeho koncentrace a následně dojde k otravě a úmrtí. Zvláště v noci,
když lidé spí, je šance na včasné zjištění úniku kouře do obytných prostorů
velmi malá.
Nebezpečný je i nepořádek v kotelnách a uhelnách, např. neúměrné a nevhodné skladování hořlavých odpadů přímo u kotlů. Okolo kotlů má být
dostatečný volný prostor, zvláště ve směru otevírání. Na kotle by se nemělo
nic odkládat – sušit. Je také podceňováno nebezpečí holých žárovek s rozbitými kryty v prostředí, kde se usazuje prach - v uhelnách a skladech dřeva.
Zapomenete-li zhasnout, rozpálená žárovka může podpálit prach a pavučiny a prašná vrstva nad 1 mm je potom schopna dále šířit požár. Nebezpečí
rozšíření požárů na další nemovitosti je, zvláště v noci, kdy se požár nezjistí
včas nebo ve městech, kde objekty často stavebně navazují, velmi vysoké.
Pamatujte, že vaše nezodpovědné chování a porušování bezpečnostních
předpisů ohrožuje nejenom vás, ale také všechny ve vašem okolí.
Jana Kubínová

Upozorňujeme občany, že v nejbližší době bude prováděn rozsáhlý
zásah do stromových a keřových
břehových porostů v údolní nivě
řeky Sázavy mezi říčním kilometrem 101,3 – 104,4 od jezu v Chabeřicích po lávku pro pěší u stadionu
ve Zruči n. S. Práce bude provádět
Povodí Vltavy, s. p.
Dále bude v nejbližší době, v souvislosti s výstavbou protipovodňových opatření, zahájeno kácení
stromů a odstraňování keřů kolem
Ostrovského potoka od lávky u restaurace Na Ostrově po železniční
viadukt železniční trati Čerčany Světlá n. S. Dále podél řeky Sázavy
u plotu ohraničujícího firmu Variel,
a. s., podél ulice Průmyslová až po
objekt mostu přes Sázavu a podél
plotu u průmyslové zóny Sázavan.
Práce bude provádět vybraná firma.
Mgr. Jiří Klatovský

Využijte bezplatných služeb
finančního arbitra
Rychlé, bezplatné a efektivní vyřizování sporů
mezi občany a finančními institucemi
Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně rozhoduje spory
mezi zákazníky a finančními institucemi a to výlučně na návrh zákazníka.
Kontakty: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, telefon 257042094, arbitr @
finarbitr.cz. Podrobnosti najdete na www.financniarbitr.cz.
S čím Vám může finanční arbitr pomoci?
Máte platební kartu a při čtení výpisu dospějete k závěru, že neoprávněná osoba zneužila Vaší platební kartu nebo že banka nesprávně zaúčtovala
nějakou platbu. Můžete se také dostat do situace, že chcete odstoupit od
úvěrové smlouvy a banka požaduje přehnané platby za odstoupení, nebo jste
splatili předčasně půjčku a banka vám účtuje nepřijatelně velké poplatky. S
tím vším se můžete na finančního arbitra obrátit.
Formulář návrhu na zahájení řízení naleznete na webových stránkách finančního arbitra. V návrhu uvedete vlastní identifikaci, instituci, proti které
návrh směřuje, důkazy dále čeho se domáháte a popis případu. Vyplnění
nebude složité a arbitr Vám s ním pomůže.
Ing. Ivo Novák, tajemník MěÚ

Úřad
práce
informuje

Na konci měsíce ledna tohoto
roku evidovaly kontaktní pracoviště v Kutné Hoře a Čáslavi
celkem 4 094 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti dosáhla hranice 10,2 %. V
průběhu prvního měsíce roku
se nově evidovalo 674 osob žádajících o zprostředkování zaměstnání a převážná část z nich
zároveň žádala o podporu v nezaměstnanosti. Nabízeno bylo
212 volných pracovních míst.
Ve Zruči nad Sázavou bylo k
31. 1. 2012 evidováno 180 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti 7,20 %.
Ing. Václav Hüttner

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

Městská knihovna
v roce 2011 v číslech

V roce 2011 již nebyla činnost
knihovny omezována žádnými stavebními úpravami, které se v předešlých letech silně podepsaly na
službách knihovny (byly to hlavně
uzavírky dětského oddělení knihovny).

Počet registrovaných čtenářů 614 - je to číslo zkreslené, na jednu
průkazku mnohdy využívají služeb
knihovny další čtenáři (rodinní příslušníci), z toho čtenářů do 15 let 227 - opět je to zkreslené číslo (na
jednu průkazku chodí 2 – 3 sourozenci).
Počet návštěv - 10 472 (z toho 992
uživatelů internetu).
Celkový počet výpůjček - 44 108
(z toho 5 906 časopisů).
Počet kulturních akcí pořádaných
knihovnou - 34 akcí, z toho 32 akcí
pro děti, 2 akce pro dospělé. Návštěvnost - 899 návštěvníků.
Knihovna nakoupila a knihovnicky zpracovala knihy za 110 000 Kč
- počet nových knih - 629 ks, odepsáno z fondu bylo 59 knih.
Knihovna odebírá časopisy –
předplatné je cca 11 000 Kč – celkem 388 exemplářů.
V rámci meziknihovní služby bylo
z jiných knihoven vyžádáno 375
knih (většinou studujní literatura).
Naše knihovna půjčila touto službou jiným knihovnám 34 knih.
V letošním roce čeká knihovnu velká změna – přestěhování do
„Spolkového domu“, jehož rekonstrukce se již chýlí ke konci. Veřejnost bude včas informována o uzavírce knihovny, během které bude
nutno vše přestěhovat, nainstalovat
a připravit pro návštěvníky nové
knihovny.
Hana Vilimovská

Zruč žije a zámecké chodby s ní!
Dosud téměř prázdné stěny chodeb v prostoru městského úřadu na našem
zámku konečně ožily. S podporou Fondu Středočeského kraje bylo zhotoveno 50 fotografií, které dodali zručští fotografové a které dokumentují život v
našem městě. Fotografie z různých společenských, sportovních a kulturních
akcí rozzářily nudně bílé holé zdi a pod společným sloganem „Zruč žije, žijme Zručí!“ ukazují všem návštěvníkům úředních prostor zámku, že se v našem městě nenudíme. Fotky plné rozesmátých Zručáků v nejrůznějších situacích určitě stojí za prohlídku. Přijďte se podívat – třeba se tu taky najdete!
Mgr. Martina Fialová

ZRUČSKÉ NOVINY
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Jeho jízdu ukončili policisté ... Z ohrožení pod vlivem návykové látky je
podezřelý šestadvacetiletý muž z Kolína. Policisté ve Zruči nad Sázavou
ho dne 13. 1. 2012 hodinu po půlnoci kontrolovali v ulici MUDr. Josefa
Svobody, když řídil osobní automobil Opel. Při dechové zkoušce ukázal
displej přístroje hodnotu 1.46 promile alkoholu v dechu. Za takové jednání
může neodpovědný řidič skončit i ve vězení.
Zapomínají na své dcery ... V uplynulých dnech kutnohorští kriminalisté a policisté ze Zruče nad Sázavou sdělili ve dvou případech podezření
z trestného činu „Zanedbání povinné výživy“. V prvním případě jednačtyřicetiletý „tatínek“ z Kutné Hory v současné době dluží na výživném
své dcery 18 400 Kč a druhém případě také jednačtyřicetiletý „tatínek“ ze
Zručska dluží v současné době na výživném své dcery 9 000 Kč.
Kradl, co má cenu ... Do dílny u domu v Řendějově na Zručsku se v
době od 27. 1. 2012 do 29. 1. 2012 vloupal neznámý zloděj. Pachatel vnikl
na pozemek, násilím se dostal do dílny, kde ukradl křovinořez, motorový
fukar, elektrické nůžky na živý plot, dvě propanbutanové láhve a různé
ruční nářadí. Majiteli tím způsobil škodu za 69 000 Kč.
nprap. Daniel Votroubek a por. Mgr. Vendulka Marečková

Městská policie Zruč nad Sázavou
08. 01. 2012 … V odpoledních hodinách byla hlídka MěP požádána
operátorkou humanitárního sdružení Život 90 o prověření klienta v ulici Ke Stadionu. V objektu klienta již po delší dobu nebyl zaregistrován
žádný pohyb, proto byl na místo vyslán výjezd hlídky MěP. Provedeným
šetřením v místě bydliště bylo zjištěno, že muž se nachází v sousedství a
je bez zdravotních problémů. O zjištěných skutečnostech byla poté zpětně vyrozuměna operátorka Život 90.
18. 01. 2012 … Oznámení o pohybu podezřelých osob přijala hlídka
MěP od místních občanů. Tyto se měli pohybovat v ranních hodinách
u obce Dubina s velkými pákovými nůžkami. Na místě byli strážníky
zjištěni a ztotožněni dva mladíci ze Zruče, kteří v místním polesí vykonávali brigádu.
25. 01. 2012 … Na žádost příslušného orgánu obce bylo hlídkou MěP
realizováno v odpoledních hodinách předvedení osoby na MěÚ Zruč
nad Sázavou. Jednalo se o místní čtyřiačtyřicetiletou občanku, která se
opakovaně vyhýbala ústnímu jednání u přestupkové komise.
27. 01. 2012 … V ranních hodinách byla hlídka MěP požádána PČR o
asistenci u otevírání bytu místního občana. Tento byl rodinou již několik
dnů pohřešován a na místě vznikla důvodná obava z újmy na jeho zdraví. Při pátrání bylo následně zjištěno, že jmenovaný je hospitalizován v
nemocničním zařízení.
29. 01. 2012 … Dlouhodobě odstavené a nepoužívané motorové vozidlo
bylo hlídkou MěP zaregistrováno na parkovišti v lokalitě Slunný vrch. S
majitelem vozidla, které již počalo vykazovat znaky vraku, byla domluvena lhůta k odstranění vozidla z pozemní komunikace.
str. Pavel Antoš

HZS - stanice Zruč nad Sázavou
04. 1. 2012… jednotka byla povolána na dopravní nehodu na D1. Po
cestě operační důstojník vrátil hasiče na základnu, jednalo se o planý
poplach.
09. 1. 2012… zabouchnuté dveře bytu v panelovém domě byly důvodem výjezdu jednotky do ul. Na Výsluní. Dveře se nepodařilo pomocí
speciální sady nářadí otevřít, takže aby bylo možné z nedobrovolného
zajetí vysvobodit malé dítě, hasiči museli použít „hrubé násilí“ a rozlomit štítek zámku.
11. 1. 2012… na 63,5 km dálnice D1 - směr Praha, likvidovali hasiči
únik nafty z nákladního vozidla. Nafta na vozovce byla jímána sorbentem ECO-DRY, poškozené vozidlo odtáhla z dálnice firma Pretol.
Na 60 km - směr Brno vyjeli hasiči znovu na hlášenou dopravní nehodu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o technickou závadu dodávky.
Hasiči provedli na vozidle protipožární opatření a po dohodě s PČR se
vrátili zpět na základnu.
12. 1. 2012… na požár u dálnice D1 na Střechově vyjela jednotka na
základě oznámení řidiče na tísňovou linku. I po pečlivě provedeném
průzkumu zde však nebyl hasiči , PČR, SúSD žádný požár nalezen a
jednotka se vrátila na základnu.
17. 1. 2012… vyteklý motorový olej na D1, pomocí sorbetu jímali hasiči na 58 km u čerpací stanice Shell. Z dodávkového vozidla Ford zde
na povrch dálnice unikl olej a vytvořil 150 m dlouhou skvrnu. Na její
likvidaci spotřebovali hasiči 60 kg sorbetu ECO-DRY.
20. 1. 2012… k likvidaci následků dopravní nehody vyjeli hasiči na
52 km dálnice D1. Zde došlo k nehodě dvou osobních vozidel, při které
byla zraněna řidička jednoho z nich. Té hasiči poskytli první pomoc a
po příjezdu RZLS ji předali k lékařskému ošetření. Na místo byl přivolán i vrtulník LZS a žena jím byla transportována do nemocnice. Hasiči
provedli protipožární opatření na vozidlech, odklidili trosky a pomocí
160 kg sorbetu jímali provozní náplně vyteklé na dálnici. Havarovaná
vozidla hasiči odtáhli do odstavného pruhu, aby mohl být obnoven provoz na dálnici.
Na 64 km D1 vyjeli hasiči na dopravní nehodu osobního vozidla. Na
místě již byl výjezd z Humpolce a po dohodě s kolegy se zručská jednotka vrátila na základnu.
24. 1. 2012… velni silný zápach u benzinové stanice SHELL na 57 km
D1, oznámili na tísňovou linku kolemjedoucí řidiči. Hasiči byl na místě
pomocí detekčního přístroje zjištěn čpavek. Po průzkumu místa s PČR
bylo zjištěno, že zápach se šíří z kamionu, jehož řidič převáží odpad a
na parkovišti u čerpací stanice zastavil na povinnou přestávku. Policie
vozidlo po dobu přestávky vykázala mimo dálnici.
25. 1. 2012… společně s kolegy z Humpolce vyjeli hasiči na dopravní
nehodu osobního a nákladního vozidla na 69 km dálnice D1. Zraněnou
osobu z místa nehody odvezla RZLS a zásah dokončili kolegové z Humpolce.
27. 1. 2012… SOPIS vyslalo jednotku na otevření dveří bytu na Slunný
vrch. Vzhledem k tomu že dveře měly bezpečnostní zámek, nedokázali
je hasiči speciálním nářadím otevřít. Majitelé byli odkázáni na zámečníka.
pprap. Martin Bezděk - stanice HZS Zruč nad Sázavou

Sbor dobrovolných hasičů

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám předložila výčet činnosti
Sboru dobrovolných hasičů ve Zruči nad Sázavou za rok 2011. Na zabezpečení ochrany obyvatelstva zásahová jednotka JPO III vyjela k těmto
požárům:
27. 3 - tráva v Debři
2. 4. - louka na Lipině
2. 4. - Hulice – auto u přehrady
6. 4. - po těžbě dřeva ve Vlastějovicích
10. 4. - Zruč - tráva za Varielem
25. 4. - sklad dřeva v Bohdanči
5. 6. - autobus v Jedlé (odvoláni)
15. 7. - klestí po těžbě dřeva u Tichonic, výjezd 23:12, návrat 6:30
19. 10. – Zruč - lis. brikety v Sázavanu
6. 12. - Zruč v ulici Mládeže 592
24. 12.- Zruč ve statku - komín
31. 12.- garáže v Čerticích, ale náš sbor se s úspěchem zúčastňuje i
sportovních klání v požárním sportu. Díky nadstandartním vztahům s
hasiči z Horky nám byl umožněn trénink na jejich hřišti a myslím si, že
i to pomohlo k ukořistění trofejí v požárním sportu. A to 5 x 3. místo, 8
x 2. místo a 14 x 1. místo. Celkem 27 pohárových míst!
Největší překvapení v uplynulém roce pro nás bylo to, že se naše družstvo mužů v září umístilo v závodě Kutnohorské ligy v Křeseticích na 3.
místě! Tento úspěch by nebyl býval dosažen, kdyby naši muži netrénovali a nezískávali cenné zkušenosti ze závodů. Napínavý závod byl 18. 6.
v Chabeřicích, mužům napršela zlatá, a to již po třetí v řadě. Pořádající
„domácí“ nám sice úspěch nepřáli a zkoušeli porušit fyzikální a přírodní
zákony pomocí „jarových bublin“, ale naši muži při druhém útoku nastříkali v ještě lepším čase.
Netradiční byla i soutěž v Čestíně (9. 7.) při oslavách 130 let založení
jejich sboru. Za financování děkujeme zastupitelstvu města a Středočeskému kraji.
Andrea Pacalová

Občanské sdružení
Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Zruč nad Sázavou
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
• látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
• domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
• vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• obuvi – veškerá nepoškozená
• hraček – nepoškozené a kompletní.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční:
dne: ve středu 14. 3. a ve čtvrtek 15. 3.
čas: 9 – 16 hod.

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE ZRUČI NAD SÁZAVOU
NEBUDE NA TENTO ROK ZPROSTŘEDNOVÁVAT
OBJEDNÁVKY KOMINICKÝCH SLUŽEB, TYTO
SLUŽBY SI OBČANÉ ZAJISTÍ INDIVIDUÁLNĚ.
PŘÍPADNÉ DOTAZY A KONTAKTY POSKYTNE
INFOCENTRUM NA TEL. 327 531 329

Vážení spoluobčané,
všichni
pijeme
vodu z nejčistší řeky
v Čechách – Želivky. Zamysleli jsme
se však někdy nad
tím, za jakou cenu?
Za tu nejdražší! Lidé
bydlící v Poželivi
museli opustit s velikým zármutkem,
svoje rodné domy,
pole, louky, lesy
a vystěhovat se. Z
Dolních
Kralovic
nezbylo nic a ze Zahrádky u Ledče nad
Sázavou, pár metrů
nad hladinou vodního díla řeky Želivky,
zůstal jen hřbitov,
část náměstí s kašnou, sochou P. Marie
a kostelem Sv. Víta.
Ten je ovšem velmi zničen –
obvodové vlhké zdi se střechou.
Občanské sdružení “Přátelé
Zahrádky“ si vzalo „na sebe“
veliký úkol, všechny tyto, srdcím drahé, památky opravit.
Bude to vyžadovat moc úsilí,
práce, ale hlavně miliony korun.
Obracím se proto s prosbou na
Vás všechny drazí přátelé, o přispění finančních prostředků na
číslo transparentního účtu 539
973 9001 / 5500.
Zároveň jste všichni srdečně
zváni na pouť do Zahrádky u
Ledče n./S., která se bude konat
16. června 2012 ve 14.00 hodin.
Jaroslava Hamajdová,
rodačka ze Zahrádky

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Policie ČR
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místo: městské garáže v areálu zámku (bližší informace v infocentru
nebo na telefonu: 327 531 329, 327 531 194).
Věci, prosíme, noste zabalené a zavázané v igelitových pytlích či
krabicích, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Jména hloupých na všech
sloupích
V minulém vydání ZN jsem
jedním dechem přečetl dvoustranu, na které nám starosta
Hujer oznamoval, co pro blaho
zručského národa za poslední
rok vykonal. I pestrá fotodokumentace, která pompéznost
článku skvěle dokreslovala, jistě
stála za povšimnutí. Až na fotografii nového chodníku, v jehož
středu se pyšně tyčí sloup veřejného osvětlení. V době, kdy se
všude budují bezbariérové přístupy pro vozíčkáře, vybudovat
chodník se sloupem uprostřed
opravdu zavání něčím, co se raději nebudu pokoušet pojmenovat. Když jsem sloup pro tento
článek fotografoval, šel kolem
starší pán a s úsměvem se mě ze-

ptal: „Kterej moula to sem dal“?
Jistě takto smýšlejících lidí bude
více, proto přicházím s návrhem
umístit na sloup cedulku se jménem autora.

Petr Ježdík
Vyjádření k chodníku v ulici
Poštovní
Na tomto pozemku je položeno několik inženýrských sítí.
Především se jedná o plynové
vedení. Umístění tělesa, jako
např. lampy, v blízkosti plynového vedení musí být 1 m od tohoto vedení. Z těchto důvodů byla
trasa vedení veřejného osvětlení
vedena tak, jak je nyní.
V době výstavby veřejného
osvětlení v těchto místech nebyl
žádný chodník, tak bylo celkem
jedno, zda umístění stožáru pouličního osvětlení bude 20 cm
vlevo či vpravo. Pouze se muselo zachovat ochranné pásmo
plynu a ostatních sítí.
V loňském roce se v těchto
místech budoval nový chodník.
Bohužel jedno světlo vyšlo ne
zrovna do kraje chodníku. Jeho
posunutí do krajnice nebylo
žádoucí. Důvodem je uvedená
skutečnost výše. Veřejné osvětlení bylo stále v záruce. V neposlední řadě z technických
důvodů – spojkovat nový kabel
a vytvářet místo častých poruch
by bylo neekonomické.
Chodník je v těchto místech
dostatečně široký i na projetí
kočárkem, natož pro chodce.
Rozhodně se v Poštovní ul. pro
bezpečnost chodců udělalo maximum.
Ing. Ludmila Plášilová

Jazykový koutek
O možnostech
Český jazyk je takový zvláštní živý organismus, který se neustále vyvíjí. Jeho vývoj není záležitostí akademickou či vědeckou (lingvisté zaznamenávají pouze změny), ale je to záležitost nás všech, kteří tento jazyk
používáme. Ačkoli si to neuvědomujeme, my sami tvoříme jeho základ
tím, jak mluvíme a jak píšeme.
Pokud se 500 000 lidí rozhodne, že ve slově vítr bude psát ý (tedy výtr),
jazykovědci se budou sice podivovat, ale budou nuceni zareagovat – pravděpodobně to zapíšou do odborných článků jako krajový svéráz. Pokud
se tento jev uchytí i u zbytku gramotné populace České republiky, zaznamenají to jako normu do Pravidel českého pravopisu. To by znamenalo,
že se varianta vítr s í stane hrubou pravopisnou chybou.
Ale pozor! Pokud zítra napíšete do diktátu výtr, budete za blbce. Chcete-li se pustit do takového experimentu, musíte se vybavit značnou dávkou trpělivosti. Výše popsaný proces by vám zabral (od přesvědčování
lidí po změnu Pravidel) odhadem 50 let. A úspěch celoživotní mise není
vůbec zaručen. Budete-li aspoň trochu vytrvalí (cca 30 let), můžete dosáhnout toho, že vedle v současnosti platného tvaru vítr bude do Pravidel
připsána drobná poznámka o tom, že je přípustné psát i výtr.
A i takhle mohou na svět přicházet dublety čili možnost vybrat si podle
libosti jednu ze dvou variant. Řekněme, že některé dublety vznikají z
nějakých seriózních důvodů, jako je zjednodušování nebo přejímání slov
z cizích jazyků, a některé z nevědomosti velkého množství lidí, jak tato
slova správně psát či vyslovovat.
Velkou skupinu dublet tvoří slova pocházející původně z jiného jazyka
a v češtině se používají jak v původním pravopise, tak i v počeštěné formě. Jsou to slova zakončená koncovkami -in (benzin/benzín), -on (citron/
citrón), -iv (archiv/archív) apod. Dále slova, která umožňují psaní s i z
(puls/pulz, poesie/poezie, diskuse/diskuze), či slova s příponou -ismus
(impresionismus/impresionizmus).
V dalším případě se jedná o pronikání hovorových/nespisovných tvarů
do spisovné češtiny. To je případ koncovek u sloves (píši/píšu). S netrpělivostí očekávám nové vydání Pravidel českého pravopisu, které by mělo
konečně „uzákonit“ nespisovný, ale hojně užívaný tvar bysme místo tvaru bychom, jenž je nyní jediný správný, ale už dlouho na cestě do věčných
lovišť knižní (čím dál méně používané) slovní zásoby.
Případů dublet je neuvěřitelné množství (aspoň/alespoň, dni/dny, rozinky/hrozinky). U pár slov existují i tři varianty, např. inzulin/inzulín/
insulin. A jak už to v češtině bývá, neexistuje žádné jednoduché pravidlo,
jak si snadno a rychle osvojit jejich psaní. Ale nestěžujme si, takhle jsme
si to přece sami vytvořili.
Lenka Křížová
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Pozvánka na městský web
Na webových stránkách města, pod kategorií MĚSTO, naleznete několik
set zajímavých fotografií projektů zrealizovaných městem, včetně stručného popisu. Například naleznete:
Zručská lávka u stadionu ve výrobě (svařování 2007),

Objevená koupelna hraběnky Emy (při rekonstrukci zámku 2009),

Most přes Ostrovský potok před betonáží 2011.

http://www.mesto-zruc.cz/mesto/projekty/zrealizovane-projekty/
Mgr. Martin Hujer
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Zpráva o stavu veřejného pořádku v katastrálním území města Zruč nad Sázavou za rok 2011
Tímto Vám předkládám zprávu o stavu veřejného pořádku v katastrálním území města Zruč nad Sázavou za
rok 2011. Přehled o stavu a vývoji kriminality v obvodě
obvodního oddělení Zruč nad Sázavou je zpracován za
rok 2011. Součástí je výslednost na úseku veřejného pořádku, dopravy a na úseku přestupkového řízení.
1. Vývoj kriminality v obvodě obvodního oddělení
Zruč nad Sázavou v roce 2011
V porovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu nápadu
trestné činnosti, neboť v roce 2010 bylo zjištěno celkem
114 trestných činů a v roce 2011 bylo zjištěno celkem
142 trestných činů, z nichž bylo 81 trestných činů objasněno, což činí celkovou objasněnost 57,04 %. Z uvedeného počtu bylo 29 trestných činů předáno na službu
kriminální policie a vyšetřování. Při průměrném počtu
7 600 obyvatel v územním obvodě obvodního oddělení
Policie České republiky Zruč nad Sázavou, připadá na
jednoho policistu obvodního oddělení Zruč nad Sázavou cca 700 obyvatel. Na obvodním oddělení Zruč nad
Sázavou byl za rok 2011 evidován celkový počet spisů
2 987, z toho bylo evidováno 1 033 čísel jednacích, tzn.
oznámení učiněná na obvodním oddělení Zruč nad Sázavou telefonicky, osobně, písemně, dožádání od jiných
institucí atd. (nejsou zde započítávány trestné činy a
přestupky).
2. Vybrané druhy kriminality
Majetková kriminalita ... Majetková kriminalita je
stále nejčastějším druhem kriminality páchaným ve služebním obvodě obvodního oddělení Zruč nad Sázavou.
Co se týká této problematiky, tak se jedná převážně o
krádeže, vloupání do rekreačních objektů, rodinných
domů, obchodů a stále častěji se objevuje majetková
trestná činnost páchaná na starých lidech, kdy se pachatel pod nějakou záminkou dostane do domu oběti a zde
si poté neoprávněně přisvojí např. finanční hotovost.
Objasněnost majetkové kriminality je na nižší úrovni,
jelikož na místech páchání trestných činů ve většině případů nejsou žádní svědci a pachatelé se na tuto činnost
připravují a zanechávají méně upotřebitelných kriminalistických stop potřebných ke zjištění a následnému
usvědčení pachatele. V roce 2011 bylo ve služebním obvodě PČR, OOP Zruč nad Sázavou spácháno celkem 73
přečinů mající charakter majetkové kriminality.
Násilná kriminalita ... Z vyhodnocené problematiky
násilné trestné činnosti je zřejmý mírný pokles této
trestné činnosti ve služebním obvodě, ale objasněnost
této kriminality je 71,43 %, což je dáno zejména užší
spoluprací mezi jednotlivými složkami, a to pořádkovou a kriminální policií. Násilná kriminalita je v našem
služebním obvodě páchána převážně ve večerní a noční
době, a to v místech větší koncentrace osob, jako jsou
bary, restaurace, diskotéky apod., ale i mezi rodinnými příslušníky v domácnostech. Ve většině případů zde
hraje velkou roli alkohol nebo omamné a psychotropní
látky.
Hospodářská trestná činnost ... Svojí početností v této
skupině trestné činnosti drží vedení trestné činy zpronevěr a podvodů. Tato trestná činnost obnáší v průměru cca 8 případů na celý služební obvod OOP Zruč nad
Sázavou. Podíl této kriminality v budoucnu se může
zvyšovat, neboť stále více lidí využívá možnosti tzv.
„života na dluh“.
Ostatní a zbývající trestná činnost ... Zde se jedná
především o trestné činy spáchané při dopravních nehodách nebo v souvislosti s provozem na pozemní komunikaci, případně trestné činy od počátku šetřené službou
kriminální policie a vyšetřování. Jedná se například o
trestné činy „Ublížení na zdraví“, nebo „Ohrožení pod
vlivem návykové látky“. U této trestné činnosti byla v
roce 2011 objasněnost téměř 100 %.
3. Charakteristika přestupků za rok 2011 celkem
za OOP Zruč nad Sázavou
Na úseku přestupků ve služebním obvodě Zruč nad
Sázavou bylo v roce 2011 zjištěno celkem 1 810 přestup-

ků. Z toho bylo 1 646 přestupků vyřešeno v blokovém
řízení za částku 364 900 Kč. Jednalo se především o
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v silničním
provozu, přestupky proti majetku a proti občanskému
soužití.
Přehled kriminality pro k.ú. města Zruč nad Sázavou
V územním obvodu města Zruč nad Sázavou bylo v
roce 2011 spácháno celkem 93 trestných činů. Oproti
roku 2010 se počet trestných činů zvýšil o 21 případů.
Z trestné činnosti se jedná o trestné činy vloupání do
vozidel, rekreačních objektů a prodejen, dále porušování domovní svobody, poškození cizí věci, podvod, ohrožení pod vlivem návykové látky, výtržnictví, ublížení
na zdraví a zanedbání povinné výživy. V průběhu roku
2011 nedošlo v územním obvodu města Zruč nad Sázavou k žádnému závažnému trestnému činu.
V územním obvodu města Zruč nad Sázavou bylo
zpracováno v roce 2011 celkem 111 písemných přestupků, oproti roku 2010 došlo ke zvýšení písemných přestupků. Jedná se především o přestupky proti majetku,
občanskému soužití, veřejnému pořádku a řízení vozidla pod vlivem alkoholu.
Okrsek územního obvodu města Zruč nad Sázavou
má v současné době svěřen jeden policista a jeden zastupující policista z PČR, OOP Zruč nad Sázavou. K
nutnosti zajištění obchůzky v celém služebním obvodě
OOP Zruč nad Sázavou je činnost prováděna převážně
motorizovanou hlídkou. Vzhledem ke značné rozloze
služebního obvodu OOP Zruč nad Sázavou, téměř 93
km 2, není možné zajistit větší podíl obchůzkové služby
v územním obvodu města Zruč nad Sázavou. Se zajišťováním veřejného pořádku nebyly v roce 2011 výraznější
problémy, kdy k tomuto rovněž přispívá spolupráce s
Městskou policií Zruč nad Sázavou, kdy tato spolupráce
je na vysoké úrovni. S Městskou policií Zruč nad Sázavou jsou vykonávány společné služební obchůzky a dále
je s městskou policií prováděn dohled na přechod pro
chodce u základní školy. Dále byla OOP Zruč nad Sázavou v roce 2011 prováděna bezpečnostní opatření při
zajištění veřejného pořádku při konání kulturních akcí,
které jsou podporovány městem Zruč nad Sázavou, a to
při hudebním festivalu Zámek fest, při dvou koncertech
punkových kapel v restauraci Pallasit a při historických
slavnostech. Hlídky OOP Zruč nad Sázavou nejčastěji
zasahovaly u případů narušení veřejného pořádku při
konání kulturních akcí na hotelu Baťov a při oslavách
v restauraci Na Poště, kdy zde opakovaně docházelo k
páchání trestných činů ublížení na zdraví a dále k přestupkům proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku a proti majetku. K tomuto docházelo zejména v
letních měsících.
Pravidelný styk s představiteli města byl udržován vedoucím obvodního oddělení Zruč nad Sázavou a policisty, kteří mají tento územní obvod svěřen. Byly většinou
projednávány otázky zajištění rekreační sezony, zajištění různých akcí pořádaných městem a dále průběžné
seznámení s nápadem trestné činnosti v katastrálním
území města Zruč nad Sázavou. Rovněž byl pravidelně udržován styk s velitelem Městské Policie Zruč nad
Sázavou, kde se průběžně domlouvala spolupráce na
připravované akce.
V průběhu roku 2011 nebyl územně odpovědný policista OOP Zruč nad Sázavou požádán o případné vyjádření se k návrhu obecně závazných vyhlášek, či jiných
opatření obce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Zde nezařazené trestné činy tvoří především trestné
činy spáchané při dopravních nehodách, a to zejména
ublížení na zdraví a podobné.
prap. Petr Veselý, inspektor
komisař npor. Bc. Martin Šťastný,
vedoucí obvodního oddělení Zruč nad Sázavou

AKTUÁLNĚ SLOVEM A OBRAZEM
Foto a texty: Mgr. Martin Hujer, MěP, Jaroslav Bouma, Jiří Říha

Stavební práce na spolkovém domě ukončeny - Firma Agos ukončila
stavební práce na spolkovém domě. V měsíci březnu se bude instalovat
nový nábytek do knihovny, která je umístěna v 1. patře. Spolkový dům bude
otevřen na jaře letošního roku.
Mapy na cyklostezce - Na odpočívadla na naší cyklostezce byly umístěny
nové turistické mapy.
1. úprava rozpočtu města na rok 2012
Zastupitelstvo města na svém zasedání 30. ledna 2012 schválilo 1. úpravu
rozpočtu města na letošní rok. Jedná se o celkové navýšení příjmů a výdajů
o 3,68 mil. korun (Započítán převod financí z loňského roku). Rezerva
rozpočtu 2012 se zvýší o 380 tis. korun a je ve výši 5,5 mil. korun.
Kontrola na cyklostezku z Regionálního operačního programu
Dne 18. ledna proběhla kontrola na místě na nově vybudovanou cyklostezku. Kontrola konstatovala, že dílo je zhotoveno dle smlouvy o dotaci.

Nová služební auta - Pro městskou policii bylo zakoupeno nové vozidlo
Dacia Duster Cool a pro správu majetku vozidlo Renault Kango Express.
V obou případech je cena 300 tis. korun včetně DPH.

Návštěva z parlamentu
Městský úřad navštívila poslankyně Mgr. Helena Langšádlová. Promluvila
s radními zejména o aktuální situaci v projednávání zákona o rozpočtovém
určení daní (V návrhu zákona naše město dostává přidáno několik milionů
ročně). Zákon prošel prvním čtením v parlamentu a nyní mají poslanci dva
měsíce na připomínky.

Řádková inzerce
■■ Nabízím instalatérské práce
– vodovod, kanalizace, vytápění. Volejte kdykoliv tel.:
722 135 520.
■■ Pronajmu zrekonstruovaný byt
2+1 v centru Zruče nad Sázavou, 40 m 2, + balkon s výhledem 6m 2, +komora, +sklepní
kóje, tel.: 737 711 293 (i sms).
■■ Kemp Rákosí oznamuje, že
pro letní sezonu 2012 přijme
do brigádnického poměru na
období červen - září samostatnou kuchařku nebo kuchaře.
Na toto období také přijmeme
samostatně účtujícího číšníka
nebo servírku. Více informací
na tel.: 603 101 190 – Alena Valouchová.
■■ Pronajmu byt 2+1 80 m 2, I. kat.
(plyn. etáž. topení, kuchyň.
linka, plyn. sporák) ve Zruči
nad Sáz. v centru nám. MUDr.
J. Svobody. Kontakt na tel.: 732
698 280, nebo 608 064 788.
■■ Koupím starší pianino, tel.:
720294821.
■■ Prodám stojanovou brusku typ
BL 3 D cena 5 000 Kč a stojanovou frikční pilu FP 90 cena
3 000 Kč. Vše v dobrém a provozuschopném stavu. Telefon:
602664060.
■■ Prodám družstevní byt 2+KK
Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou, plastová okna. Tel.: 732
144 474.
■■ Nabízím hlídání dětí, pravidelně i nárazově, dopoledne i
odpoledne, po domluvě i večer.
Mám VŠ pedag. směru, kurz
první pomoci u malých dětí a
jsem lektorkou cvičení s dětmi.
Jsem matkou 15 měs. syna, nekouřím. Nabízím také doučování českého jazyka v rozsahu
ZŠ. Tel.:608938883. Budu se
těšit na spolupráci.
■■ Koupím do sbírky pohlednice
a fotografie s historickou tématikou, motocykly, automobily,
různé stroje, nádraží, zemědělství, náměstí, vesnice apod.
Tel. : 604 729 134.
■■ Hledáme hlídání 8 letého školáka v pracovních dnech /15.00
– max. 20.00 hod./. Očekáváme: schopnost vedení v učivu,
vřelý přístup k dítěti, veselou
povahu, aktivní odpolední
program, zodpovědný přístup,
spolehlivost. Hlídání v místě
našeho bydliště. Zahájení od
května 2012, cena dohodou.
Tel.: 602 241 758, e-mail:
tchromy@gmail.com
■■ Anglické lekce – rodilý mluvčí. Jsem anglický lektor (47
let), vyučuji děti, studenty
i dospělé všech jazykových
úrovní. Nabízím General a
Business English, připravím
na mezinárodní i maturitní
zkoušku. Soukromé hodiny
nabízím v přátelské atmosféře učebny našeho domu
ve Zbraslavicích nebo po
domluvě se studentem na jiném místě. Nabízím též výuku přes Skype. Kontakt:
601 332 645 / česky, e-mail:
tonicku@hotmail.co.uk.
Cena řádkového inzerátu ve
Zručských novinách ... 50 Kč,
tučně +25 Kč (250 znaků). Příjem
inzerce: Mgr. Martina Fialová,
MěÚ odbor školství, kultury a
sportu, tel. 327 531 194 nebo infocentrum.
UPOZORNĚNÍ: Úhrada řádkové inzerce je možná pouze hotově
v pokladně MěÚ.

Vítězka fotosoutěže v kategorii A do 15 let - Andrea Bakulová.
Více informací na úvodní stránce.
Žádosti o dotace podány
Město podalo dvě žádosti o dotace
na MAS Lípa pro venkov. Jedná
se o projekty „Přístavba MŠ v
Malostranské ulici“ a „Hřiště pro
seniory“.
Vybavení posilovny
Do městské posilovny byl zakoupen
posilovací stroj Crossover, polohovací lavice, jednoručky a 20 kusů
různých závaží.
Zpevněná plocha u trafostanice
V areálu Sázavanu byla vybudována zpevněná plocha (40m2) ze
zámkové dlažby před trafostanicí.

Koncert ZUŠ - Zdeněk Krajíček v
doprovodu paní T. Krutilové.
Více na straně 6.
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Klub panenek ČR Zruč n. S. v roce 2011

Loňský rok byl pro Klub panenek ČR bohatý ve smyslu činnosti a propagace. Po celý rok byla doplňována stálá expozice na zámecké půdě ve
Zruči nad Sázavou, díky i místním dárkyním. Tuto expozici kromě českých
návštěvníků navštívili i turisté ze zahraničí, o čemž svědčí zápisy v knize
návštěv. Bez zajímavosti není také návštěva herečky Jaroslavy Obermayerové a jejich dalších hereckých kolegyň a pana Trnky z Českého rozhlasu. V
červnu proběhl „Festival medvídků“ v Království panenek. Na podzim se
konalo setkání členek klubu panenek s veřejností. V době konání akce jsme
se obrátili na firmu Starkl, která nám krásně vyzdobila zámek a nádvoří
květinovými dekoracemi a zámkem provázela, jako hraběnka Emma, paní
Janatová. V zrcadlovém sále bylo připraveno další překvapení v podobě tanců. Během celého roku pořádal Klub panenek ČR výstavy nejen ve Zruči
nad Sázavou, ale propagoval naše město po celé České republice. Největší
výstavy byly třeba v Benešově, Ledči nad Sázavou, na zámku Červený Hrádek. A vůbec nejúspěšnější výstava proběhla v Lipníku nad Bečvou, kterou
za 3 měsíce zhlédlo 2 700 lidí. V prosinci se Klub panenek ČR zúčastnil 1.
Mezinárodní výstavy panenek v Praze (Prag Doll), které se zúčastnilo 22
států. Škoda, že městských propagačních materiálů jsme s sebou získali tak
málo, že byly rozebrány hned první den. Klub panenek ČR totiž díky účasti
na této výstavě obdržel pozvání do mnoha konců světa.
V zámecké galerii připravil Klub panenek ČR v roce 2011 několik výstav,
např. „Kola, kolečka, dokola“ , Obrazy Richarda Pachmana, Poklady z půdy,
Šikovné ruce řemeslníků a Andělské zvonění.
Tímto děkujeme všem, kteří nám pomohli při realizaci výstav, jmenovitě
třeba panu Dotlačilovi, panu Bínovi, paní Říhové, paní Křibské, paní Srpové, paní Janovské a dalším. Zvláštní poděkování patří také manželům Balých z Kutné Hory za zapůjčení kočárků a firmě VYDEKO.

Mateřské centrum
http://mc-setkani.wz.cz

Dětský klub Sluníčko

Možná stejně jako já řešíte otázku kam s dětmi, až se rozhodnu hledat si
práci. Já se tím trápím už hodně let, jelikož babičky i dědečkové bydlí daleko a muž pracuje taky daleko. Nakonec jsem se rozhodla pomoci si sama
a poskytnout mým i ostatním dětem útočiště v mateřském centru. Zrodil se
nápad na dětský klub. Dětský klub bude forma odpolední školky či družiny. O děti se budou starat vychovatelky s pedagogickým a zdravotnickým
vzděláním, provoz klubu bude navazovat na službu mateřské školky a školní
družiny (děti budou vychovatelky vyzvedávat). Bude fungovat každý všední
den od 15 – 18 hodin, a umožní vám tak hledat si zaměstnání mimo Zruč
nad Sázavou nebo v odpoledních směnách. Můžete tedy ráno odvést dítě do
školky a odpoledne si ho vyzvednout v mateřském centru.
Pro děti má dětský klub mnoho výhod. Především je to změna prostředí
a kamarádů. V centru je čekají kroužky (např. výtvarný, flétnička, deskové
hry) a jiné aktivity ve spolupráci s ostatními spolky a starší děti si tu mohou
napsat úkoly. A hlavně nebudou odpoledne samy doma nebo venku. V případě hezkého počasí je možnost zůstat s dětmi venku na hřišti.
Prostor ve spolkovém domě, kde bude mateřské centrum sídlit, hygienicky
vyhovuje podmínkám zařízení pro předškolní vzdělávání. Děti budou mít
samostatné WC, sprchu a umyvadlo, k dispozici bude malá kuchyňka. Děti
budou mít po dobu pobytu zajištěný pitný režim.
Termín začátku je závislý na otevření spolkového domu, který bude v
květnu tohoto roku. Do té doby je možno zajistit hlídání v prostorách školní
družiny. Další informace a přihlášky získáte na tel.:720 294 821 nebo na
mc.setkani@email.cz
MUDr. Lenka Novotná

Rodinná poradna ve Zruči

Také na rok 2012 jsou připravovány další akce a překvapení, včas
o nich budete informováni, v provozu jsou také internetové stránky:
www.klubpanenkycr.cz
Alena Zemanová / Jiřina Janatová

ZÁMEKFEST´12:
Mladé kapely mají příležitost.
Dnes již tradiční hudební festival Zámekfest, který se bude letos konat
v červenci již po osmé v Zruči nad Sázavou, zná své headlinery. Známým
jménům vévodí kapela Wohnout, která je zkušeným festivalovým harcovníkem. Kromě ní vystoupí například Rybičky 48, NVÚ (kteří letos slaví
25 let trvání), Tři sestry Banditos, Komunál a další. Novinkou budou dvě
pódia. Na jednom z nich budou mít možnost se prezentovat mladé či začínající amatérské kapely z posázavského regionu. Kvalitní aparatura, pódium,
světla…atd. Tímto vyzýváme tyto hudebníky, aby zasílali své nabídky na e-mail: roflik@post.cz . Více informací se lze dozvědět rovněž na telefonním
čísle 602 207 054, nebo na webových stránkách www.zamekfest.cz.
Vlastimil Roflík

V našem uspěchaném světě se často stává, že na sebe nemají lidé čas, a to
ani ti nejbližší. Často se stává, že spolu rodiče a děti komunikují málo nebo
si nerozumějí. Držíme si v sobě svoje psychická zranění a tiše trpíme nebo
hledáme viníka. Když se cítíme sami, opuštění a nepochopení, může nám
pomoci psychoterapie. Mateřské centrum jako sdružení podporující rodinu
a zdravé vztahy v ní přichází s nabídkou Poradny mezilidských vztahů přímo ve Zruči. Dosud je nejbližší podobná poradna v Kutné Hoře, což může
být pro mnohé hůře dostupné. Poradna mezilidských vztahů je určena pro
všechny, kteří mají problém ve své rodině, se svým partnerem nebo se svými dětmi. Terapeutka vám pomůže podívat se na celou situaci jinýma očima
a pochopit, jak se to stalo a co se dá dělat dál. První 4 terapeutické hodiny
v měsíci bude poradna pro všechny občany zdarma. Probíhat bude v centru
sociálních služeb Kotelna, v případě terapie s dětmi v herně mateřského
centra.
Poradnu povede zkušená terapeutka Tereza Pohlová z Vlašimi. Tereza
Pohlová vede individuální i skupinové psychoterapie, rodinné konstelace
a sebepoznávací semináře. Problémům ve vztazích v rodině se věnuje již
řadu let.
Na setkání je nutné se objednat na tel.: 775 282 196 a domluvit se na datu
a hodině, která by oběma stranám vyhovovala. Další informace na tel.:720
294 821 nebo na mc.setkani@email.cz
Věřím, že rodinná poradna vám bude k užitku a potěší mnohá lidská srdce.
MUDr. Lenka Novotná

Kurz první pomoci u dětí

Od poloviny prosince do února měly maminky možnost naučit se základy
první pomoci u dětí. Celkem 13 maminek využilo možnost dozvědět se, co v
prvních chvílích dělat, pokud se doma stane neštěstí v podobě úrazu, otravy
nebo zástavy životních funkcí. Děkuji panu doktoru Barákovi, že se nám
věnoval a přeji všem maminkám, aby znalosti nemusely u svých dětí použít.
Nicméně, když už se něco stane, už víme, jak na to.

Nízkoprahový klub Kotelna

http://www.os-prostor.cz/cz/nizkoprahovy-klub-kotelna

Takhle jednou u Sázavanky...

Čau Pájo, kam jdeš?
Čus Venco, nudím se, takže asi do Kotelny.
Do Kotelny??
Já jsem slyšel, že tam chodí takoví ti, no jak to říct... fetky!
Ale né, nechodí, nesmí tam. Teda jako, né, že by tam nesměly, ale nesmí
tam přijít pod vlivem návykových látek ani alkoholu a už vůbec je tam užívat, to se tam vůbec nesmí, víš jsou tam určitá pravidla. Například, že se tam
nesmí nic ničit, nesmí ti tam nikdo ubližovat, ať už psychicky, tak fyzicky,
prostě takový bezpečný místo, kam se můžeš „uklidit“, když se nudíš nebo
máš problém.
Jo takhle. A co tam jako děláte?? A já tam můžu??
No, já si tam teda většinou jdu pokecat jo, ale co bych ti to dlouho popisovala, pojď tam se mnou. No jasný, můžou tam lidi od 13 do 26 let.
Mně se tam moc nechce, co bych tam dělal?
No co, můžeš si tam jít taky popovídat, zahrát stolní fotbálek, ping pong
a je tam i spousta jiných her, chodí tam spousta našich kamarádů. Jsou tam
moc fajn pracovníci, říkáme jim Kotelníci! Jsou tam čtyři, Marek, ten je
vedoucí, potom Ilona, Martina a nově je tam Pepa, který přišel místo Kláry.
Tihle čtyři, když za nimi přijdeš s nějakým problémem, tak jsou ochotni ti
poradit, jak problém vyřešit nebo ti s ním můžou dokonce i pomoci. Prostě
vyslechnou všechny tvoje problémy, který třeba nemůžeš řešit doma s mámou. Já tam chodím ráda.
Tak jo, já teda jdu, zní to zajímavě. Hele a jak se tam jako zapíšu? Stojí to
něco ?
Né, je to úplně zadarmo! Všechny služby tam jsou zdarma. Akorát s tebou
udělají takový rozhovor, říká se tomu prvokontakt, zvolíš si přezdívku, s jakou tam budeš vystupovat a s jakou tě budou oslovovat, neboj, žádné přesné
údaje o tobě si zjišťovat nebudou ani občanku nebo nic takového po tobě
nechtějí. Akorát si s tebou popovídají přibližně o tom, co Kotelna nabízí
svým klientům a co ty očekáváš od služeb Kotelny.
Aha, tak to je fajn. Začínám se docela těšit, je to pro mě něco nového a
další možnost, když je nuda.
Tak to jsem ráda, že tam budeš chodit taky.
No hele, moc se netěš, ještě nevím, jestli se mi tam bude líbit.
Po uzavření klubu...
Pájuš, moc díky, že jsi mě sem vzala, je to tady vážně dobrý, určitě sem
budu chodit častěji.
Nemáš zač, zítra máme volno, venku je zima, co zajít zase do Kotelny?
OK, tak se ještě domluvíme v kolik. Ahoj.
Tak jo, ahoj.
Vašek a Pájuš – klienti NZDM Kotelna

Vítání občánků

Vážení rodiče, stalo se tradicí, že vítáme nové zručské
občánky na slavnostním setkání. Evidence obyvatel však
již nemůže bez Vašeho předchozího souhlasu uvolnit data
narození Vašeho děťátka. Proto Vás žádáme, pokud máte
zájem zúčastnit se této slavnostní akce, abyste se hlásili na
e-mailové adrese:
nacovska@mesto-zruc.cz nebo
telefonicky na čísle: 327 531 200.
Je třeba nahlásit jméno a příjmení dítěte, datum narození a
adresu, kam chcete poslat pozvánku.
Vítání občánků v roce 2012 se uskuteční ve dnech

24.03.2012 a 06.10.2012,
hodina bude upřesněna na pozvánce.
Těšíme se na setkání s novými občánky Zruče nad Sázavou.
Hana Nácovská, za SPOZ

MUDr. Lenka Novotná

Společenská kronika
Blahopřání

Wohnout se chystá na Zruč

ZRUČ JE RODU ŽENSKÉHO
Komponovaný pořad k oslavám MDŽ,

kde Vás svým vystoupením chtějí potěšit:
Fanda Team – mladá hudební skupina s hosty
CENTRIŇáček – pěvecký soubor seniorů
Vystoupení moderního tance
Radek Vaněček – zručský písničkář
Keltská růže – dobový tanec
Pásmo moravských lidových písní
MIKI SHOW – parodie
Ukázky společenských tanců

Přátelské setkání se koná v neděli 4. března
od 13.30 hodin v domově seniorů CENTRIN.

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci únoru oslavují
narozeniny, zvláště pak Boženě Sechovcové, Věře Zelenkové, Boženě
Koníčkové, Zdeňce Kafkové, Růženě Štěpánové, Františku Kotáskovi, Věře Paušové, Josefu Královi, Martě Šmídové, Bohumilu Pajerovi,
Miloslavě Kořínkové, Jiřímu Čapkovi, Josefu Jaklovi, Jaroslavu Novákovi, Marii Hladké, Antonii Semerádové, Josefu Samkovi, Františku Zdeňkovi, Václavu Fouskovi, Boženě Krejčíkové, Bohuslavě
Křížové, Libuši Matouškové, Františce Petráskové, Františce Zedníčkové, Miladě Vurmové, Marii Kyselové, Ladislavu Kroutilovi, Jarmile Blaškové, Jaroslavě Kruntorádové, Josefu Jecelínovi, Jaroslavu
Mojžíšovi, Miloslavu Vyhnalovi, Janě Pešoutové a Josefu Novákovi.
Výše jmenovaným i všem ostatním oslavencům přejeme hodně
zdraví, štěstí a pohody do dalších let.

Svým osobitým způsobem pomáhala konferovat V. reprezentační ples Centrinu sl. Šárka Kohoutová za hudebního doprovodu sl. Veroniky Šťastné.
(foto František Hromadník)

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti za přání k
mým narozeninám. Marie Kolářová
Děkuji svému manželovi za přání k mým narozeninám. Ing. Valentina Vtelenská
Děkuji Městskému úřadu ve Zruč nad Sázavou a Sboru pro občanské
záležitosti za blahopřání k mým narozeninám. Jarmila Bocká
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti ve Zruči
nad Sázavou za přání k mým narozeninám. Miloslava Kořínková
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám. Jaroslav Mojžíš

Na dětském „Kloboukovém“ karnevalu v Centrinu úspěšně zahrály dívky
Natálka a Jana z Čenovic dětem k tanci. (foto František Hromadník)
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http://www.msmalostranska.cz

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
do mateřinky Malostranské
Zápis proběhne v polovině měsíce května 2012.
Změnou ve školském zákoně ( zákon č. 472/2011 Sb.) budou žádosti o přijetí doplněny registračním číslem, pod kterým můžete najít na webových
stránkách školy, zda Vaše dítě bylo či nebylo u zápisu přijato. Uvedeny budou na webu pouze nepřijaté děti, tedy registrační čísla nepřijatých dětí.
Ty také dostanou rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
Seznam dětí přijatých bude pouze vyvěšen u hlavních dveří MŠ nebo bude
informace o přijetí podána při tele-fonickém dotazu zákonných zástupců.
Dokumenty k zápisu :
1. žádosti o přijetí
			
2. evidenční listy
si vyzvedněte v mateřské škole u ředitelky školy, a to po 10. hodině od
měsíce dubna nebo až u zápisu.
Pořadí nemá vliv na přijetí dítěte, pro přijetí dítěte jsou rozhodující ředitelkou vyhlášená kritéria pro konkrétní školní rok, která budou v době zápisu
zveřejněna.
Děkujeme za Vaše pochopení a těšíme se na setkání u zápisu do MŠ.
Zdeňka Kuželková

MŠ Na Pohoří

http://www.ms-napohori.cz

Leden v MŠ Na Pohoří

Hned 6. ledna zahrály paní učitelky dětem loutkovou pohádku „O ztraceném kapesníčku.“ Děti si zopakovaly hygienické návyky a poznaly, jak je
důležité dávat pozor na své věci.

Odložený vánoční koncert

Leden v MŠ Malostranská
V měsíci lednu proběhly zápisy dětí do 1. tříd ZŠ. Z naší školky se k zápisu
dostavilo 14 dětí.
S pohádkou „O ztracené rukavičce“ k nám zavítalo divadlo „Úsměv“. Pohádka dětem, mimo jiné, připomněla nelehký úděl zvířátek v zimě.

ZUŠ

http://www. zus-zruc.cz

Významnou událostí v životě předškoláčka je jistě zápis do 1. třídy. Ten
proběhl 16. a 17. ledna a i letos svou přítomností paní učitelky malé svěřence
podpořily. Zápisu předcházela schůzka s paní učitelkou Dvořákovou, Šrachtovou a Královou. Rodiče byli seznámeni se vším, co je potřeba k zápisu i
nástupu do 1. třídy a také s programem základní školy nazvaným:“Budu
prvňáčkem.“
24. ledna nás paní Lenka Hamajdová v hudebním pořadu „Muzikanti z
České země“ provedla místy, městy, hrady a zámky naší vlasti. Ke každému
zastavení přidala zajímavé vyprávění a písničku. Děti si s chutí zazpívaly a
zatancovaly.

O ztracené rukavičce
I v těchto měsících využíváme cyklistickou stezku k dlouhým procházkám
kolem řeky Sázavy. Přezimuje na ní spousta kačen divokých, kterým děti
nosí staré pečivo. Jen labutě se na řece neukázaly ...

V současné době probíhají v mateřské škole přípravy na jarní výstavu,
která bude koncem března opět k vidění na zručské poště. Věříme, že vás
potěší a poskytne inspiraci.
Závěrem upozorňujeme rodiče, že zápis do Mateřské školy Na Pohoří proběhne ve středu 25. dubna. Po celý den budou pro nové děti a jejich rodiče
dveře školky otevřeny. Přijďte se k nám podívat a pohrát si. Stalo se již tradicí, že pro vás máme připravenou i pěknou pohádku. Začíná v 9.30 hodin,
tak ji nezmeškejte. Těšíme se na vás.
Zdeňka Valíková

V úterý 31. ledna 2012 prošel koncertní a divadelní sálek ZUŠ a organizačním tým učitelů zatěžkávací zkouškou. Žáci ZUŠ tu odehráli a odtancovali
pro rodiče a dav dalších posluchačů a diváků z řad příznivců ZUŠ program
odloženého vánočního koncertu. Repertoár zaznamenal (měsíc po Vánocích) potřebné změny, ale jinak zůstala původní dramaturgie zachována – v
první půli se představili žáci hudebního oboru a po přestávce patřilo pódium
tanečníkům všech ročníků - od nejmladších po nejstarší. Velký počet účinkujících v širokém věkovém rozpětí měl své opodstatnění v předvánočním
čase, kdy bychom si rádi s dětmi společně zazpívali vánoční koledy a náležitě vánočně se vyladili. Zatímco teď v lednu nesl s sebou tento aspekt spíše
nervozitu organizátorů z nedostatečné kapacity sálu, neustálé vyrušování
malých sourozenců v řadách diváků a s tím spojenou i nervozitu a nesoustředěnost účinkujících. O to větší potlesk si ovšem výkony malých hudebníků a
tanečníků zasloužily – hrát a tančit před tolika lidmi - navíc při otevřených
dveřích (tedy v průvanu) a nenechat se vyvést z koncentrace neustálým odcházením nepoučených koncertních posluchačů ze sálu, anebo vstupováním
dovnitř… Byla to pro ně zkouška, ve které naštěstí obstáli. Totéž se bohužel
nedá říci o obecenstvu. Oddělením vystoupení tanečního a hudebního oboru
se chceme do budoucna vyhnout nepříjemnostem s nedostatkem místa pro
diváky a posluchače a přejeme si, že snad i posluchači a diváci půjdou trochu
do sebe a budou svým malým virtuosům a tanečníkům na dalších koncertech vytvářet důstojné prostředí pro jejich výkony. V našem malém městě
máme prima ZUŠku s úžasnými dětmi a krásným sálem. Schází jen malý
krůček k tomu, aby se naše koncerty staly skutečnými kulturními zážitky
pro účinkující i pro obecenstvo: stačí se jen převléci z maloměstského civilu
do společenského oděvu a nálady, všechno všední odložit doma, nechat se
potěšit dětskou snahou o umění a náležitě ji umět ocenit nejen potleskem…
O dalším žákovském koncertu vás budeme včas informovat na plakátech a
v městském rozhlase.
Lenka Říhová

Taneční přípravka paní L. Charouzové (foto Jiří Říha)

Krmení kačen
Pásmo „Muzikanti z České země“ představila paní Hamajdová 24. 1. 2012.
Poutavým vyprávěním a spoustou písniček nás provedla po různých koutech Čech a Moravy. Za doprovodu kytary jsme si s chutí zazpívali. Paní
muzikantka nešetřila chválou nad tím, kolik lidových písní děti znají.

ZUŠ - Z choreografie Loutky (paní
L. Charouzová)
(foto Jiří Říha)
Nejmenší zpěváci (foto Jiří Říha)

Kristýna Nulíčková, žákyně
kytarové třídy Matěje Fremla ZUŠ
Zruč nad Sázavou, se zúčastní ve
dnech 8. - 11. března 2012 třetího
ročníku celostátní soutěže ve hře
na klasickou kytaru PRAGuitarra
Clássica, kterou pořádá hudební
agentura Tanja Classical Music
Agency ve spolupráci s Hudební
školou hlavního města Prahy pod
záštitou prof. Milana Zelenky.
(foto Lenka Říhová)

Koncert
Zimní vycházka do přírody se uskutečnila 26. ledna. Počasí nám skutečně
přálo. V tento chladný, ale slunečný den jsme se vydali ke krmelci, který
vyrobil pan Jelínek. Umístil ho u lesíka za Restaurací Na Ostrově. U krmelce jsme si s dětmi povídali o tom, co je vhodné ke krmení zvěře a proč je
nutné se o zvířátka starat. Pak děti krmelec obložily jablky, mrkví, starým
pečivem a obilím. Nejvíce děti bavilo „čtení ze stop“. Podle otisků ve sněhu
určovaly, kterému zvířátku patří.
Na 8. únor si učitelky připravily pohádku H. Ch. Andersena „O princezně
na hrášku“. Tato méně známá pohádka se líbila a děti odměnily učitelky
srdečným potleskem.
Jaroslava Daňková

Děti z MŠ malostranské u krmelce
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ZŠ Okružní

I. ZŠ

http://www.zs-okruzni.zruc.info

První sníh v lednu v ZŠ Okružní

O. s. Ručičky zpracovalo pro školu projekt „Na běžkách okolo Zruče“ a
MAS - Lípa pro venkov , město Zruč nad Sázavou, OÚ Loket, OÚ Hulice a
OÚ Řendějov poskytly finance na zakoupení 5 párů běžeckých lyží s vázáním, holemi a botami. Žáci ZŠ Okružní nedočkavě čekali na první sníh, který aspoň chvíli vydrží. Jelikož v prosinci sníh nebyl, „natrénovali“ ve škole
na koberci obutí běžeckých bot a připevnění běžek a nemohli se dočkat, až
půjdou do přírody. 17. a 18. ledna se jim splnilo přání, a tak ihned vyrazili s
běžkami na školní zahradu, kde nacvičovali chůzi, otáčení a sjezd z mírného
svahu. Všichni byli nadšení a těší se, že bude více sněhu a oni vyrazí třeba
k Chabeřickému mlýnu nebo po zasněžené cyklostezce

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

http://www.zszruc.cz

Lyžařský kurz 7. ročníků

Jako každý rok, tak i letos se uskutečnil lyžařský výcvik 7. ročníků. Zúčastnila se ho i hrstka žáků z 8. a 9. tříd. Dne 15. ledna 2012 jsme se všichni sešli na autobusové zastávce Na Pohoří. Autobus byl již přistaven a my
jsme postupně odevzdávali svá zavazadla panu řidiči. Poté jsme předali lyže
našemu instruktorovi Aleši Novosádovi a paní zdravotnici Marii Grafnetterové potvrzení o bezinfekčnosti, kartičky ZP, popřípadě rozpisy léků.
Jakmile bylo všechno vyřízeno, spočítali jsme se, rozloučili se s rodiči a
vydali se směr - Benecko.

Cesta byla sice dlouhá, ale zábavná. V půli cesty jsme zastavili na benzinové pumpě, kde jsme si mohli koupit občerstvení. Po 15 minutách jsme
pokračovali v cestě. V cílové stanici nás netrpělivě očekával pan správce.
Naložil do auta všechny cestovní tašky a kufry a odvezl nám je k hotelu
Bára, ve kterém jsme byli ubytováni. My jsme velký a namáhavý kopec museli zdolat pěšky. Po příchodu jsme si shromáždili v jídelně, která byla čistá
a útulná a kde výborně vařili. Učitelé nás řádně poučili, jak se máme chovat
v celém areálu a rozdali nám klíče od pokojů. Rozebrali jsme si zavazadla a
šli si vybalit věci. Pokoje byly velmi pěkné a dobře vybavené. Následovala
„krátká“ procházka po celém Benecku. Byli jsme velmi hladoví a unavení,
a proto jsme se velice těšili na večeři, kterou nám milí kuchaři připravili na
18 hodin.
Druhý den ráno po snídani, která se konala v 8 hodin, jsme vyšlápli na
svah nad naším hotelem. První jízdy byly velmi pádové, ale i přesto nás
instruktoři rozřadili do tří družstev. První družstvo vedl náš pan učitel
Vladimír Nulíček, druhé pan učitel Jaroslav Krčmář a třetí farmaceut Aleš
Novosád. Vždy na nás dohlížela naše zdravotnice Marie Grafnetterová.
Často jsme také chodili na velkou sjezdovku Kejnos, vzdálenou od hotelu
700 metrů. Postupně jsme si vyzkoušeli i jízdu na běžkách.Ve středu vyrazilo první družstvo, ve čtvrtek druhé a v pátek třetí. V sobotu se konal závod
ve slalomu.
V průběhu kurzu jsme absolvovali i různé přednášky, například o seřízení
lyží a běžek, jak se správně oblékat na lyžování, první pomoc a zdravověda.
Zhlédli jsme film o snowboardování a další.
K horám neodmyslitelně patří zábava, jako společenské hry, diskotéka a
různé soutěže. Miss hor 2012 vyhrála Lucie Bezděková, vítězem Mr. nohaman 2012 se stal Jan Tvrdík a na karnevalu zabodovaly Lucie Kotková s
Dominikou Kruntorádovou s maskou babky a dědka. Večerní program byl
vždy tou nejhezčí tečkou za celým dnem.

Sportovní aktuality I. ZŠ Zruč n. Sázavou

Dne 13. ledna 2012 se uskutečnil školní turnaj ve florbalu chlapců 6. – 9.
roč. I. ZŠ Zruč n. S. Chlapci byli rozděleni do dvou kategorií 6. – 7. ročník
a 8. – 9. ročník. V každé kategorii se odehrálo šest zápasů systémem každý
s každým.
konečné pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

kategorie 6. – 7. roč.
7. A
7. B
6. A
6. B

kategorie 8. – 9. roč.
9. B
8. B
9. A
8. A

P. Bareš - trestné střílení
Dne 23. ledna 2012 odehrály vzájemné třídní zápasy ve florbalu dívky.
konečné pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

kategorie 6. – 7. roč.
7. A
6. A
7. B
6. B

kategorie 8. – 9. roč.
9. A
9. B
8. B
8. A

Foto Dne 24. 1. a 26. 1. 2012 ve sportovní hale ve Zruči n. S. se uskutečnilo
oblastní kolo ve florbalu chlapců za účasti I. ZŠ Zruč n. S., ZŠ Sázava a
ZŠ Uhlířské Janovice. Postup do okresního kola vybojovalo družstvo ZŠ
Uhlířské Janovice.
konečné pořadí: kategorie 6.–7. roč. (24. 1.) kategorie 8.–9. roč. (26. 1.)
1. místo
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice
2. místo
I. ZŠ Zruč n. S.
ZŠ Sázava
3. místo
ZŠ Sázava
I. ZŠ Zruč n. S.

Mladší žáci

Starší žáci

Navštivte webové stránky města
Zruč nad Sázavou

www.mesto-zruc.cz

Bohužel týden rychle utekl a v neděli ráno jsme balili kufry. Na cestu
nám kuchaři připravili balíček s jídlem a s pitím. Poté jsme naložili věci
do autobusu a vydali se k našim domovům. Všichni se těšili na shledání s
těmi nejbližšími. Do Zruče jsme dorazili všichni bez úrazu asi v 16 hodin a
učitelé nás předali rodičům.
Pro mnohé z nás to byly nejlepší hory v životě a jsme rádi, že jsme se naučili lyžovat nebo se v tom, díky našim instruktorům, zdokonalili. Za tento
úžasný kurz a zážitky bychom jim všichni chtěli upřímně poděkovat.
Hudcová Aneta, Vávrová Kamila, Stará Lucie

Dne 25. 1. 2012 v Kutné Hoře odehrály oblastní kolo ve florbalu dívky 8. –
9. ročníků za účasti 7 družstev. Naše dívky vybojovaly postup do okresního
kola, které se uskutečnilo 7. 2. 2012 opět v Kutné Hoře za účasti čtyř družstev - ZŠ Masarykova Kutná Hora, ZŠ Žehušice, ZŠ Žižkov Kutná Hora a I.
ZŠ Zruč n. S. Postup do krajského kola vybojovala děvčata ZŠ Masarykova
Kutná Hora.
Naše děvčata - Nulíčková Kristýna, Jelínková Michaela, Hudcová Aneta,
Jiříková Nikol, Lenhartová Karolína, Vávrová Kamila, Lejnarová Bohdana,
Šťastná Barbora obsadila 3. místo. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy.
konečné pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

kategorie 8. – 9. roč. (7. 2.)
ZŠ Masarykova Kutná Hora
ZŠ Žehušice
I. ZŠ Zruč n. S.
ZŠ Žižkov Kutná Hora

Fotografii budoucích prvňáčků naleznete na straně 8.
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Realitní poradna
Otázka: Existuje právní norma, kde by bylo přesně specifikováno,
co všechno musí realitní kancelář udělat pro své klienty v případě
prodeje jejich nemovitosti? Chystám se prodat domek a chci si nejprve ověřit informace, abych při případném podpisu smlouvy s realitní
kanceláří znal svoje práva.
Milan K., Kutná Hora
Žádná právní norma neexistuje. Jako u jiných služeb je vždy důležitá
smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem služby. Proto vždy doporučuji podepsat s realitní kanceláří smlouvu, na kterou se při případném
sporu můžete odvolat a kde jsou specifikované povinnosti realitní kanceláře. V dnešní době se realitní kanceláře předhánějí v nabídkách, co
všechno pro zákazníka udělají zcela zdarma. Při výběru realitní kanceláře můžete dát na doporučení vašich známých nebo si udělat prosté srovnání několika kanceláří při první informační schůzce. Byl bych velmi
obezřetný v případě, že makléř realitní kanceláře nepotřebuje podepsat
žádnou smlouvu. To můžete risknout při prodeji garáže, ale chcete-li prodat dům, tady již smlouvu vyžadujte.
Pokud Vy, jako klient, podepíšete výhradní smlouvu o zprostředkování
prodeje vaší nemovitosti s jedinou realitní kanceláří, všechny služby s
tím spojené jsou řešené v rámci provize. Žádné další platby, kromě daně z
převodu nemovitosti, by po vás kancelář neměla chtít. Stručně řečeno od
Vás se očekává pouze součinnost v situacích, kdy realitní kancelář nemůže jednat sama. To se týká zejména prohlídek nemovitosti s případnými
klienty, podpisu smluv kupních, převod energií a předání nemovitosti
do užívání kupujícího. Vše ostatní realitní kancelář dělá sama. Stručný
rozsah služeb je přibližně následující:
1. Nábor nemovitosti do prodeje – prvotní prohlídka nemovitosti makléřem, stanovení reálné tržní ceny a následně po dohodě s majitelem
stanovení prodejní ceny, pořízení fotografií nemovitosti pro inzerci, předání podkladů potřebných pro prodej (podklady z katastru nemovitostí si
kancelář zajistí sama), sepsání zprostředkovatelské smlouvy.
2. Příprava zakázky k prodeji – ověření si podkladů převzatých od majitele nemovitosti z veřejných zdrojů, zpracování textových a grafických
podkladů pro inzerci, příprava harmonogramu prodeje (marketingový
plán).
3. Samotná realizace zakázky – zadání nabídky nemovitosti na realitní
servery, do tiskové inzerce, na vývěskové desky, letáky atd., organizování prohlídek nemovitosti se zájemci, průběžná komunikace s majitelem
nemovitosti, rezervace nemovitosti v případě vážného zájmu, příprava
podkladů pro sepsání kupní smlouvy nebo obdobných smluv za účasti
právníka realitní kanceláře, asistence při podpisu kupní smlouvy nebo
obdobných smluv oprávněnými osobami, vypořádání kupní ceny (pokud
je tak dojednáno), doručení smluv na katastrální úřad, převod energií,
vyhotovení daňového přiznání a zaplacení daně z převodu nemovitosti
(pokud je tak dojednáno).
Výše uvedené služby vám mohou posloužit jako seznam věcí, které by
pro vás realitní kancelář měla učinit. Zároveň to může sloužit jako stručný návod prodeje nemovitosti. Na závěr ještě jedna rada. Postupujte při
prodeji vždy uvážlivě a před podpisem jakéhokoli dokumentu si ho vždy
v klidu pečlivě přečtěte a případné nejasnosti si nechte vysvětlit.
Odpovídal František Vilimovský,
jednatel realitní kanceláře EVROPA v Benešově
e-mail: benesov@rkevropa.cz, tel.: 317 711 711
------------------------------------------------------------------------------Své dotazy do realitní poradny zasílejte na adresu realitní kanceláře
EVROPA, Tyršova 2260, 256 01 Benešov
nebo na e-mail benesov@rkevropa.cz

První setkání dětí budoucích 1. tříd I. ZŠ Zruč n. S.

SPORT

Akce
ve sportovní hale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

pátek 2. 3. (20.30 hod.) ... 1. liga futsalu Benago- V ysoké Mýto
sobota 3. 3. (17.00 hod.) ... házená - dorost, J. Zruč n. S. - Plzeň
neděle 4. 3. (14.00 hod.) ... dětský karneval
sobota 10. 3. (17.00 hod.) ... stolní tenis - divize, SKC Tennisline - TJ
Neratovice; kraj. přebor SKC Rabbit - Sokol Týnec n. L.
neděle 11. 3. (8.00 hod.) ... florbal. turnaj 2. liga juniorů - poř. SKP
Olympia Kutná Hora
pátek 16. 3. (20.30 hod.) ... 1.liga futsalu, Benago - Slavia Praha
sobota 17. 3. (8.00 hod.) ... florbal. turnaj, 3. liga mužů - poř. SKP
Olympia Kutná Hora
neděle 18. 3. (9.00 hod.) ... házená - turnaj ml. žáků
čtvrtek 22. 3. (18.15 hod.) ... finálový den club Deportivo - futsalová
liga Kutnohorska. Finálový den REBEL play off kutnohorské futsalové ligy pořádané clubem Deportivo Kutná Hora. Program 18:15,
zápas o 3. místo, 19:30 finále. Liga má na Kutnohorsku dlouholetou
tradici a jako každoročně, do svých řad přivábila řadu hráčů z vysokých fotbalových soutěží (Vlašim, Sparta Kutná Hora, Kolín apod.)
sobota 24. 3. (10.00 a 12.30 hod.) ... kraj. přebor volejbalu mužů, J.
Zruč n. S.-Český Brod; (14.30) ... zručská florbalová liga
neděle 25. 3. (9.00 hod.) ... házená turnaj minižáků
sobota 31. 1. (8.30 hod.) ... nohejbal. turnaj dvojic - poř. Star Chabeřice
Antonín Dolejší

házená

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI
PLATBA HOTOVĚ - RYCHLE

720 524 663
E-SHOP ZLATATEXTIL
kvalitní zboží za dobré ceny, trika
ROXY, DC, BILLABONG, CONVERSE
nabídka zboží a kontakt na

WWW.ZLATATEXTIL.CZ

Všechno zboží skladem, možnost osobního odběru.
Tel. 733 731 166 - Horka II

http://www.hazena-zruc.cz
Zimní turnaj mužů
V neděli 12.2. 2012 pořádal oddíl házené Zruče nad Sázavou zimní turnaj
mužů. Na toto klání se přihlásila družstva Loun /1. liga/, Kolína, Mladé
Boleslavi, Havlíčkova Brodu, Ledče nad Sázavou/ všichni 2. liga/ a domácí
Jiskra/ SP/.
Všem družstvům začíná mistrovská soutěž/domácím až v polovině dubna/, a tak měli tento turnaj jako poslední přípravu před mistrovskými boji.
Domácí Jiskra se utkala v úvodu s celkem Kolína. 30 minut byla vyrovnaným soupeřem a po celou tuto dobu vedla o 1 až 2 branky. V posledních 10
minutách však několikrát zbytečně ztratila míč a dovolila soupeřům rychlé
protiútoky. Ty kolínští využili a nakonec porazili domácí 20 : 15.
V dalším utkání byl soupeřem Havlíčkův Brod. Opět jsme po celý zápas
byli o něco blíže k vítězství. Tentokrát jsme se však vyvarovali zbytečných
chyb a zápas dovedli do vítězného konce. Ve skupině jsme skončili druzí a
hráli tak s druhým z B skupiny /Mladá Boleslav/ o celkové 3. místo.
V tomto zápase nám již chyběli zranění M. Havránek a J. Hornát. Boleslavští hráli rychlou házenou a náš celek měl problémy v obraně. Přesto
však bojoval a byl vyrovnaným soupeřem. Výsledek 16 : 12 pro M. Boleslav
odsunul domácí celkově na 4. místo.
Ve finále porazil Kolín prvoligové Louny brankou 3 vteřiny před koncem
17 : 16 a stal se vítězem turnaje. V boji o páté místo H. Brod porazil Ledeč
nad Sázavou 22 : 21 a skončil na 5. místě.
Sestava a branky domácích: Hejl a Vrzáček M. po 11; Felis 9; Kaplan 4;
Kovařík a Pustka po 3; Havránek, Korel D. a Böhm po 2; Vrzáček P. 1; Hornát; Koubský; Zeman; brankáři Korel T a Vodrážka
Nejlepší střelec : Rosťa Souček z Kolína
Nejlapší brankář: Václav Dedera z Loun
Nejlepší hráč: Matěj Vrzáček ze Zruče nad Sázavouu
Turnaj měl velmi dobrou úroveň, a tak doufejme, že všem zúčastněným
pomůže v boji o mistrovské body v nadcházející sezóně.
Petr Felis

Stolní tenis
http://skczruc.xf.cz

Zraněními poznamenané zručské týmy v kraji ztrácí body
Vstup do nového roku se zručské reprezentaci ve stolním tenisu nevyvíjel dle představ. V prvních zápasech si první celky sice připsaly vítězství,
ovšem závěr měsíce poznamenal vrub vleklých zranění mnoha hráčů. Ta
zapříčinila podstatně oslabení krajských sestav a následně i ztrátu důležitých bodů.
SKC Zruč n. S. TENNISLINE – Sokol Benešov 10:1
V prvním utkání nového roku přivítal první tým Zruče beznadějně poslední Benešov. Ani vynucená změna domácího prostředí v podobě přesunu
do pražských Vršovic nezměnila nic na značné výkonnostní mezeře mezi
oběma celky.
Body (vítězství/zápasy): Nevřela 3/3, Fiala 1/2, Škopek 2/2, Šmidt 2/2, 2
čtyřhry
SKC Zruč n. S. TENNISLINE - TTC Kladno „B“ 8:10
Veledůležité dvoukolo s Kladnem a Hořovicemi poznamenala další zranění. Kromě Františka Herouta přišli domácí i o svého nejlepšího hráče,
Daniela Nevřelu. Z nižšího týmu tak musel být na pomoc povolán Pavel
Jandejsek. Ten odvedl skvělý výkon, ovšem neproměněné mečboly (právě
jeho a dále Pavla Škopka proti kladenskému Škubalovi) stály domácí body.
Právě hostující hráče Škubal se svým neetickým chováním postaral o největší vzruch nejen v utkání, ale v celé Městské sportovní hale, ze které byl v
průběhu vykázán Městskou policií.
Body: Šmidt 3/3, Škopek 2/4, Fiala 0/4, Jandejsek P. 2/4, 1 čtyřhra
SKC Zruč n. S. TENNISLINE - Sokol Hořovice 9:9
Kladno a Hořovice aktuálně hnízdí na pozicích, které nezaručují jistou
záchranu v soutěži, tedy znamenají nutnost bojů v Play out. Proto bylo i
nedělní utkání s Hořovicemi velmi důležité pro další vývoj tabulky. Domácí
se doslova rvali o každý bod, ovšem zkušenosti hostů jim ani za stavu 9:6
nedovolily udělat poslední krok směřující k překvapivému vítězství. Remízový bod byl vzhledem k víkendové sestavě Áčka velkým úspěchem, a to se
i nadále drží na 5. místě.
Body: Šmidt 3/4, Škopek 3/4, Fiala 2/4, Jandejsek P. 0/4, 1 čtyřhra
Nápomocné Béčko ztratilo svou suverenitu
Druhý zručský tým účinkující v krajských soutěží vstoupil do nového
roku famózně, když dokázal porazit Petroupim na její půdě 14:4. Během
následujícího víkendu však postrádal nejen Pavla Jandejska, který pomáhal Áčku, ale také Libora Budjače. Dvojice Tomáš Herout a Lukáš Kučera
tak musela být doplněna dvěma hráči C-týmu, a sice Václavem Heroutem
a Markem Němcem, resp. Zdeňkem Jandejskem. Tato provizorní sestava
si v obou dnech připsala nehoráznou smůlu, když obě své utkání prohrála
těsně, 8:10.
SDH Petroupim - SKC Zruč n. S. RABBIT „B“ 4:14
Body- Herout, T. 2/4, Fiala 2/4, Jandejsek, P. 3/4, Kučera 1/4, 2 čtyřhry
SKC Zruč n. S. RABBIT „B“ - Sokol Kutná Hora „B“ 8:10
Body- Herout, T. 4/4, Kučera 2/4, Herout, V. 1/4, Němec Marek 0/4, 1 čtyřhra
SKC Zruč n. S. RABBIT „B“ – Sokol Čáslav 1:17
Body- Herout, T. 2/4, Kučera 4/4, Herout, V. 1/4, Jandejsek Z. 0/4
C-tým v lednu suverénní, D-tým podlehl Janovicím
Céčko, startující v regionálním přeboru, si dovolilo proti rezervě Uhlířských Janovic postavit jen tři hráče, ovšem i tento „deficit“ mu k zisku plného počtu bodů bohatě stačil. Následovala i jednoznačná výhra s Olympií
Kutná Hora a Sokolem Zbraslavice. Ani tato série však tomuto mančaftu k
lepší pozici v tabulce napomohla a nadále se drží na 3. místě.
Zaváhání si připsala naše poslední parta, která nestačila na Uhlířské Janovice „D“ a následně klesla na 4.místo regionální soutěže.
Doufejme, že v druhém měsíci tohoto roku se místním borcům bude dařit
lépe, a na konci sezony tak dosáhnou svých předem určených cílů, kterých
se i nadále drží. V obzvláště těžké pozici se bude nacházet Tennisline, který
bude v nejvyšší krajské soutěži bojovat o jistotu udržení účasti v této prestižní komunitě.
František Herout ml.
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