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Změna uzávěrky!
Redakční rada Zručských novin
upozorňuje všechny přispěvatele, že od září dochází k posunutí
uzávěrky jednotlivých vydání
ze současného 10. dne na 5. den
v daném měsíci. Zručské noviny
by se tak měly dostat do vašich
schránek o něco dříve.

Změny v redakční radě
Vážení čtenáři,
toto vydání je pro mě posledním vydáním Zručských novin
ve funkci jejich šéfredaktora
a společně se svou dlouhodobou
redakční kolegyní, Jiřinou Janatovou, odcházím i z redakční
rady. Ať se již ujme funkce šéfredaktora někdo ze současných
členů redakční rady, nebo to
bude někdo „zvenku“, přeji mu
i Zručským novinám co nejvíce
spokojených čtenářů.
Martin Beneš (šéfredaktor ZN)

XV. historické slavnosti, které nás letos vrátily do 15. století, přilákaly rekordní počet návštěvníků.
(foto Josef Tůma) – více na str. 8

Rozhledna Babka

Matěj Šimek, který navrhl vítězný název rozhledny.
(foto Josef Tůma)

Velké množství zvědavých návštěvníků přišlo 17. července přivítat na svět
aktuálně nejmladší rozhlednu v Čechách, která se od tohoto dne stala další
zajímavostí a turistickým lákadlem našeho města. Rozhledna je mladá, přesto
dostala jméno Babka. Ale ne proto, že by vypadala už od začátku nějak sešle,
jmenuje se tak díky kopci, na kterém stojí, a zatím ještě pořád pěkně voní
novotou. Kopec dostal údajně kdysi dávno tento název kvůli nešťastné babce, která tu prý ztratila svůj klid. Rozhledna ale nešťastně nevypadá. Tyčí se
do výšky 27 metrů a po zdolání 130 schodů můžete nejen obdivovat krásný
výhled na Zruč a její okolí, ale také se o okolních kopcích můžete dozvědět
pár zajímavostí. A protože na vrchol rozhledny nevede elektřina, musíte si ji
vyrobit sami. Zatočíte klikou na malém infopanelu a můžete si spustit mluvený komentář. Po sestupu z rozhledny si můžete odpočinout v altánu, kde
budete pod dohledem opravdové Babky, která celý prostor před rozhlednou
pečlivě hlídá. Dřevěná socha se přes svoje brýle dívá na všechny příchozí
a možná tiše kontroluje, kdo zdolal těch necelých pět kilometrů turistické
stezky se sedmi zastaveními vedoucí od vlakového nádraží. Je vyznačena
bílým a modrým trojúhelníkem. Na každém zastavení se můžete zamyslet
nad úkolem, který tu najdete. Správnou odpověď se dozvíte, když na boku
informačního panelu nadzvednete dřevěné prkénko s vykřičníkem. Tak co,
uhodli jste? A co říkáte tomu výhledu po našem krásném kraji?

Zastávka autobusů se přesunuje

z Poštovní ulice do ulice T. Bati.
Od 1. září všechny autobusy jezdí z ulice T. Bati.

ZRUČ MÁ SVÉHO
MOŘSKÉHO BIOLOGA
Odborník na nemoci mořských ryb zahájí v září druhý rok
svého zručského působení. Více uvnitř tohoto vydání!

Martina Fialová (MěÚ, vedoucí odboru kultury, školství a sportu)

OSOBNOST MĚSÍCE

„Takový blázny jsme tu ještě neměli“

Zdeněk Kolouch a Milan Leopold

Odpočinek ve Volgogradu. V pozadí monumentální památník Stalingradské bitvy.

Uzávěrka příštího čísla: 05.09.2015 | Vydáno 18.08.2015 ve Zruči nad Sázavou

Ani v letním dvojčísle nechybí rubrika
Osobnost měsíce. Navíc, osobnosti tu
představíme rovnou dvě, abychom dostáli rozšířenému formátu tohoto vydání.
A protože končí doba dovolených, prázdninových cest a často i nezapomenutelných zážitků z nich, vybral jsem dvojici
cestovatelů, jejichž dobrodružný a nejistý
podnik v zemi, „kde zítra už zase znamená včera“, jsem ve Zruči před lety denně
sledoval na internetu s napjatým očekáváním. Sjet na nafukovacím gumovém
člunu stovky kilometrů těch nejzajímavějších partií evropského veletoku – Volhy a vodácky tak pokořit významný symbol Ruska, to už vyžaduje velkou dávku
cestovatelského nadšení. A byla to cesta
se vším všudy, okamžiky cestovatelské
euforie z poznávání neznámého střídaly
velmi nepříjemné chvíle. Oba se neutkali
jenom s vodou, větrem, bouří, komáry,
zdravotními problémy, zloději a ztrátou

pasu, jejich největším protivníkem byla
korupce a zvůle byrokratického aparátu
postsovětského Ruska. Těžko do novin
vybrat ty nejzajímavější historky, které i
po dvanácti letech, jež od jejich výpravy
uplynuly, vesele sypou z rukávu jednu za
druhou. Konečně, o jejich cestě si můžete přečíst v deníku Milana Leopolda
doplněném zajímavým fotografickým
materiálem (www.raft.cz), který není jen
pouhým dokumentem o cestě a plavbě,
ale inteligentní sondou do svérázu ruské
mentality, poutavým obrazem života kolem Matky Volhy, přírodních zajímavostí,
historických památek a kulturní historie
Povolží vůbec. Malou ukázku z něj přetiskujeme v tomto čísle novin. Věříme, že
cestovatelská beseda s oběma protagonisty této „velké ruské výpravy“ ve Zruči na
sebe nenechá již dlouho čekat.
< rozhovor na straně 4 >
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INFORMACE Z ÚŘADU, SAMOSPRÁVA
Zastupitelstvo města
na svém 7. zasedání,
dne 22.06.2015
schvaluje:
• neinvestiční transfer z rozpočtu svazku obcí EKOSO ve
výši 170 500 Kč.
• celoroční hospodaření města
a závěrečný účet města Zruč nad
Sázavou za rok 2014 bez výhrad.
• účetní závěrku města Zruč
nad Sázavou za rok 2014.
• 4. úpravu rozpočtu města na
rok 2015 navýšením příjmů a výdajů o částku 7 227 900 Kč.
• poskytnutí dotace z rozpočtu
města v roce 2015 paní Aleně
Heroutové ve výši 25 000 Kč
na účast na Mistrovství Evropy
v mažoretkovém sportu.
• prodej pozemků do vlastnictví jednotlivým žadatelům takto:
p. p. č. 2538/13 – Vladimír Hluchý, Spojovací 763, 285 22 Zruč
nad Sázavou; p. p. č. 2538/33 –
Pavel Procházka, Ve Smrčkách
1098, 285 22 Zruč nad Sázavou.
Veškeré náklady spojené s převodem pozemku bude vždy hradit kupující. Kupní cena pozemků: 600 Kč/m2.
• prodej části pozemku p. č.
497/1, označené jako díl „a“
o výměře 23 m2, do vlastnictví:
Vlastimil Chudoba (1/4), Věra
Chudobová (1/4), Vlastimil
Chudoba (2/4), Želivec 27. Oddělená část „a“ bude prodána za
cenu 50,- Kč/m2. Podklady ke
smlouvě si zajistí kupující. Veškeré náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.
• prodej pozemků, p. č.
2335/131, 2335/132, 2335/133,
2335/134 vše v k. ú. Zruč nad
Sázavou do vlastnictví: VARIEL, a.s., IČ 45148287. Kupní
cena 850 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků
bude hradit kupující.
bere na vědomí:
• zápis z jednání kontrolního
výboru ze dne 18. 5. 2015.
• závěrečný účet dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Posázavský kruh za rok 2014.
ruší:
• usnesení č. 10/2015 ze dne
16. 3. 2015: ZMě schvaluje prodej části pozemku p. č. 497/1,
označené jako díl „a“ o výměře
23 m2, do vlastnictví: Vlastimil
Chudoba, Želivec 27. Oddělená
část „a“ bude prodána za cenu
50 Kč/m2. Podklady ke smlouvě
si zajistí kupující. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující.

Rada města
na svém 18. zasedání,
dne 29.06.2015
schvaluje:
• provozní řády víceúčelových
hřišť v areálu školní jídelny Zruč
nad Sázavou a v Nesměřicích.
• objednat u firmy GASTRO
– EIS – TECHNIK CZ, spol.
s. r. o., Bělohradská 77, 160 00
Praha 6 nové vybavení do školní
jídelny: plynový a elektrický kotel, nerezový stůl.

• nákup exponátů do Kolowratské věže od skupiny historického
šermu Pánů z Kolína.
• objednat zápis města do publikace Encyklopedie Česká republika – města a obce a objednat tyto publikace.

Tržnice ve Zručském dvoře

Kulturní dům Dubina

Ve spodní části Zručského dvora se staví krytá tržnice. Jedná se
o nízký dlouhý objekt uvnitř dvora, který nahradí původní, který byl
zdemolován. Z druhé strany objektu budou vybudovány kóje pro stávající a nové byty ve spodní části dvora.

Firma Jan Jelínek provádí rekonstrukci kulturního domu na Dubině. Po skončení stavebních prací bude kulturáček vybaven novým
nábytkem.

• návrh smlouvy o výpůjčce
pozemků Středočeskému kraji
pro potřebu rekonstrukce ulice
Dubinská. Jedná se o dočasný zábor těchto pozemků: p. č.
80 (28 m2), p. č. 237 (767 m2),
p. č. 245/1 (55 m2), p. č. 256 (11
m2), p. č. 258 (21 m2), p. č. 2591
(26 m2).
• uzavření smlouvy na výkon
technické činnosti investora a
odbornou technickou pomoc při
realizaci investiční akce „Můstek přes Pardidubský potok Zruč
nad Sázavou“ a „Technický objekt ve Zručském dvoře“ s Lubošem Benešem, K Bažantnici
1007, 285 22 Zruč nad Sázavou.

Město získalo podporu ze Státního fondu životního prostředí na zateplení ambulance za hotelem. Zhotovitelem je firma Mozis. Akce by
měla být hotova do konce letošního roku. Celkové realizační náklady
jsou 1,5 mil. korun.

• uzavření smlouvy na autorský
dozor s firmou PIS PECHAL,
s. r. o., Lidická 42, 602 00 Brno,
na akci „Můstek přes Pardidubský potok Zruč nad Sázavou“.

1 mil. pro Zruč
z Fondů Středočeského kraje

• uzavření dodatku s firmou
STAVMIKA s. r. o., Sadová 636,
281 01 Velim, na akci „Administrativně-správní objekt technických služeb ve Zruči nad Sázavou“.
• dodatek k pojistné smlouvě
s pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance
Group, Pobřežní 665/21, 186 00
Praha 8.
• poskytnutí finančního daru
panu Josefu Tůmovi, sad Míru
788, 285 22 Zruč nad Sázavou
za práci pro Zručské noviny.

Zateplení ambulance

Získání dotace, projektování a výběrové řízení

Zručský workout
Město získalo podporu z Nadace Čezu na projekt Zručský workout.
Nadace podpořila výstavbu hřiště částkou 400 tis. korun. Celkem hřiště stálo 413 tis. korun.
Workoutové hřiště pro volný čas představuje dobrou možnost pro
cvičení a protahování celého těla při sportování venku. Toto hřiště
bylo vyrobeno na míru pro nadšence silového cvičení na hrazdách,
bradlech, kruzích, šplhacích tyčích a dalších prvcích pro cvičení váhou vlastního těla. Hřiště je postaveno ve Sportovním areálu za ZŠ.
Slavnostní otevření proběhne 3. září v 17.00.

• doporučení bytové komise
přidělit byt B. 9 ve Zručském
dvoře, č. p. 154, paní Jarmile
Domanské.

Město získalo tři dotace z fondů Středočeského kraje. Jedná se
o projekt rekonstrukce veřejného osvětlení – etapa 2015. Na podzim
letošního roku bude vyměněno veřejné osvětlení v ulicích – Topolová, Polní a Prostřední. Dotace je ve výši 500 000 Kč. Dalším projektem je nový nábytek do našeho infocentra v částce 102 tis. korun,
ze kterých je 97 tis. dotace. Do třetice nám byla přidělena dotace na
nákup nového auta pro pečovatelskou službu. Auto bude stát 427 tis.
korun. Dotace činí 95 % tedy 405 tis. korun.

Most přes Pardidubský potok
Probíhá výstavba nového mostku přes Pardidubský potok. Původní
most poškodila loňská povodeň způsobená protržením rybníku u Samechova. Na projekt město získalo dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 70 %. Celkové náklady včetně projektové dokumentace činí 2 mil. korun včetně DPH. Stavbu provádí firma Evos Hydro z Ledče nad Sázavou. Most bude dokončen v listopadu letošního
roku. Do té doby bude cesta k mlýnu možná pouze kolem střelnice.

neschvaluje:
• žádost o prodej pozemku,
p. č. 852, v k. ú. Zruč nad Sázavou.
• žádost o prodej částí pozemků, p. č. 2156/1 a p. č. 2156/2,
v k. ú. Zruč nad Sázavou.
souhlasí:
• na základě předložené žádosti
s vybudováním vjezdu na pozemek u č. p. 604 v ulici Okružní
ve vlastnictví žadatelky přes
městský pozemek, p. č. 1572.
• s předloženým návrhem projektové dokumentace stavby
„II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice včetně křižovatky
III/3369“ (rekonstrukce Dubinské ulice).
ukládá:
• předložit do jednání ZMě návrh smlouvy o smlouvě budoucí
darovací mezi městem Zruč nad
Sázavou a Středočeským krajem,
která se týká částí městských
pozemků, které budou dotčeny
rekonstrukcí ulice Dubinská.
Jedná se o tyto pozemky: p. č.
46 (5 m2), 47/4 (10 m2), p. č. 80
(2 + 10 m2), p. č. 256 (11 m2),
p. č. 258 (4 m2).

Nová budova technických služeb
a správy majetku dokončena
Technické služby a správa majetku mají vybudované nové sídlo.
Jedná se o zázemí pro všechny pracovníky. Nová budova se nachází
v areálu technických služeb. Budova byla vybavena novým nábytkem. Celkové náklady projektu činí 8,3 mil. korun. Pro veřejnost je
přístup rovnou z ulice Na Úvoze. Během konce léta se stávající prostory technických služeb přemění v dílnu a sklady. Dobuduje se nový
plot včetně brány. V příštím roce by měla být dokončena ulice Na
Úvoze včetně nových parkovacích míst u budovy.

Chodníky na náměstí
Firma Ave dokončila rekonstrukci tří chodníků na náměstí
MUDr. Svobody. Akce si vyžádala 360 tis. korun.

Termíny jednání Zastupitelstva města
Zruč nad Sázavou pro rok 2015
14. září

23. listopadu

14. prosince

(pondělí od 18.00 hodin)
Termíny jednání zastupitelstva mohou být dle potřeby přesunuty.

Martin Hujer (starosta města)
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INFORMACE Z ÚŘADU, SAMOSPRÁVA
Byty ve Zručském dvoře
dokončeny
Město ukončilo výstavbu malometrážních bytů ve spodní části
Zručského dvora. Jedná se o 10 bytů, ze kterých jdou 4 dle potřeby
rozdělit na dva menší. Výstavbu provedla firma Mozis.

Městská policie Zruč nad Sázavou

HZS – stanice Zruč nad Sázavou

05.07.2015 … Porušení vyhlášky města bylo hlídkou MěP zaregistrováno v odpoledních hodinách u požární nádrže v Nesměřicích.
Zde nerespektoval zákaz vstupu se psy šestatřicetiletý muž, který
v nádrži svého psa koupal. Skutečnost byla hlídce MěP oznámena
ostatními návštěvníky, kteří muže na zákaz upozorňovali. Vzhledem k tomu, že se uvedený na místě choval dosti arogantně a odmítal prokázat svoji totožnost, byla na místo přivolána též hlídka
PČR. Věc byla dále jako podezření ze spáchání přestupku předána
k dalšímu projednání příslušnému správnímu orgánu.

07.07.2015 … Po prudké bouřce likvidovala jednotka během několika následujících dní popadané a polámané stromy, např. na silnici 126 u Soutic a Slavošova, v Lazištích, v Kounicích, v Ostrově
nebo v Dolní Pohledi, kde spadl strom na střechu chaty.

06.07.2015 … Na nedovolené koupání psů v požární nádrži byla
hlídka MěP tentokrát upozorněna občany z Dubin. Třicetiletá žena
zde venčila a koupala psa v prostorech, kam je vstup se psy zakázán. S uvedenou bylo porušení vyhlášky projednáno na místě
uložením pokuty v blokovém řízení.
21.07.2015 … Vyhlášku města porušil dvaatřicetiletý muž z Vysočiny na nám. MUDr. Svobody ve večerních hodinách, když si zde
dopřával alkoholického nápoje. Vzhledem k tomu, že se v případě
uvedené osoby jednalo o opětovné porušování zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, byla věc na místě projednána
uložením blokové pokuty.

Hřbitov
Na starém hřbitově proběhla další etapa oprav cestiček. Tentokrát
byl upraven prostor pod kaplí a celá cestička na pravé straně. Na podzim bude rekonstrukce ukončena poslední etapou.

Zručská hřiště ožívají
Projekt výstavby nového hřiště v Nesměřicích, obnova víceúčelového hřiště před školní jídelnou, rekonstrukce oplocení kolem dětského
hřiště a doplnění dětských atrakcí je ukončen. Pracovníci Regionálního operačního programu provedli kontrolu a dotace ve výši 85 %
nám byla proplacena. Výstavbu provedla firma Linhart s.r.o. Celkové
stavební náklady činí 3,6 mil. korun.

25.07.2015 … V odpoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení občanů o opuštěném psu, který byl po delší čas přivázán
u stromku v lesoparku bez dozoru. Strážník na místě zjistil majitele psa, kterým byl šestatřicetiletý muž z Kutnohorska. Ten k věci
uvedl, že s dětmi přijel na místní dětské hřiště a jelikož se na hřiště
se psy nesmí, uvázal ho na nebližší místo do stínu.

11.07.2015 … Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě na 62. km
dálnice D1 ve směru na Brno. Zde dodávka srazila a rozházela
dopravní značení, do kterého následně najelo dalších šest vozidel.
Nehoda se obešla bez zranění. Nabouranou dodávku bylo nutné
odtáhnout do odstavného pruhu, ostatní vozidla měla pouze defekty pneumatik a po jejich výměně mohla odjet.
16.07.2015 … KOPIS vyslalo zručskou jednotku společně s kolegy z Vlašimi na 50. km D1 ve směru na Prahu, kde stál kamion,
jemuž se kouřilo pod motorem. Průzkumem byla zjištěna příčina
– únik oleje z motoru, který stříkal na výfuk a vypaloval se. Na
vozovku uniklo asi 10 litrů oleje, který byl zasypán sorbentem Absodan. Po odtažení celé soupravy obě jednotky provedly konečný
úklid vozovky.
24.07.2015 … K dopravní nehodě Peugeotu 206 vyjeli hasiči do
Kutnohorské ulice. Automobil zde dostal smyk na mokré vozovce, pozadu sjel mimo komunikaci a na svahu zůstal opřený o sloup
veřejného osvětlení. Řidička již byla mimo vozidlo a bez zranění.
Pro vyproštění vozidla bylo povoláno vyprošťovací vozidlo Tatra
AV-14 ze stanice v Kutné Hoře. Před samotným vyproštěním bylo
ještě nutné pořezat drobné větve okolo vozidla.

29.07.2015 … Se žádostí o pomoc se na hlídku MěP obrátila v ranních hodinách osmašedesátiletá místní občanka, která požádala
MěP o likvidaci vosího hnízda v půdních prostorech rodinného
domu. Hlídka MěP zlikvidovala hnízdo postřikem s insekticidy.
01.08.2015 … V odpoledních hodinách přijala hlídka MěP oznámení místní občanky, že v prostorech sadu Míru pod školní jídelnou sedí na chodníku podnapilý tygr. Hlídka MěP zjistila po příjezdu na místo, že na chodníku odpočívá čtyřiašedesátiletý místní
občan, někdy též přezdívaný Tygr. Uvedený se následně zvedl a za
doprovodu strážníka odkráčel k domovu.
Pavel Antoš (vedoucí strážník MěP Zruč nad Sázavou)

Rozhledna, pěší stezka
a altán u rozhledny
Rozhledna Babka včetně pěší stezky byla slavnostně otevřena
16. července. Rozhledna je volně přístupná. U Babky je vybudován
altán, na který přispěly všechny obce z mikroregionu Posázavský
kruh. Pěší stezka vede od nádraží a má 8 zastavení a dva mluvicí panely. Je značena modře. Celkové realizační náklady rozhledny a pěší
stezky činí 4,7 mil. korun (samotná rozhledna 3,8 mil. korun). Dotace
z Regionálního operačního programu Střední Čechy je ve výši 85 %.
Martin Hujer (starosta města)

Další dopravní nehoda se stala mezi obcemi Bernartice a Němčice, kde došlo k nehodě motocyklu Suzuki 650. Jeho řidič utrpěl
zranění neslučitelná se životem. Jednotka provedla na motocyklu
protipožární opatření a po zadokumentování nehody pomohla
s naložením motocyklu na vůz odtahové služby.

Likvidace rojů hmyzu jednotkami HZS
Podstatou výjezdu hasičů je provádění likvidace rojů pouze tehdy,
když hrozí nebezpečí. To znamená, pokud hrozí pobodání dítěte, alergika nebo osoby ZTP, dále v případech, kdy se roj usadil
na veřejné budově, mateřské školce, dětském hřišti nebo jiném
veřejném prostranství. Operační důstojník vždy musí vyhodnotit
nebezpečnost situace a posoudit, zda opravdu hrozí nebezpečí.
Podle toho buď jednotku hasičů k místu události vyšle, nebo ne.
Hasiči nejsou deratizační firma a nevyjedou k zásahu na požádání
každého. Proto si občan musí sám podle svého uvážení vyhodnotit situaci a dobře si rozmyslet, jestli hasiče zavolá nebo si povolá specializovanou deratizační firmu. Úloha hasičů při výjezdu
spočívá především v likvidaci roje. Neznámý roj se na základě
rozhodnutí hygienické služby musí vždy zničit (nevypouštět do
volné přírody, nebrat pro jiného včelaře) z důvodu vysokého rizika zavlečení nemocí.
nstržm. Petr Klatovský (HZS Zruč n. S.)

Policie ČR
Zanedbání povinné výživy – Na své nezletilé dítě zapomíná čtyřicetiletý muž ze Zruče nad Sázavou. Od měsíce ledna 2015 do
současné doby neplní řádně svou vyživovací povinnost, ačkoli
mu bylo Okresním soudem Kutná Hora určeno přispívat 1.800 Kč
měsíčně. V současné době dluží nejméně 11.700 Kč.
Jak postupovat v případě nálezu munice? – Je vhodné dodržet
určitý postup, aby se minimalizovalo nebezpečí, protože i několik
desítek let staré náboje, granáty a střely mohou při neopatrné manipulaci explodovat.
Jak se správně zachovat?
Doporučujeme při nálezu věci, která tvarem a vzhledem odpovídá
munici, s předmětem nijak nemanipulovat. V blízkosti místa nálezu je vhodné umístit viditelné označení a ustoupit do vzdálenosti
několika desítek až stovek metrů. Teprve poté zavolejte linku 158.
Policistům sdělte své jméno a příjmení, co jste našli a co nejpřesněji lokalizujte místo, kde se nacházíte. Zůstaňte na místě do příjezdu policistů a k označenému místu nikoho nepouštějte.
por. Vendulka Marečková (P ČR Kutná Hora, tisková mluvčí)
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„Takový blázny jsme tu ještě neměli“

ZDENĚK KOLOUCH
MILAN LEOPOLD
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OSOBNOST MĚSÍCE
V Osobnostech měsíce vám představujeme vybrané zručské osobnosti, které pro svoji výjimečnost, danou talentem, schopnostmi,
úctyhodnými výkony nebo třeba zajímavým koníčkem, vybočují z jednotvárnosti všedních dnů a přitahují naši pozornost. Jejich pověst
občas přesahuje i hranice našeho města, regionu, kraje, a někdy si dokonce získala celorepublikový věhlas.

< pokračování ze strany 1 >

Jaké byly vaše cestovatelské a vodácké zkušenosti před cestou
na Volhu?
ML: Nějaké zkušenosti už byly. Rok předtím jsme byli na Kamčatce. To bylo na pět, šest týdnů. Ještě předtím byly nějaké menší výpravy, třeba Sýrie s Jordánskem, Turecko nebo Thajsko. A na vodu jsem
jezdil hlavně v Čechách. O prodloužených víkendech na jaře, když je
hodně vody, jsem s partou jel taky na slovenský Hron.
ZK: Já jsem projel celou Skandinávii. To jsem jezdil sám vlakem,
třeba na měsíc. Byl jsem tam dvakrát, třikrát za sebou, v jižním Finsku, Švédsku, pak v severním a středním Norsku. Vodu jsem jezdil
také po Čechách. Nejobtížnější bylo sjíždění Vavřineckého potoka,
což je na některých úsecích obtížnost WW IV (z angl. wild water –
divoká voda, stupeň IV – velmi těžká, pozn. red.).

Jak se zrodil ten nápad sjet na gumovém člunu zn. Orinoco nejdůležitější partie nejdelší evropské řeky?
ML: Ten nápad vznikl, když jsme zpracovávali video z Kamčatky a
vytvářeli jsme filmový dokument o naší cestě. Říkali jsme si, co příští
rok, že bychom si mohli dát nějakou evropskou řeku…
ZK: No řekl bych, že to vzniklo trošku jinak (smích). Bylo to tak, že
jsem někde prohlásil, že by nebylo marné objet na lodi celou Evropu
podél pobřeží. Volal jsem Milanovi, že půjdeme do hospody a že to
probereme. Když jsem mu řekl, že objedeme celou Evropu, prohlásil, jestli jsem se nezbláznil, že toho je moc, a navrhl právě nějakou
dlouhou řeku – Jenisej nebo Ob. Jenže pak zjistil, že obě řeky tečou
od jihu k severu, že bychom vlastně končili někde v zimě a že už
by tam mohlo být chladno. Takže jediná dlouhá řeka, která teče ze
severu k jihu a je dostupná, je Volha. Takhle k tomu došlo. Pokud jde
o délku výpravy, tak jsme tomu nechali volný průběh. Dohodli jsme
se, že dáme na lodi, co půjde, a že bychom to chtěli jet od pramene do
Astrachaně, kde začíná delta ústící do Kaspického moře.
Volha je ale dlouhá přes 3500 km…
ML: Vodácky jsme jeli hlavně ten začátek, pak jsme se pohybovali i
vlaky a autobusy. Ono je to potom stejně samá přehrada, kde se moc
jezdit nedá, takže jsme jeli hodně až ten spodní úsek od Volgogradu.
ZK: Tam dole jsme jeli odvodňovací kanál Achtubu. Začíná od
Volgogradu a teče až do Astrachaně a je to taková meandrující, do
pískovců zaříznutá, patnáct metrů široká říčka, takový malý Grand
Canyon. V pískovcích tam jsou patrné historické vrstvy. Je to taková
paleontologická čítanka, kde jsem našel i žebro z velblouda, které
jsem nechal cestou zpět v moskevském muzeu otestovat, a říkali, že
je ještě z doby Zlaté hordy (od 13. stol. součást mongolské veleříše na
území východní Evropy a Sibiře, pozn. red.).
Člun jste si koupili, nebo jste sháněli nějakého sponzora?
ML: Měli jsme ho zapůjčený od sponzora.
ZK: Zavolali jsme do Gumotexu Břeclav, jestli by nám nepůjčili
loď. Nějaký manažer říkal: „Přijeďte, domluvíme se.“ Přišel takový
mladý, aktivní vodák a říkal: „Hele, kluci, jestli chcete jet nějakou
divokou vodu, tak to mě vůbec nezajímá, protože já ji jezdím pomalu
každej tejden. Tak mi řekněte nějakej nápad, co byste chtěli, a my
jsme řekli, že bychom jeli Volhu. On se na nás tak podíval jako na debily a řekl: „Tak takový blázny jsme tady ještě neměli. Jo, v pohodě,
vemte si tady, co chcete, napište pak o cestě nějakej článek a přivezte
mi nějaký fotky.“
Jaké byly ty nejpříjemnější okamžiky, na které rádi vzpomínáte? Jaká místa vás zaujala?
ML: Pro mě to bylo setkávání s těmi obyčejnými Rusy. Chovali se
k nám moc hezky, zvali nás k sobě, dobře se s nimi povídalo, bylo to
prostě zajímavé. A líbilo se mi tam, kde jsme vyplouvali – jezero Volha a Valdajská vrchovina. Tam je v okolí hodně jezer, břízy, malebné
ruské vesničky, dřevěné domečky. Prostě jak z Mrazíka…
ZK: …a jejich poctivost, někdy až divná poctivost, protože jsme
byli třeba v krámě, já jsem si tam koupil chleba a nechal jsem jim
dýško třeba dva ruble, ani ne, a odešel jsem pryč. A najednou koukám, jak za mnou běží prodavačka, celá uřícená, a vrací mi je zpátky.

Opravdu, tam by vás neokradli. V Moskvě a v Petrohradu, tam vás
okradou i policajti, ale na těch vesnicích nikdy. A pro mě asi nejsilnější a nejemotivnější zážitek byla socha Matka – vlast (celý název: Matka Vlast volá – 85 metrová socha, součást památníku Bitvy
o Stalingrad, pozn. red.) ve Volgogradě. To byl neskutečný zážitek!
Vzpomínám, jak jsem vystoupil z tramvaje a podíval se nahoru, na tu
obrovskou sochu. To bylo fakt super. A z těch přírodních zajímavostí
to byly štoly v Carycinu, což je takové malé klášterní městečko, kde
se údajně narodil nebo žil car. Oni ho odtamtud vzali na výchovu a
myslí si, že právě v těch štolách se údajně měla nacházet ztracená
carská knihovna.
A naopak, ty nejméně příjemné chvíle, které vám komplikovaly
cestu a časem byly jistě zahlazeny? Dočetl jsem se ve vašich denících o komárech, bouři, těžké alergii po slunečnicových semínkách, o ztrátě pasu...
ML: Tyhle události, byť třeba nepříjemné, mi nějak nevadily. Mně v Rusku prostě spíš vadila taková ta papírová buzerace,
bumážky, potvrzení a policejní kontroly.
Protože jsme rozhodně nevypadali jak
typičtí Rusové, tak vznikl problém. Zastavovali nás a kontrolovali, protože jsme
vypadali exoticky, zvlášť Zdenda se svými vlasy.
ZK: Pro všechny jsem byl hned narkoman (smích) a hned pomalu nahatý. Furt
mě kontrolovali pod samopalem, jestli
u sebe nemám drogy. Tohle bylo nepříjemné.
Řeku jste měli možnost poznat téměř
celou, od pramene skoro až po ústí. Dokázali byste říci, co je pro ni typické,
vystihnout nějaký jednotící element?
ZK: Volha, to je praní koberců – celostátní dny praní koberců. Jedeš třeba čtyři
dny a vůbec nic a pak jedeš jeden den a na
březích se všude perou koberce. Přijedou
rodiny a perou koberce. Měli tam dokonce nějakou motorku s přívěsem a v tom nalitou vodu a prali to přímo
v tom přívěsu. Jinak je pro Volhu typické a asi na jiné řece vůbec není
a ani nebude to, že voda je na celém toku pitná. Když jsme vyjížděli
z jezera a přijeli jsme na řeku, ptali jsme se, jestli je Volha pitná, a
oni říkali: „Jo, tady voda ještě pitná je, ale dál, tam už pitná není.“
Přijeli jsme do Rževi, kde jsme se ptali taky. Říkali: „Tady voda ještě
pitná je, ale dole, tam už prostě není. To samé v Tveru a pak jsme po
třech měsících přijeli do Volgogradu, který je až po 3 000 km. Potkali
jsme nějakou babičku a ptali jsme se, jak je to tam s vodou a ona:
„No, minulý rok tady netekla voda, tak jsme normálně pili vodu z
Volhy.“ Ale je pravda, že Volha je hodně čistá, že teče přes pískovce
a vápence a má velkou samočisticí schopnost. To snad ani žádná jiná
řeka nedokáže. I dole, ve Volgogradu byly pláže, tobogány a vidět
tam bylo snad na dva metry do hloubky. Úplně úžasné!
ML: Na druhou stranu si Rusové hlavu s ekologií moc nelámou.
Dole, na přehradách jsme viděli odstavené lodě, přívěsy za lodě, které tam nechávají shnít. Občas byla vidět i roura vypouštějící nějakou
tekutinu…Typické byly taky místy hodně vysoké břehy a pak, co se
mi vybavuje, na horním toku, to byla obrovská spousta kostelů, ale
zřícených. Jimi byl horní tok hodně lemovaný. Jak jsme jeli, vypadalo to malebně. Když nebyly nijak daleko, tak jsme se na ně šli podívat. Bylo mi líto, že nechávají tak krásné stavby zpustnout.
Jistě jste se mnohokrát setkali s typickou ruskou pohostinností. Vzpomenete si na nějakou situaci, kdy vás lidé přijali k sobě
domů?
ZK: Toho bylo hodně a vždycky to bylo spojené s nějakou veselou
historkou, vždycky se tam něco veselého přihodilo. Třeba když jsme
jeli z Rževi, seznámili jsme se s jedním učitelem houslí, který byl na
Volze se skupinou svých studentů, a on nás pozval k sobě do Tveru.
Že až tam budeme, ať se mu ozveme. V Tveru jsme našli sídliště, kde
bydlel. Přišli jsme k nim a ptáme se, jestli se u něj můžeme vykoupat,
a on říká: „Teď ne, už asi osm dní nám neteče teplá voda, ale už jsem
včera volal na teplárny a dneska by nám ji měli pustit.“ My jsme se
šli projít, a když jsme se vraceli zpátky na sídliště, bylo tam obrovský
jezero vařící vody, prostě celé sídliště bylo pod vodou. A on nám
celý šťastný oznamoval, že už teplou vodu pustili, že se můžeme jít
vykoupat. To jsme se pak nedivili, že ji pouštějí jenom občas. A večer
nám celá jeho rodina hrála na housle a bylo to úžasné.
To jsme také v Ugliči sháněli ubytování a seznámili jsme se s nějakou slečnou a s její maminkou. Nabídli nám, že bychom mohli přespat
u její sestry o kus dál někde na chalupě a že se prý ráno zase po místní
říčce dostaneme do Ugliče k památkám. Chaloupka to byla krásná,
paní nám ukazovala starou pec, v níž se myly, když byly malé. A to
tím způsobem, že daly do pece kastrol s vodou, zatopily a do kastrolu,
dovnitř do té pece si vlezly a byly tam jak v sauně. Zajímavé bylo,
že ta říčka, která tam před nimi tekla, byla minerální, měla bublinky
a byla jemně perlivá. My jsme se přeptali, jestli se opravdu po ní dostaneme zpátky do Ugliče, k památkám a ona říkala: „Jo, určitě, já už
tu bydlím odmalička, není to daleko, kousek pojedete a vyjedete přímo proti nim. Ten „kousek“ bylo nějakých patnáct kilometrů, motali
jsme se tam mezi poli a vyjeli jsme asi tři kilometry pod Ugličí, takže
jsme to pak museli rvát proti proudu a navíc všechny ty památky byly

na druhém břehu (řeka tam byla široká tři čtvrtě kilometru). Museli
jsme pádlovat na druhou stranu, a když jsme byli asi tak v půlce,
přiřítil se obrovský parník s výletníky, kteří tam jezdí za památkami.
My na gumové lodičce a proti nám ta šílená obluda. Mikrofonem na
nás začali volat: „Pakíňte sudachódnyj karidór!“ (Opusťte plavební
koridor!, pozn. red.). My jsme si s Milanem málem vykloubili ruce,
jak jsme hákovali, a pak se to monstrum prohnalo těsně kolem nás.
Jak reagovali místní, když přišla řeč na Českou republiku?
ML: Povědomí o ČR tam mají. Omlouvali se nám za šedesátý osmý.
Ti, co tady po okupaci sloužili, na to dost vzpomínali, jak to tady bylo
krásné, a nechápali, proč my, z České republiky jedeme na dovolenou
do Ruska, když naše vesnice vypadají řádově líp než ruská města. Ale
v jedné vesnici na nás nadšeně koukali, pomalu jak na mimozemšťany, to jsem měl pocit, že jsme první cizinci, kteří tam od války přišli.
ZK: Jednou jsme jeli a na břehu nějaká rodina dělala šašlik, pařili
tam a my jsme se jich šli na něco zeptat. Chlápek byl trochu připitý,
a když zjistil, že jsme Češi, tak se nám také začal hrozně omlouvat
za to, že tady byl a že vlastně ani nevěděl, kam jede, že byl jenom
voják. Prostě ho jen posadili do tanku a řekli mu, že je tam konflikt a
že oni tam musí udělat pořádek. Pak nám za to přinesl celou krabici
vařených raků, což pro nás byla neskutečná dobrota.
Které tři věci byly při putování na Volze natolik důležité, že byste se bez nich neobešli?
ML: Sekerka, kotlík a zapalovač.
ZK: Jinak tam prakticky všechno seženeš. Tam jsou plané angrešty,
rybízy, houby tam jsou všude… jo a prut. Jsou tam obrovské ryby a
mraky rybářů.
Měli jste po tolika dnech a týdnech spolu ponorkovou nemoc?
Jak jste se s ní vyrovnávali?
ML: Už jsem ji trošku měl a na sobě jsem to cítil. Pak jsem si trochu
pomáhal třeba tím, že jsme spolu nebyli celý den, ale jeden šel na
nákup a občas jsme se na chvilku oddělili a tak.
ZK: My se třeba s Milanem chytneme, ale já se strašně rychle otřepu a za pět minut jsem v pohodě. Nikdo jiný tam stejně není, tak přeci
si nebudeme „dělat pakárny“. On tam byl problém se slunečnicovými
semínky, že Milan mi tam málem umřel, nebo jsme dostali zprávu,
že Milanova maminka na tom je nějak špatně. Ono se furt něco dělo,
byly silné vnější vlivy, které nás zase stmelily dohromady.
Jak jste si sháněli jídlo?
ZK: S jídlem to byl opravdu největší problém. Ve vesničkách často
ani nebylo co na prodej. Jednou, když jsme sháněli krám, ptali jsme
se několika lidí, kdy se dostaneme do nejbližšího města. Říkali: „To
je tady kousek, jen pár zatáček.“ My jsme jeli celý den a nikde žádné město. K večeru se nám podařilo dojet k pontonovému mostu,
u kterého byl nějaký „magazín“, kde paní vybírala mýtné. Neměli
tam vůbec nic. Jediné, co tam měli, byly tři krabičky cigaret, jinak
vůbec nic, žádné potraviny. Tak jsme si koupili tři krabičky a jeli dál.
Rusové na břehu Volhy občas dělali pikniky, připravovali šašlik, tak
nás třeba pozvali. S sebou z domova jsme měli instantní potraviny,
sušené mléko, vločky, těstoviny.
Jaký obrázek o Rusku jste si utvořili?
ML: Zážitky skvělé, ale protože už jsem byl v Rusku několikrát, tak
jsem si po návratu říkal, v jaké báječné zemi já to žiju!
ZK: Prostě, obrovský kontrast mezi chudobou a bohatstvím! A ta
obrovská poctivost! Oni i mafiáni jsou tam příjemní.
Podařilo se vám uskutečnit některý z vašich dalších individuálních cestovatelských snů, o nichž jste po Volze každý zvlášť mluvili? Cestu na Island, do Grónska, výstup na Mont Blanc nebo
nějaké další cíle?
ZK: Mont Blanc nevyšel vyloženě kvůli špatnému počasí. Cítil
jsem i únavu, protože u mě neproběhla úplně dobře aklimatizace.
Spal jsem bohužel ve
větší výšce, než jsem
měl, proto jsem měl problémy, abych se srovnal. Došli jsme ale na
poslední stanici pod vrcholem, ráno jsme chtěli vyrazit nahoru, ale
hrozně se zkazilo počasí, začalo sněžit a byla
obrovská mlha. Jakmile
jsme vyrazili, přišli horští vůdci, abychom šli
okamžitě všichni zpátky. Takže z toho sešlo,
nechali jsme to na jiný
rok, ale zatím jsme se
k tomu ještě nedostali.
ML: Já jsem odcestoval na půl roku na Nový
Zéland a pak to byla
předmanželská
cesta
s manželkou na Krym.
Tehdy to byla ještě součást Ukrajiny a já jsem to tenkrát komentoval
tak, že je to jako Rusko, ale bez té bumážkové buzerace. Bylo to tam
komerční, ale jinak, než jsme tady zvyklí. Také mně to přišlo exotické. Byli jsme ve stolových horách, v klášterech, hrozně zajímavá byla
bývalá ponorková základna kus od Sevastopolu.
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Zdeněk Kolouch
horolezec, vodák a cestovatel
Narozen r. 1974 v Kutné
Hoře, svobodný, otec tří
dcer. Vystudoval Střední
průmyslovou školu doprav!
ní. Od r. 1994 působil jako
výpravčí v železniční stanici Kácov a Praha, Odstavné nádraží-jih. V r. 1998
nastoupil na Generální ředitelství ČD, a.s., kde spolupracoval na projektech
rekonstrukcí železničních
stanic (např. rekonstrukce
Prahy hl. n.) a dopravních
staveb (např. modernizace
trati Praha-Hostivař – České Budějovice). V letech 2011–2014 absolvoval se svými dvojčaty
mateřskou dovolenou. Od r. 2014 působí jako specialista na železniční stavby u soukromé společnosti. V letech 2000–2010 cestoval
po Evropě, objevoval především krásy rakouských a švýcarských
alpských velikánů a skandinávských zemí, kde obdivoval panenskou
přírodu a seznamoval se s místní kulturou a se životem domorodých
Laponců. Zkušeností z těchto cest pak plně využil při cestě na Kamčatku, která se však lišila od těch předešlých tím, že byla první delší
výpravou, kterou neabsolvoval jako jednotlivec.
Ing. Milan Leopold
vodák a cestovatel
Narodil se r. 1973 v Kutné Hoře, ženatý. Má syna a
dceru. Vystudoval technickou kybernetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT.
Oboru zůstal věrný, ať už
pracoval na vývoji automobilové elektroniky, při
programování bankovních
aplikací platebních karet či
v současné práci v aplikačním týmu vývoje nových
mikroprocesorů. Pokud to
finance dovolily, s nezbytným fotoaparátem a spacákem v batohu si začal plnit
sny a navštěvoval pro něj exotické a turistickým ruchem nepříliš
zasažené země. Tyto cesty vyvrcholily výpravami do Ruska, které
absolvoval s dlouholetým kamarádem Z. Kolouchem. Poté, co ještě
individuálně procestoval Nový Zéland, se oženil a těší se ze dvou
dětí, následkem čehož cestování a ostatní koníčky dočasně ustoupily
stranou a čekají na vzkříšení. Je členem zručského Fotoklubu.

MASÁŽNÍ STUDIO MONČA
Hlohová 469, Zruč n. S.

V akční nabídce:
• masáž zad a šíje ( 30 minut ) 200,• baňkování zad (45 minut) 250,• balíček:masáž zad a šíje + plošek nohou (80 min.) 450,• relaxační, sportovní, těhotenská, čokoládová,
• medová, havajská, obličeje, nohou, rašelina, parafín
+ dárkové poukazy a firemní masáže

Nová otvírací doba: po–pá 9–19, so–ne dle dohody.
Tel. 777 05 15 20, www.masazemonca.cz
| INZ-201501-0107 |
| INZ-201508-0501 |

Od!1.8.2015!znovu!otevírají!
provozovnu!v!CHABEŘICÍCH)(bývalý)areál)ZD))
……………………………………………………!
VYKUPUJEME:!
!ŽELEZO,'BAREVNÉ'KOVY,'PAPÍR,'PLASTY'
(FOLIE,'PET'LAHVE)'atd.'

Plujeme – 26.07.2003

Rána a večery – 27.07.2003
Rána na místních loukách horského vzhledu jsou nádherná. Blbnu
s foťákem, lítám bosky po loukách a fotím kytičky. Za jízdy čím dál
více míjíme vesničky a v nich ruiny kostelů. Co prý nestihli zničit
revolucionáři za občanské války, to dorazili obě bojující strany za
světové války a komunisté je už pak pouze neudržovali. Stejně tak
vypadá většina hrobů v jejich okolí. Sice mají všechny ohrádku, ale
oplocují je většinou už jen bodláky. Pouze několik z nich je stále udržovaných. V Rusku se nejspíš udržuje jen těch pár nejvyhlášenějších
historických památek, kam nejvíc jezdí zahraniční turisti – v Moskvě,
Pitěru a možná i takzvaného Zlatého kruhu. Zbytek je odsouzen k pomalému konci v hromadě suti. Jedinou šancí jsou pro ně partičky nadšených patriotů, které si jednotlivé kostely berou v patronát a snaží se
je zachránit. Večer zabivakujeme u druhé vodácké skupinky, kterou
jsme doposud potkali. Jde o mladé adepty muzikantského řemesla,
které jejich učitel hudby z obdoby naší konzervatoře vzal poprvé na
vodu. Myslím, že na tohoto člověka může být Rusko hrdé. Dle přístupu k omladině soudím, že je skvělým pedagogem. Nejenže se snaží
propagovat nové metody výuky, ale svým studentům dětem se věnuje
i ve volném čase.
Milan Leopold

přijme vhodné kandidáty na pozice

Technolog
Požadujeme:
• úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického směru, nejlépe s praxí (není podmínkou)
• schopnost samostatného rozhodování
• aktivní přístup k plnění pracovních úkolů
• znalost anglického jazyka výhodou

Požadujeme:
• úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického směru, nejlépe s praxí (není podmínkou)
• schopnost samostatného rozhodování
• aktivní přístup k plnění pracovních úkolů
• znalost anglického jazyka výhodou

papír
barevné
kovy

Mistr zámečnické dílny - svařovna

'

)
ZAJÍMAVÉ)VÝKUPNÍ)CENY!)
……………………………………………………)
otevírací!doba:!po'a'st'8.00B16.30'
út,'čt,'pá'8.00'–'14.00'

Požadujeme
• úplné středoškolské vzdělání strojírenského směru s praxí
(dobrá orientace ve výrobní výkresové dokumentaci)
• organizační a komunikační schopnosti
• schopnost samostatného rozhodování

Svářeč do vícesměnného provozu
Požadujeme
• zkoušky
• praxi
• znalost výrobní výkresové dokumentace

Tel.:)777)695)568,)725)795)067)

| INZ-201508-0301 |

Pronájem nebytových prostor

Ráno se se skupinkou moskvičů balíme a k našemu překvapení nás
nabádají, ať po sobě uklízíme. Tento přístup je zde zatím velmi, velmi
neobvyklý, normální je po břehu nacházet hromady odpadků. S novými přáteli se rozloučíme, neb naše pro divokou vodu určená loďka
je výrazně pomalejší než jejich bajdarky a opět na řece osamíme.
Projíždíme i největší peřejky na horním toku. Pro naši loď Orinoco
je to sranda, ale pro loďky našich nových ruských známých to mohla
být dost zajímavá záležitost. Řeka alespoň teče a my si můžeme odpočinout, nechat se unášet a spřádat plány, kam vyrazíme příště. Kocháme se i představou sjezdu africké řeky – zebry, žirafy a lvi okolo.
Zas na druhou stranu – krokodýli a hroši nás odrazují. To spíš opět
na Kamčatku a sjet si stejnojmennou řeku. Krajina zde začíná připomínat Českomoravskou vysočinu. Alespoň dostává jméno Valdajská
vrchovina smysl. V okolí jsou krásné louky, břehy nejsou zarostlé
kopřivami a jinými rumištními rostlinami. Buď byly kdysi (a možná ještě jsou) udržovány kosením a pastvou, nebo to příroda zvládá
sama. Rozhodně se tu dobře bivakuje.

Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou

Konstruktér

železo

Josef Förster
Fota: fotoarchiv Milana Leopolda

Putování po Volze

VARIEL, a.s.

ProfiOdpady s.r.o.

Nabízím k pronájmu nebytový prostor 30 m
na nám. MUDr. Svobody 61, Zruč nad Sázavou.
2

Je umístěn v přízemí zrekonstruovaného domu
vedle dalších obchodů .
Dále nabízím druhý nebytový prostor
o výměře 20 m2 ve 2NP.
Informace na tel. č. 603 177 122.

Dělník pro interní montáž
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výhodné platové podmínky odpovídající výsledkům práce
možnost profesního růstu
průběžné vzdělávání v oboru
systém zaměstnaneckých výhod
perspektivní zaměstnání ve stabilní společnosti
zajímavá, různorodá a zodpovědná pracovní činnost
práci na hlavní pracovní poměr
zajímavá pracovní doba
týden dovolené navíc
možnost okamžitého nástupu

Kontakt: Ing. Stoklasová, tel. 327 536 202, 606 622 466

| INZ-201508-0601 |

Pokud pořádáte
nějakou akci,
nezapomeňte na ní
v dostatečném předstihu
upozornit
v infocentru města
Zruč nad Sázavou.
Tel.: 327 531 329
infocentrum@mesto-zruc.cz

| INZ-201508-0101 |

šk PLUS, spol.s r.o.,

Malostranské náměstí 36, Zruč n. S.
Půjčovna nářadí – párty stanu – stavební rozpočty

PŮJČOVNA NÁŘADÍ
Stavební stroje, ruční nářadí HILTI
Vibrační pěchy a desky

Provozovna: Malostranské náměstí 36, Zruč nad Sázavou
Tel: 602 222 122 | www: skplus.cz | e-mail: skplus@skplus.cz
| INZ-201508-0401 |

PLOŠNÁ INZERCE VE ZRUČSKÝCH NOVINÁCH
Využijte možnost zviditelnění Vaší firmy pomocí plošné inzerce ve Zručských novinách.
Noviny vycházejí v nákladu 2.350 výtisků. Jsou distribuovány zdarma do poštovních schránek
a zveřejněny jsou také na webových stránkách Zručských novin i města.
Základní cena je stanovena na 8 Kč za cm2 bez 21% DPH, dle počtu opakování je možné využít slev.
Formulář objednávky je ke stažení na webových stránkách Zručských novin – www.zrucske-noviny.cz.
Pro bližší informace pište na noviny@mesto-zruc.cz.
(Základní cena tohoto inzerátu o rozměrech 17,5 x 4,5 cm je 630 Kč bez DPH.)
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Slavnostní vyřazení absolventů I. ZŠ – třída 9. A s třídním učitelem Mgr. Romanem Starým a třída 9. B s třídní učitelkou Mgr. Šárkou Kaňkovskou (foto Štěpánka Richterová)

Zruč má svého mořského biologa
Mořský biolog, londýnský obchodník se zvířecími miláčky, hlavní
postava komiksu z minulého čísla Zručských novin, učitel angličtiny
na zručské základní škole – tím vším byl nebo je Thomas Barwick,
kterého jsme se Vám rozhodli představit v tomto rozhovoru.
Jak dlouho jsi mimo Anglii a jak dlouho z toho v České republice?
Anglii jsem opustil v říjnu 2005 a od té doby žiji zde.
Proč ses usadil právě v České republice, ve Hvězdonicích?
Mám mnoho českých přátel, většinu z nich jsem znal z Londýna.
Jezdil jsem do České republiky docela často, a tak předtím, než jsem
se přestěhoval, jsem to tady velmi dobře poznal. Rozhodl jsem se
přestěhovat, zkusit lepší život. Než jsem koupil dům ve Hvězdonicích, žil jsem dva roky v Praze. V Anglii bych platil pětkrát více za
stejně velký dům, který jsem si tady koupil. Miluji zvířata, takže žít
na venkově, kde je spousta místa, mi vyhovuje.
Co tě v České republice nejvíce překvapilo? A ve Zruči?
Překvapila mě kvalita potravin v supermarketech, která nebyla tak
dobrá jako v Anglii, a také nabídka. Jsem rád, že mohu říci, že za
deset let, co jsem tady, se to mění. Překvapuje mě, že poplatky za
domácnost jsou téměř stejné jako v Anglii, ale průměrný plat je nižší.
Je to tady krásné, miluji hrady. Zručský zámecký areál je nádherný.
Veřejná doprava funguje také mnohem lépe. Miluji zdejší venkov.
Jak na tebe působí Češi ve srovnání s Angličany?
Češi jsou mnohem více přátelští než Angličané. Trvalo mi, než jsem
si zvykl. Lidé zdraví a loučí se, když vstoupí do výtahu nebo jej opouští, což by se ve Spojeném království nikdy nestalo. Londýn je nyní
velmi multikulturní a hodně se změnil. Když jste v autobuse, stěží
uslyšíte angličtinu. Jako cizinec žijící v malé české vesnici, který umí
jenom základy češtiny, se tady cítím velmi vítaný.
Jsou zručské děti stejné jako anglické?
Vzdělávací systém zde je odlišný od toho v Anglii. Nikdy jsem
v Anglii neučil, ale z toho, co vím, je tam více tlaku na to, abys „zapadnul“, tj. kdo má nejnovější telefon, nosí poslední módu a jak bohatá je tvá rodina. Tady to není tak důležité, podle toho, co vidím
ve Zruči. Děti ze Zruče, podobně jako dospělí, jsou více přátelští a
ochotní pomoci.
Co Tě zaujalo na zručské škole? Překvapilo Tě něco?
Vždy mě zaujme, jaké anglické projekty děti dělají, a překvapila mě
úroveň angličtiny. Byla vyšší, než jsem očekával.
Co bys chtěl přinést do hodin angličtiny ve Zruči?
Chci, aby děti mluvily. Gramatika je velmi důležitá, ale bez porozumění je vám k ničemu. Chci, aby věděly, že je v pořádku dělat chyby
(dělám je v češtině pořád), a aby se za to nestyděly. Často vidím, že
děti nemluví, protože se obávají chyb.
Kolik aut jsi měl v České republice?
Hi hi… Měl jsem šest aut, několik v poslední době, rozbíjí se mi.
Dokonce i mé nové auto je v garáži, protože je rozbité. Nemám tady
na auta štěstí. Kdyby mi chtěl někdo darovat dobré auto, byl bych
velmi šťastný učitel angličtiny.

Uvažoval jsi o stěhování do Zruče?
Upřímně, jsem ve Hvězdonicích velmi šťastný, je to střed mezi Prahou a Zručí.
Našel jsi nějaké šváby a jiná zvířata ve zručské škole?
Ano, našel, ale jenom ta, která jsem tam přivezl. Kromě výuky angličtiny dělám také zvířecí show (Poznáváme zvířata) ve školách,
na večírcích, v domovech důchodů a firmách. Zábavnou formou
v angličtině nebo češtině se naučíte nová anglická slovíčka a poznáte a podržíte si neobvyklá zvířata. Ta si můžete prohlédnout na
www.poznavamezvirata.cz nebo facebook.com/poznavamezvirata.

ČERVNOVÉ OHLÉDNUTÍ
MŠ Na Pohoří – Poslední školní přípravka se konala 2. 6. pod názvem „Cvičíme a hrajeme si“. Proběhly i závěrečné besídky ve všech
třídách. Fotky z nich najdete na internetových stránkách.
Se školním rokem jsme se rozloučili 17. června diskotékou na školní
zahradě. S klaunem Ferdou a dinosaurem Agátou si děti zatančily a
zaskotačily.

Co bys potřeboval k tomu, abys někde mimo Anglii řekl: „Jsem
tu doma.“
Čestně mohu říci, jsem doma tady, potřebuji jedinou věc, být se svojí rodinou.
Máš šestiletou zkušenost s výukou angličtiny dospělých a jeden
rok výuky dětí ve zručské škole. Můžeš nám říci rozdíly ve výuce
dospělých a dětí?
Učil jsem angličtinu v české armádě, měli šestiměsíční výuku po
šesti hodinách denně. Hlavní rozdíl je, že děti se učí snadněji než
dospělí. Dospělí udrží více pozornost, děti se snadněji nudí. Děti je
třeba učit zábavnou formou.
Chtěl jsi být veterinářem, ale studoval jsi mořskou biologii na
Univerzitě Weymonth. Proč?
Ano, na veterináře jsem studoval jeden rok, potom jsem změnil obor
na mořskou biologii. V tu dobu jsem si myslel, že to bylo dobré rozhodnutí. Nyní toho lituji, zvláště, když žiji ve vnitrozemském státě.
Jsem odborník na nemoci ryb.

Předškoláčky odpoledne čekalo slavnostní šerpování na zámku.

Co máš rád? Jaké jsou tvé koníčky?
Jak víte, jsem šílený do zvířat, která mi zaberou mnoho mého času.
Mám čtyři psy, kočku, tři africké šedé papoušky, osm kuřat, stonožky,
šváby, poustevnické kraby, pakobylky, tarantule, chameleona, hada,
králíky, křečky, ježky, krysy, myši a naši nejnovější členové rodiny
jsou vakoveverky. Všechno se točí okolo nich. Miluji vaření a pořád
něco peču. Navštěvuji zoologické zahrady a rád chodím do restaurací.
Chtěl by ses vrátit a zase žít ve Spojeném království?
Ne, rád bych, aby moje rodina přijela a žila tady, pak bych byl úplně
šťastný.
Z angličtiny přeložila Ivana Stará (ředitelka ZŠ)
Verzi v angličtině naleznete na webových stránkách Zručských novin
www.zrucske-noviny.cz

18. 6. nás pozvala ZUŠ na své závěrečné vystoupení plné hezkých
skladeb, písniček a vtipných hádanek. Pohádkou „O perníkové chaloupce“ potěšily paní učitelky děti 19. 6.
Až do konce června si děti užívaly her na zahradě, vyrážely na výlety a těšily se na prázdniny. V září se těšíme opět na shledanou.
Zdeňka Valíková (učitelka MŠ)
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ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
BOKI Industries a.s. – dynamicky se rozvíjející, výrazně proexportní firma v oblasti strojírenství
(zpracování plechu na zakázku) a tepelné technice příjme pro rozšíření výroby v provozovně
ve Zruči nad Sázavou vhodné kandidáty na pozice:

Svářeč MIG, TIG
Náplň práce: sestavování a svařování komponentů dle výkresové dokumentace a tech. norem pro
svařování.
Požadujeme: znalost čtení výkresové dokumentace, znalost svařovacích norem, manuální zručnost,
samostatnost, ochotu učit se.
PP: doba neurčitá
Pracoviště: Zruč nad Sázavou

Strojní zámečník
Náplň práce: zhotovování a úprava kovových součástek a zámečnických prvků dle zadaného technologického postupu.
Požadujeme: obecnou technicko – řemeslnou šikovnost, technické myšlení, zručnost, přesnost, důslednost a samostatnost.
PP: doba neurčitá
Pracoviště: Zruč nad Sázavou

Lisař
Náplň práce: lisování a ohýbání plechových dílů dle výkresové dokumentace na ohraňovacích lisech,
lisování a ohýbání plechových dílů dle výkresové dokumentace na děrovacích lisech.
Požadujeme: praxe je výhodou, znalost čtení výkresové dokumentace, manuální zručnost, důslednost, samostatnost, ochotu učit se novým věcem, nováčky zaučíme.
PP: doba neurčitá
Pracoviště: Zruč nad Sázavou
Horní řada zleva: Rosťa, Tonda, Pepa, Barča, Dominika, Domča, Adélka; dolní řada zleva: Jenda, Štěpán, Honzík, Vanesska; chybí: Vašík
MŠ Malostranská – Osm chlapců a čtyři holčičky po prázdninách
vykročí do první třídy. Děti a zaměstnanci školy se s nimi rozloučili
17. června dopoledne. V tento den si budoucí školáci přinesli školní
aktovky a po promenádě s brašnou na zádech je paní ředitelka Zdeňka Kuželková pasovala na prvňáčky. Učitelky i ředitelka je obdarovaly drobnými dárky, knihou s věnováním a tričkem s logem mateřské
školy. Přejeme budoucím prvňákům hodně úspěchů ve škole a hodně
štěstí v osobním životě.
Jaroslava Daňková (učitelka MŠ)

I. ZŠ

www.zszruc.cz

ZŠ Okružní

www.zs-okruzni.cz

MŠ Malostranská

www.msmalostranska.cz

MŠ Na Pohoří

www.ms-napohori.cz

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

ZUŠ

www. zus-zruc.cz

Dětský domov

www.detskydomovzruc.cz

Příměstský tábor
Již třetím rokem pořádalo město Zruč nad Sázavou pro děti příměstský tábor. Tábor je určen pro děti
školního věku a jeho náplní je pestrý a zajímavý program, kdy děti mají možnost se bavit, tvořit, poznat
a naučit se něco nového v partě kamarádů a pod ochrannými křídly vedoucích.
Aktivity obměňujeme, aby i ty děti, které navštěvují tábor pravidelně každý rok, si přišly na své. To,
co jsme prožili právě letos, vám sepsal Zdeněk Richter (účastník tábora) – příspěvek naleznete na webu
Zručských novin www.zrucske-noviny.cz.
A pokud vás táborový příběh zajímá více – máte možnost se přijít podívat do Spolkového domu na
výstavu fotografií z letošního příměstského tábora. Fotografií je mnohem více, než na výstavě uvidíte – a
proto si vás dovolujeme pozvat do Spolkového domu dne 17. září 2015 v 17 hodin na promítání všech
fotografií z letošního tábora. Ti, kteří tábor prožili, si zavzpomínají a pro ostatní to může být inspirace pro
příští rok. Fotogalerii tábora si též můžete prohlédnout na webových stránkách města – Spolkový dům –
Fotogalerie – Příměstský tábor 2015.
Přeji vám krásné dny a na shledanou ve Spolkovém domě.
Text a foto Marcela Černá (manažerka Spolkového domu)

Operátor lakovny
Náplň práce: povrchová úprava dílů elektrostatickým nanášením práškových barev.
Požadujeme: praxe je výhodou, manuální zručnost, důslednost, samostatnost, ochotu učit se novým
věcem, nováčky zaučíme.
PP: doba neurčitá
Pracoviště: Zruč nad Sázavou

Konstruktér technolog
Náplň práce: konstrukce nového výrobku dle zadání, tvorba technologických postupů ve výrobním
systému, zpracování konstrukční dokumentace pro výrobu, spolupráce při vývoji nových výrobků,
podpora výroby při přípravě nového výrobku.
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technického směru (strojní zaměření výhodou); dobrá znalost práce na
PC; znalost práce s 3D software (AUTOCAD, Solid Works); základní znalost AJ, nebo NJ.
PP: doba neurčitá
Pracoviště: Kolín

Provozní manipulant ve výrobě
Náplň práce: manipulace s výrobky na jednotlivých pracovištích - vnitřní logistika, obsluha informačního systému, obsluha provozního skladu.
Požadujeme: oprávnění VZV výhodou, pracovitost, zručnost.
PP: doba neurčitá
Pracoviště: Zruč nad Sázavou

Skladník
Náplň práce: zabezpečovat administrativní příjem dle informačního systému, skladování, vychystávání materiálu a expedice po kvalitativní a kvantitativní stránce dle schválených skladových procesů.
Požadujeme: oprávnění VZV výhodou, pracovitost, zručnost.
PP: doba neurčitá
Pracoviště: Zruč nad Sázavou

Brigáda
SKLADNÍK
PROVOZNÍ MANIPULANT VE VÝROBĚ
PS: Dohoda o provedení práce
Pracoviště: Zruč nad Sázavou

Nabízíme
Nabízíme:
• Jistotu, perspektivu a sociální zázemí stále se rozvíjející firmy
• Adaptační program pro nové zaměstnance
• Pracovní oděv
• Motivační systém odměňování
Benefity:
• Dovolená navíc
• Firemní akce
• Občerstvení na pracovišti
• Příspěvek na stravování (stravenky)

Kontaktní osoba: Ingrid Szabóová, manažer lidských zdrojů, tel. 776 68 728
| INZ-201508-0201 |

ZRUČSKÉ SPORTOVNÍ OZVĚNY
nejpodrobnější místní sportovní zpravodajství
naleznete na webové adrese:
www.mesto-zruc.cz/sport-1/
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KINO VE SPOLKOVÉM DOMĚ

XV. historické slavnosti – návrat do roku 1415

16. září 2015 v 18.30

„CO KDYBYCHOM ŽILI
SPOLEČNĚ?“
drama/komedie
Francie/Německo, 2011, 96 min
Režie: Stéphane Robelin
Scénář: Stéphane Robelin
Hrají: Daniel Brühl, Geraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude
Rich, Pierre Richard, Gustave de Kervern, Guy Bedos, Lionel
Nakache, Philippe Chaine
Stručný obsah: Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne jsou nerozlučnými přáteli více než čtyřicet let. Když jim paměť i srdce
začínají pomalu vypovídat službu a na obzoru je přízrak domova
důchodců, vzepřou se a rozhodnou se žít společně. Nápad je to přinejmenším bláznivý. Avšak i přesto, že občasné neshody probouzí
staré a zasuté vzpomínky, začíná se tu nádherné dobrodružství –
společný život v komunitě. V sedmdesáti pěti letech!
+ Předfilm
Začátek: v 18.30 hod.
Kde:
Spolkový dům, zasedací místnost, II. patro
Vstupné: 50 Kč, člen Filmového klubu 30 Kč
FILMOVÁ KAVÁRNA
Před promítáním si přijďte posedět a popovídat si do Filmové
kavárny (v zasedací místnosti), která pro vás bude otevřena od
17.30 hod s možností občerstvení – káva, čaj, pamlsky…
Marcela Černá (manažerka Spolkového domu)

AKADEMIE
TŘETÍHO VĚKU
Říká se, že nejlepší studenti jsou ti,
kteří sami chtějí dobrovolně studovat!
Spolkový dům – V červnu 2015 byl ukončen již 4. cyklus seminářů
v rámci studia Akademie třetího věku.
Od roku 2013 měli občané možnost absolvovat studium s těmito
tématy: Historie a kultura, Procházky českou minulostí, Nastartujte
svou paměť a Mytologie.
Program a náplň seminářů zajišťuje Vzdělávací institut středočeského kraje a ARC – Vysoká škola politických a společenských věd
v Kolíně ve spolupráci s městem Zruč nad Sáz. Semináře probíhají
ve Spolkovém domě.
Další, v pořadí již 5. cyklus, se připravuje na podzim 2015 s tematickým zaměřením na život a učení mistra Jana Husa. Konkrétní termín bude včas vyhlášen místním rozhlasem a zveřejněn na webových
stránkách a nástěnkách města.
A tady je výzva pro vás: 1. pokud chcete pochopit a porozumět učení
mistra Jana Husa; 2. pokud chcete efektivně trénovat svůj mozek;
3. pokud chcete být součástí fajn kolektivu, přihlaste se do studia
Akademie třetího věku.
Přihlášky: Eva Strnadová – 605 408 887, strnadova@visk.cz
Marcela Černá – 730 514 040, cerna@mesto-zruc.cz
Marcela Černá (manažerka Spolkového domu)

3. ročník Tvoření pro radost
Český svaz žen – Tvoření pro radost zahájíme 8. září v 15 hodin
v klubovně Českého svazu žen ve Spolkovém domě. Čeká nás tvorba
obrázku technikou enkaustiky. Materiál je zajištěný, kdo může, přinese starou žehličku.
V uplynulém období jsme tvořily papírové květiny, háčkované motýly, adventní věnce ze silonových záclon, vánoční dekoraci z pedigu,
dutinkovou šálu, velikonoční zdobenou misku, dárky ke Dni matek,
pleteného panáčka pro vnoučata a naučily jsme se plést ponožky na
dvou jehlicích. Chtěla bych poděkovat našim dobrovolným lektorkám, které se s námi nezištně a trpělivě podělily o svou dovednost,
a to paní Kopecké, Jenčíkové, Šašinkové, Schmatové, Svobodové,
Heroutové a Zedníčkové.
Uvítáme, když se nám přihlásí další šikovné ženy, které budou
ochotny podělit se s námi o svou dovednost při práci s papírem, textilem, přízí, přírodninami či mají zkušenost s recyklací a nápad, jak
vytvořit ze starého nové, a nechtějí si to nechat jen pro sebe. Může
mezi nás přijít kdokoliv, kdo má chuť něco tvořit a udělá si čas každé
druhé úterý v měsíci od 15 hodin.
Hedvika Smítková

1. srpna 2015 se konaly již XV. historické slavnosti, které připomněly 600 let od
upálení mistra Jana Husa. Slavnosti byly zahájeny stejně jako každý rok průvodem
z náměstí MUDr. J. Svobody a pokračovaly v prostorách zámeckého parku až do
večerních hodin.
Po celý den byl zajištěn bohatý a zajímavý program. Návštěvníci tak mohli obdivovat umění lazebnic krále Václava IV., dvorské a gotické tance, rytířské turnaje,
ukázky dravců, historii tortury, tedy mučení zábavnou formou. O hudbu se postarala
dobová Calata – aneb Jak se tenkrát zpívávalo. K historickým slavnostem ve Zruči
nad Sázavou také neodmyslitelně patří dobový jarmark s historickým a lidovým
zbožím, ukázkou starých řemesel a dobrým občerstvením.
Kdo měl chuť, mohl zajít na prohlídku zámku s výstupem na zámeckou věž, do
Království panenek nebo Muzea obuvnictví, to vše za zvýhodněné vstupné. Na své
si přišly i děti, pro které se otevřela zábavně – naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat s mnoha herními prvky.
Třešničkou na dortu bylo zajisté večerní vystoupení Karla Kahovce se skupinou
George and Beatovens jako vzpomínka na Petra Nováka.
Letošní ročník se opravdu vydařil, počasí nám přálo, možná i proto se účast vyšplhala na neuvěřitelných 1600 návštěvníků. Doufáme, že si všichni první srpnovou
sobotu užili naplno stejně tak jako my.
Lucie Urbanová (MěÚ, infocentrum), foto Josef Tůma

Proběhl již 11. ročník Nesměřických slavností
Nesměřice – Hasiči v Nesměřicích přivítali léto tradiční akcí. Nesměřické slavnosti, které pořádá místní SDH již 11. rokem, se konaly
poslední červnovou sobotu u místní požární nádrže.
Letos byly zahájeny otevřením nově vybudovaného hřiště, které
vzniklo díky projektu Zručská hřiště ožívají. Slavnostním přestřižením pásky před vchodem bylo víceúčelové hřiště oficiálně uvedeno
do provozu a předáno k užívání místním občanům. Slavnostního otevření a následné prohlídky hřiště se zúčastnili starosta města Zruče n. S. Mgr. Martin Hujer, tajemnice Městského úřadu ve Zruči n.
S. Kristýna Jirkovská, Radek Kučera zastupující Regionální operační
program (ROP), Miroslav Linhart za stavební firmu Linhart spol.
s r.o., zástupci osadního výboru v Nesměřicích Jindřich Šťastný a Jaroslav Studnička a desítky návštěvníků.
Slavnosti poté pokračovaly soutěží v hasičském sportu „O Pohár
starosty města Zruče“. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – muži a
ženy. Obě kategorie nakonec ovládla domácí družstva. Mužskou část
klání vyhráli hasiči z Nesměřic (s časem 25,37 vteřin), na druhém
místě skončil SDH Zruč nad Sázavou a na třetím SDH Střítež. Pohár
za první místo v kategorii žen zůstává také v Nesměřicích (za čas
25,34 vteřin), druhé místo vybojovalo družstvo SDH HULICE A a
třetí místo SDH HULICE B.
Na závěr mimo soutěžní klání předvedli místní hasiči netradiční
útok – klasickou mašinu nahradili traktorem s čerpadlem, které mělo
svým výkonem rapidně zrychlit sání a potažmo celý útok.
Po předání pohárů a diplomů všem sborům skončil oficiální program, ale akce pokračovala až do ranních hodin zábavou s hudební
skupinou Eksploze.
SDH Nesměřice děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci slavností, především naší výborné moderátorce, paní Evě
Znamenáčkové, která nás provázela celým dnem. Dále pak děkujeme
za podporu městu Zruč nad Sázavou a technickým službám, firmám
Kovomont s.r.o. (Jiří Přenosil), Polysan s.r.o. (František Smrž), Variel
s.r.o., SDH Hulice, panu Josefu Vlčkovi, Zdeňku Fraňkovi, Františkovi Kubů a Davidovi Rysovi.
Lenka Křížová

Moderátorka Eva Znamenáčková a starosta SDH Nesměřice Jindřich
Šťastný při zahájení slavností (foto Alžběta Studničková)

Družstvo SDH Nesměřice ženy ve složení: Lenka
Turková (strojnice), Lenka
Křížová (spoj savic), Radka Šedivá (koš), Jindřiška
Šťastná (rozdělovač), Eva
Švarcová (béčka), Markéta
Přenosilová a Anna Kňazíková (pravý a levý proud)
(foto Alžběta Studničková)
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Tři nové expozice
v blízkosti zámku
Určitě neuniklo vaší pozornosti, že opravy Zručského dvora, Kolowratské věže i bývalého špýcharu v rámci třetí etapy opravy zámku
nazvané Zámek ožívá III. jdou pomalu do finále.
Tato etapa zahrnuje kromě zmíněných objektů i pokračování rekonstrukce interiérů zámku – tentokrát se můžete těšit na zrenovované
místnosti po bývalé knihovně a navštívit budete moci i bývalou hraběnčinu lázeň a její technickou místnost. Jak už jsme naznačili v úvodu, ve Zruči nám ale kromě rozšíření prohlídkových okruhů zámku
přibydou hned tři nové expozice. Všechny budete moci poprvé navštívit už 19. září.
A na co se můžete těšit? Zámecký park i celý objekt zámku si prohlédnete z vrcholu Kolowratské věže. Cestou nahoru určitě neminete
expozici středověkých zbraní a můžete se tak seznámit s vybavením
vojáků, pro které byla tato věž jedním ze zásadních opěrných bodů
při případné obraně hradu. V přízemí věže si připomenete její mladší
historii, protože ještě před první světovou válkou tu byla umístěna
zámecká kovárna. Z vrcholu věže dobře uvidíte na protější bývalý
špýchar, kde se připravuje expozice s názvem Příběh řeky Sázavy.
S pomocí interaktivního stolu či 3D brýlí se tu seznámíte s celým tokem, historií a zajímavostmi řeky Sázavy. A s vodou nejen v naší řece
souvisí i poslední expozice, kterou najdete v jedné z rohových budov
Zručského dvora. Je zaplněná až po strop loděmi a dalšími unikátními
exponáty, které určitě potěší srdce každého vodáka. Ocitne se tady
totiž v originálním Muzeu vodáctví v Čechách.
Že už jste pořádně napnutí a těšíte se na všechny popsané novinky?
Tak nezapomeňte přijít 19. září na slavnostní otevření všech expozic.
Budeme se na Vás těšit.

Poradna pro oběti na Kutnohorsku stále pomáhá
„Obětí trestného činu se může stát každý z nás, i ten, kdo je
přesvědčen, že jemu se to stát rozhodně nemůže. Služba pro oběti
trestných činů je určena opravdu pro každého, kdo se cítí být
obětí a kdo potřebuje získat informace, jak svou situaci řešit,“
komentuje jedna z poradkyň Jana Komárková.
Téměř 2 roky působí na Kutnohorsku bezplatná a anonymní poradna pro oběti. Je tu pro každého, kdo se cítí být obětí trestného
činu, nehledě na věk či způsobenou újmu. Za tuto dobu pomohla již
bezmála 100 osobám při vyrovnávání se s následky trestného činu.
Nejčastěji se na poradnu obracejí oběti majetkové a násilné trestné
činnosti. Poradkyně poskytují zejména právní informace (informace
o trestním řízení, o právech obětí, o náhradě škody) a psychosociální
služby (vyslechnutí, umožnění sdílení pocitů a poskytnutí podpory).
Služeb poradny pro oběti využila i Jitka, mladá žena ze středních
Čech. Jitka chodila ráda na diskotéky, kde navázala přátelství se starším mužem, který zde pracoval jako vyhazovač. Jednou s mužem
odjela k němu na byt pod příslibem krátké návštěvy na kávu. Zde
však došlo k naprostému zvratu situace, když muž Jitku zamknul,
sebral jí mobil a držel v bytě celé tři dny. Jitka se také dozvěděla, že
si muž odseděl 22 let za vraždu, což v ní vyvolalo ještě větší hrůzu.
„V tu chvíli jsem si uvědomila, že tam klidně můžu umřít a nikdo
by se nic nedozvěděl,“ vzpomíná s hrůzou Jitka. Během těchto tří
trýznivých dní muž Jitku bil, vyhrožoval nožem, až ji třetí den nakonec znásilnil. V nestřežené chvíli se nebohé Jitce podařilo utéci a vše
nahlásit policii.

Klub panenky ČR – Klub panenek ČR připravuje výstavu medvídků ve Vlašimi. Výstava bude probíhat v nově zrekonstruované budově bývalé Záložny (proti zámecké bráně) a potrvá od poloviny srpna
do konce listopadu.
Taneční skupina irských tanců WILD ROSE zřízená při Klubu panenek ČR společně se svými hosty připravuje vystoupení, které se
uskuteční 17.10.2015 v hotelu Sázava v Ledči nad Sázavou.
Alena Zemanová
(předsedkyně Klubu panenek)

SERIÁL:

Adresa: Respondeo,o.s. Česká 235, 284 01 Kutná Hora
Poradkyně: Bc. Jana Steklá, Mgr. Hedvika Stuchlíková
Telefon: 776 561 895, 731 588 632
E-mail: stekla@pomocobetem.cz, stuchlikova@opnymburk.cz

Sdružení rodáků a přátel Zruče
www.zrucstirodaci.cz

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, příjmení dítěte, datum narození a adresu,
kam chcete poslat pozvánku.
Vítání občánků se uskuteční dne 03.10.2015, hodina bude upřesněna na pozvánce.
Hana Nácovská (SPOZ)

4. díl – Zruč nad Sázavou – konec války

bylo umístěno velitelství dělostřelecké jednotky. Ve společenském domě byl zřízen lazaret pro
zraněné a nemocné vojáky. Velitelem městečka byl major Rudé
armády Ševčenko. 20. května
1945 byla uspořádána oslava
Dne vítězství.
Radost z vítězství však v té
době kazí skutečnost, že mnozí,
co se dostali do spárů fašismu,
se stali jeho obětí. Z fašistických
věznic se nevrátili František
Gabriš, Josef Šubrt, Arnošt Šlegr, František Procházka, Antonín
Procházka a Antonín Jahoda.
Kromě toho zahynulo v koncentračních táborech 37 zručských
občanů židovské národnosti,
včetně dětí. Za heydrichiády byl
popraven zdejší sklenář Jan Rutner, na nucených pracích zemřel
J. Nekola z Dubiny. Na pražských barikádách padl Stanislav
Doležal. Z koncentračních táborů se vrátili další zručští občané:
p. Fejfar, Hejmala, Sadovský,
Jahejka, Neužil, Pištěk, Zbořil,
Jelínek a další. A zdálo se, že nad
osvobozenou republikou vysvitla nová naděje.
Antonín Dolejší
Tímto dílem končí seriál
o 2. světové válce ve Zručských novinách.
Na webových stránkách novin www.zrucske-noviny.cz si
můžete přečíst ještě prémiový
5. díl: „Židovská komunita“.

Klub Panenky ČR
www.klubpanenkycr.cz

Rodinné centrum setkání
www.mc-setkani.wz.cz

O. S. Život 90

Těšíme se na setkání s novými občánky Zruče nad Sázavou.

NA BÝVALÉM OKRESE LEDEČ NAD SÁZAVOU
hačům protivníka, překonat sovětsko-americkou linii a přistát
v Lanshutu. Šlo o unikátní let.
Všeobecný a bezhlavý ústup nastal 8. a 9. května. 8. května se
stala zbytečná tragédie. Od Zbraslavic ustupovala německá motorizovaná jednotka na Slavošov
směrem na Dolní Kralovice. Při
projíždění údolím mezi Slavošovem a Pohledí začali na kolonu
z lesa střílet takzvaní partyzáni.
Střely zasáhly několik vojáků a ti
hned střelbu opětovali. V tu dobu
u hostince na Pohledi přihlíželi
lidé ústupu armády. Po střelbě
někteří utekli a jiní zalehli do
příkopu u silnice, která odbočuje k měchonickému dvoru. A to
se jim stalo osudným. Z kolony
se oddělilo osobní auto a z něho
začali vojáci střílet na lidi ležící
v příkopech. Dojeli ke dvoru a
vrátili se zpět do kolony. Většina lidí, kteří leželi ve strouze,
byla mrtvá nebo těžce raněná.
Při této zbytečné epizodě přišlo
o život devět lidí. V Pertolticích
12. května, tedy už po válce došlo ke střelbě. Zajatí němečtí vojáci byli odváděni do sběrného
tábora ve Zruči n. Sázavou. Při
předvádění z domu, kde byli zajatci zavřeni, jeden z nich vytáhl
pistoli a z blízkosti zasáhl tři občany, jednoho smrtelně.
Do Zruče n. S. první sovětští
vojáci přijeli 10. května. Byli
ubytováni v domácnostech, ve
stodolách, na louce u řeky vznikl celý stanový tábor. Na zámku

Adresa: nám. Národního odboje 58, 284 35 Kutná Hora
Poradenské hodiny: pondělí 13:00–15:00, pátek 9:00–11:00
Poradkyně: Mgr. Jana Komárková
Telefon: 327 533 534, 734 362 959
E-mail: jkomarkova@pms.justice.cz

Vážení rodiče, stalo se tradicí,
že vítáme nové zručské občánky na slavnostním setkání.

UDÁLOSTI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Vojenská situace v okolí Zruče nad Sázavou byla v květnových dnech 1945 velmi napjatá.
V okolí města bylo mnoho německých posádek a jednotek.
Na letišti ve Zbraslavicích bylo
1 200 vojáků a 30 letadel. V Ledči nad Sázavou, Dolních Kralovicích a v Sázavě byly jednotky,
které měly asi 500 vojáků, a silné
útvary byly v Kutné Hoře a Benešově, kde bylo 2 000 vojáků.
Síly místního odboje tvořili bývalí vojáci i nevojáci, kteří byli
minimálně vyzbrojeni, a tak cílem bylo získat zbraně.
Na nádraží stály dva německé
vlaky. Jeden byl lazaretní, přesto měl 150 ozbrojených mužů
a druhý vlak byl lehce obrněný
s několika děly. Příslušníci odboje úspěšně vyjednávali a posádky se nechaly odzbrojit. Místní
odboj tak získal zbraně a zajatci
byli odvedeni do společenského
domu a Schebkova velkostatku. Obrněný vlak byl odzbrojen
na zastávce Zruč n. S. – Baťov.
Vzdala se i německá pozorovatelna se 13 vojáky. U Soutic bylo
zajato 30 příslušníků tzv. Todtovy organizace. Bylo zřejmé, že
německá armáda je v rozkladu a
jejím cílem byl únik před Sovětskou armádou, vojáci se chtěli
dostat na druhou stranu Vltavy
do amerického sektoru. Například z letiště ve Zbraslavicích
se podařilo ulétnout dopravnímu
stroji Junkers JU 52. Posádka se
dokázala vyhnout nočním stí-

KONTAKTY:

Vítání občánků

Martina Fialová (MěÚ, vedoucí odboru kultury, školství a sportu)

Medvídci cestují do Vlašimi –
Připravované vystoupení taneční skupiny

Celá událost a opakované výslechy u policie Jitku významně duševně poznamenaly. Své psychické problémy začala řešit užíváním
pervitinu. Do poradny přišla zoufalá, nevěděla, jak si pomoci a jak
se zbavit závislosti na drogách, které poskytují únik. Poradkyně Jitku
citlivě vyslechla a navrhla Jitce konkrétní kroky, jak by mohla svou
situaci řešit.
Předala také kontakt na psychoterapeuta, který jí se zvládáním této
těžké životní situace může bezplatně pomoci.
Ačkoliv Jitčin těžký příběh zdaleka nekončí, dle svých slov pocítila velkou úlevu, když se takto mohla svěřit. Na poradnu se i nadále
může kdykoliv obrátit.
Zkušené a empatické poradkyně jsou připraveny bezplatně a anonymně pomoci při řešení následků trestného činu.

http://www.zivot90-zrucns.cz

Výstava má pokračování – 600. výročí upálení Jana Husa –
Brožura je na světě – Pozvánka na podzimní zájezd
Sdružení rodáků a přátel Zruče – Výstava „Proč mámy pláčou“ věnovaná vypuknutí 1. světové války
probíhá už od června na hradě v Ledči nad Sázavou.
Plánovaný zájezd k 600. výročí upálení mistra Jana Husa se bohužel pro malý zájem neuskutečnil. Zato
byla po celý měsíc červenec v místním Spolkovém domě ke zhlédnutí výstava nazvaná Jan Hus. Obsahovala jeho životopis, krátké úryvky z jeho děl, obrázky a fotografie a také text následného Stížného listu
českých pánů adresovaného do Kostnice, který tehdy podepsalo i několik rytířů z našeho regionu.
31. července proběhl ve Spolkovém domě slavnostní křest brožurky „Jan Schebek, železniční podnikatel
ve stínu Kleinů a Lannů“. Kmotrou první „rodácké“ brožurky se stala JUDr. Alena Hajská, místostarostka
města. Brožurka byla vydána v návaznosti na únorovou besedu a položení kytice u jeho sochy v zámeckém parku. Pokud byste měli o brožurku zájem – klubovna č. 17 nebo tel: 723 227 413 – pí Janatová.

Ze slavnostního křtu brožury. Na snímku kmotra – místostarostka JUDr. Alena Hajská, autor brožury
Ing. Antonín Heřman, spoluautorka Jiřina Janatová a předseda Sdružení rodáků Jan Adrián.
(foto Vladimír Vyšohlíd)
Dále Sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí připravuje zájezd na zámek Kačina, a to
12. září, kdy se tam bude konat vinobraní. Zájemci (i nečlenové sdružení) se mohou hlásit u členů výboru:
p. Adriána – předsedy tel: 606 611 204, p. Zemanové – místopředsedkyně, p. Františka Leopolda nebo
u pí Janatové.
Jan Adrián (předseda sdružení)
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KULTURA, SPOLEČNOST
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci červenci
oslavili narozeniny, jmenovitě
pak těmto:
Augustině Bezroukové, Jiřině
Závětové, Josefu Vaněčkovi, Julii
Pavlové, Růženě Samkové, Vlastě Ondíkové, Marianě Holíkové,
Jaroslavě Lebedové, Františku
Papíkovi, Miluši Bezpalcové,
Marii Chovánkové, Jaroslavě Vesecké, Vlastě Baušteinové, Boženě Damaškové, Vlastě Červené.
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v měsíci srpnu oslavili
narozeniny, jmenovitě pak těmto:
Milušce Křováčkové, Blaženě Šimkové, Bohumilu Kahounovi, Anně Andělové, Alence
Mezerové, Heleně Mazancové,
Miluši Baťkové, Marii Jelínkové, Daniele Cirhanové, Boženě
Kovářové, Marii Skalické, Jiřině
Svobodové, Jarmile Prokopové,
Marii Melicharové, Věnceslavě
Žížalové, Dagmar Koluchové,
Miloslavě Škaredové, Ludmile
Volfové, Jindřichu Riemerovi,
Albíně Hulmanové, Jiřímu Mlezivovi, Františku Jantačovi, Heleně Samkové, Marii Maxové,
Miloslavě Komárové, Růženě
Dvořákové, Václavu Melezinkovi a Vlastě Klčové.
Výše jmenovaným i všem ostatním oslavencům přejeme hodně
zdraví, štěstí a pohody do dalších
let.
Sbor pro občanské záležitosti

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti za přání k mým narozeninám. Jaroslava
Hálová, Želivec
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti za přání a dárek k narozeninám. Bylo to
velmi příjemné odpoledne. Ludmila Hořtová
Děkuji paní Evě Voslářové a
paní Ivaně Finsterlové i obsluhujícímu personálu za ochotu,
vstřícnost a laskavé jednání při
zajišťování setkání bývalých
mzdových účetních bývalého
n. p. Sázavan, které se uskutečnilo 9. 6. 2012 a opět 6. 6. 2015
v bývalém hotelu Baťov Zruč nad
Sázavou. Měli jsme se u Vás fajn.
Děkuji. Marie Blažková (bývalá
vedoucí mzdové účtárny)
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti za přání k mým narozeninám. Milada
Kryštofová
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti za
přání k mým narozeninám. Jiřina
Závětová
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti ve
Zruči nad Sázavou, též p. Maxové a p. Peroutkové za blahopřání
a dárky k mým narozeninám. Jaroslava Lebedová – Slunný vrch
Děkuji Městskému úřadu, Sboru
pro občanské záležitosti a Svazu
chovatelů ve Zruči nad Sázavou
za přání k mým narozeninám.
Bohumil Kahoun

ZRUČSKÝ KALENDÁŘ
– VÝSTAVA:
„VEČERNÍČEK CHALOUPKA NA VRŠKU“

do 27.09.

Tvorba Šárky Váchové – pořádá město Zruč nad Sázavou, OKŠS,
základní vstupné 30 Kč, snížené 20 Kč, zámecká galerie. Výstava
bude pro veřejnost přístupná každý den podle otevírací doby
infocentra.

29.08. –

HRADOZÁMECKÁ NOC

Speciální prohlídky zámku s hudebním překvapením pro
děti i dospělé, základní vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč. Rezervace je možná na tel. 327 531 329 nebo na e-mailu
infocentrum@mesto-zruc.cz. Pro děti budou připraveny soutěže
s hledáním pokladu v zámeckém parku!!! Třešničkou na dortu
bude ohňová show na nádvoří zámku, ZDARMA!!!
29.08. –

NETRADIČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ

Sbor dobrovolných hasičů Zruč nad Sázavou vás zve na netradiční soutěž v požárním útoku u příležitosti 130 let od založení
sboru. Soutěž se bude konat od 14 h. ve Sportovním areálu za
I. ZŠ v Baťově. Po skončení a vyhlášení výsledků zahraje pro
dobrou pohodu k tanci i k poslechu DJ La Papen. Občerstvení
zajištěno po celou dobu akce.
30.08. –

DEN S JISKROU

Bližší informace na straně 13.
03.09.

– ZRUČSKÝ WORKOUT

Město Zruč nad Sázavou Vás srdečně zve na slavnostní otevření
této akce, začátek v 17:00 hod. Program: exhibice instruktorů,
školení základních cviků, shybovací soutěž, občerstvení.
12.09.

– ZÁVODY NA SKATEBOARDU

Late skate 2015, od 13:00 do 18:00 hod., sportovní areál.

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ:
GENERÁLKA

15.09.

Divadlo Na Jezerce – Praha 4, pořádá město Zruč nad Sázavou –
OKŠS, od 19:00 hod. Více informací na tel. 327 531 329.
16.09.

– KINO: CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ

Filmová kavárna od 17:30 do 18:30 hod., kino od 18:30 hod.
19.09. –

ZRUČSKÝ ZÁMEK OŽÍVÁ – III. ETAPA

ODKAZ JOSEFA ČAPKA

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Spolkový dům – Od 3. do 30. června proběhl ve Spolkovém
domě projekt „Cesta Josefa Čapka.“ A proč právě Josef Čapek?
V letošním roce jsme si připomněli 70. let od ukončení II. světové války a Josefa Čapka jsme vybrali jako zástupce lidí našeho národa, jehož život a umělecká tvorba odrážejí společenské
a politické dění v předválečném a válečném období.
Záměrem bylo podat informace takovou formou, aby byl prožitek zpřístupněn všem věkovým kategoriím.
Před samotnou realizací jsme navázali spolupráci s Muzeem
bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a s Památníkem Karla
Čapka na Strži u Dobříše. Z poskytnutých materiálů a informací
se postupně začal projekt vyvíjet a přicházely další podněty a
nápady. Stěžejním bodem byla výstava „Cesta Josefa Čapka“,
kterou nám zapůjčil právě Památník Karla Čapka a jejíž obsah
celkově mapoval umělcův život a dílo. Navazujícím článkem
výstavy byly výtvarné práce žáků ZUŠ Zruč nad Sáz., jehož
realizace se ujala L. Říhová a J. Kopřiva.
Přirozený projev dětí nenechá nikoho chladným, a tak děkujeme MŠ Na Pohoří a MŠ Malostranské, že svými výtvarnými
obrázky přispěly k oživení a zpestření výstavy.
V rámci projektu vystoupily pod vedením M. Lhotkové děti
z kroužku Klubko Kamarád s přednesem básní a kolekcí kreslených obrázků od J. Čapka, následovala přednáška J. Janatové
a byl promítán film „Ztracen 45“. V průběhu měsíce připravila
knihovnice M. Lhotková týdenní program pro děti předškolního
a mladšího školního věku v Městské knihovně v dětském oddělení s názvem „Pejsek a Kočička“ a s M. Vrzáčkovou jste si
mohli prožít „Čtení nad knihami J. Čapka“ v Městské knihovně
pro dospělé. Někteří využili možnost divadelního představení
v Praze „Ze života hmyzu“ a ti, kterým se nechtělo za kulturou
až do Prahy, mohli přijít na film „Nekonečná pouť“ o životě
J. Čapka. Též jsme měli na zřeteli žáky II. stupně, pro které si
J. Janatová připravila přednášku s prezentací.
Vyvrcholením celé akce byla přednáška K. Váňové, ředitelky
Památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše, s promítáním filmu „Heftlink Josef Čapek“, na jehož natáčení se p. ředitelka
podílela.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří věnovali svůj čas
a energii tvorbě tohoto projektu a věřím, že ti, kdo na některý
z programů přišli, si rozšířili obzor o nové informace a prožitky.
A pokud vám v těle zní nějaký inspirativní nápad a téma, které
by bylo zajímavé rozvinout a zpřístupnit veřejnosti, přijďte a
společně najdeme cestu k jeho realizaci.

■■ Koupím JAWA ČZ: moped, skútr, motocykl, vozík
PAV s doklady i bez. Možno
i díly a vraky. Děkuji. Telefon:
777 589 258.

Marcela Černá (manažerka Spolkového domu)

Cena řádkového inzerátu
ve Zručských novinách…
50 Kč, tučně +25 Kč (za každých započatých 250 znaků).

Zájezd se přesouvá!
ŽIVOT90 Zruč n. S. informuje účastníky zářijového
zájezdu o změně termínu.
Zájezd se přesouvá na středu 23.09.2015.
Prosím přihlášené účastníky
o potvrzení účasti v tento termín.
Alena Jelínková – telefon 723 179 201

■■ Koupím náhradní díly na
staré motocykly a automobily – veterány. Cokoliv. Dále
koupím fotografie, na kterých
je zachycen jakýkoli motocykl nebo jen část. Tel: 606 649
334.
■■ Prodám televize značky
SONY, značka GRUNDIG.
Úhlopříčky 52 cm. Oboje
funkční. Cena dle dohody.
Tel. 728 561 178.
■■ Prodám palivové dřevo
– smrk, borovice, modřín
– 900 Kč/m, bříza – 1.100
Kč/m. Kontakt: 775 351 885.
■■ MUDr. Králová zubní ordinace ve Zruči and Sázavou přijme zdravotní sestru na zkrácený úvazek. Nástup podzim
2015. Tel. 607 746 475.
■■ Hledáme pletařky pro
ruční pletení (svetry, šály, čepice). Pletení v termínu. Tel.
720 165 854.
■■ Pronajmu ihned suchý
sklad 65 m2, ve Zruči nad Sáz.
v centru nám. MUDr. J. Svobody. Samostatný přístup,
rampa, nevytápěný, bez WC.
Cena 50 Kč za 1 m2 měsíčně.
Tel. 732 698 280 nebo 608 064
788.
Ceník řádkové inzerce:

Příjem řádkové inzerce:
Mgr. Martina Fialová, MěÚ
odbor kultury, školství a sportu, tel. 327 531 194 nebo v infocentru.
Úhrada řádkové inzerce je
možná pouze hotově v infocentru nebo v pokladně MěÚ.

Slavnostní otevření, začátek od 14:00 hod. – sraz účastníků na
nádvoří zámku, slavnostní přestřižení pásky, prohlídka zrekonstruovaných prostorů, kulturní program a občerstvení. Od 16:00
do 20:00 hod. Vodácký festival ve Zručském dvoře.

ZÁMEK ZRUČ NAD SÁZAVOU
Pro návštěvníky bude zámek přístupný každý den od 10:00 do
17:00 hod. (polední pauza v zámecké pokladně: 11:30–12:30).

NAUČNÁ STEZKA ZÁMECKÝM PARKEM
Srdečně Vás zveme na procházku zámeckým parkem s délkou
2 km. Procházka začíná, ale také končí u kostela. Na stezce se
nacházejí informační tabule, dobové snímky, ale také popisky
vzácných stromů – pro více informací můžete využít chytrý
telefon s aplikací na čtení QR kódů. Vše je doplněno herními
prvky pro děti. Přijďte se projít a pobavit na naši stezku krásným
zámeckým parkem. Park otevřen po celý rok. Vstup zdarma!

ROZHLEDNA BABKA
Rozhledna se nachází v lokalitě „Mezi cestami“, směrem na
vesnici Jiřice a stojí ve výšce 451 m n. m. Vyhlídková plošina se
tyčí 24 m nad okolní terén. Po zdolání 130 roštových schodů se
vám naskytne pohled na celé město i jeho okolí. Zdarma je věž
přístupná každý den.

TURISTICKÁ STEZKA K ROZHLEDNĚ
Návštěvu rozhledny můžete spojit také s příjemnou procházkou
po turistické stezce. Začíná u vlakového nádraží, ale pokud vlakem nejedete, nevadí – informační panel s veškerými informacemi je i na náměstí MUDr. J. Svobody. Délka stezky ani její terén
nejsou nijak náročné, a tak ji zvládnou jak senioři, tak rodiče s
dětmi. Projdete se po zámeckém parku, kolem Chabeřických skal
a cílové zastavení je právě u rozhledny Babka.

Akademie třetího věku – kurz „Mytologie“ (foto Hana Vilimovská)

INFOCENTRUM
Zámek 1, Zruč nad Sázavou, 285 22
Tel.: 327 531 329, e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz, www.mesto-zruc.cz
Změna programu vyhrazena. Aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto-zruc.cz.
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KULTURA, SPOLEČNOST
Služba SENIOR–TAXI
ve Zruči nad Sázavou
Dne 1. března 2015 byla městem Zruč nad Sázavou zahájena služba
SENIOR–TAXI, která se těší stále většímu zájmu ze strany občanů.
Do současné doby ji využilo 49 občanů, bylo uskutečněno 309 jízd
(viz tabulka). Smyslem projektu je ulehčit pohyb po městě seniorům
a zdravotně postiženým a pomoci jim tak v jejich nelehké situaci.
Měsíc

Počet jízd

Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec

50
45
60
83
71

Náklady
(město Zruč n. S.)
4.160,-Kč
3.580,-Kč
4.720,-Kč
6.420,-Kč
5.540,-Kč

SENIOR–TAXI je možno objednat na telefonním čísle 604 687 220.
Monika Viktorová (MěÚ, odbor vnitřních věcí)

SPORT

Nesměřičtí hasiči získali další dvojité ocenění z hasičské soutěže. Poháry za 1. místo v kategorii mužů i žen si odnesli z Memoriálu Františka
Brože z Prostřední Vsi, který se konal 1. srpna. V Nesměřicích tak zůstane do příští sezóny i putovní pohár z tohoto klání. (foto Jan Bárta)

(http://www.mesto-zruc.cz/sport-1)

Pravidla soutěže:

ZRUČSKÝ TIPÁČEK 2015

Zúčastnit se mohou pouze starší 18 let. Hrát můžete pouze na své pravé jméno a na správnou
adresu (+ telefon) pouze s jedním tiketem.

Kupon na 2. kolo (zápasy říjen, listopad, prosinec)
1.

Zruč n. Sáz. A – Vestec (I. B třída fotbal)

1

0

2

2.

Kondrac – Zruč n. Sáz. A (I. B třída fotbal)

1

0

2

3.

Zruč n. Sáz. A – Miřetice (I. B třída fotbal)

1

0

2

4.

Jankov – Zruč n. Sáz. A (I. B třída fotbal)

1

0

2

5.

Zruč n. Sáz. A – Průhonice (I. B třída fotbal)

1

0

2

6.

Struhařov – Zruč n. Sáz. A (I. B třída fotbal)

1

0

2

7.

Libčice n. Vlt. – Zruč n. Sáz. (2. liga házené)

1

0

2

8.

Zruč n. Sáz. – Havl. Brod (2. liga házené)

1

0

2

9.

Zruč n. Sáz. – Třeboň (2. liga házené)

1

0

2

10.

Bohemians – Zruč n. Sáz. (2. liga házená)

1

0

2

11.

SKC Zruč n. S. – Vodňany (3. liga st. tenis)

1

0

2

12.

SKC Zruč n. S. – Strakonice (3. liga st. tenis)

1

0

2

13.

Baltazaři Zruč n. S. – P. Poděbr. (1. liga šipek)

1

0

2

14.

Baltazaři Zruč n. S. – Kut. Hora (1. liga šipek)

1

0

2

15.

Zruč n. S. – Roztoky (KP volejbal muži – 1. z.)

1

0

2

16.

Zruč n. S. – Dobříš A (KP volejbal muži – 1. z.)

1

0

2

17.

Zruč n. S. – Suchdol (KP volejbal ženy – 1. z.)

1

0

2

18.

Benešov – Zruč n. S. (KP volejbal ženy – 1. z.)

1

0

2

19.

Zruč n. S. – Lisboa 99 (přebor PH/SČ florbal)

1

0

2

20.

Zruč n. S. – Benešov B (přebor PH/SČ florbal)

1

0

2

Jméno, příjmení, adresa, telefon:

……………………………………………………….....................…………………………….
(každý občan může odevzdat pouze jeden kupon – uzávěrka 7. října)
Pravidla soutěže na druhé straně.

Zapojení do hry
Když vyjde ve Zručských novinách tiket, vystřihnete ho, vyplníte na něm potřebné tipy a
do 7. října 2015 jej donesete na jedno z odběrných míst: restaurace Na Pohoří, Infocentrum Zámek, hospoda U Gatěho, restaurace Country Bar, hospoda Fotbal na stadioně, trafika ve ,,starce“
na náměstí MUDr. J. Svobody – Vasyl Girnyk, Sportovní hala Na Pohoří.
Tiket vyplňte zaškrtnutím jedné ze tří možností na každém řádku.
Tipovat se může pouze: 1 – výhra domácích, 0 – remíza, 2 – výhra hostů.

Hodnocení
Za každý správně natipovaný zápas získá tipující dva body, za špatně natipované utkání o jeden
přijde. Za celý tiket tak můžete nahrát až čtyřicet bodů, ale také minus dvacet, když neuhodnete
ani jeden zápas. Pokud se některý z vybraných zápasů neodehraje, nedohraje či odehraje již před
termínem, získávají za něj všichni tipující nula bodů.

Rovnost bodů
Pokud budou mít dva nebo více tipujících shodný počet bodů, rozhodne pravidlo první chyby.
To znamená, že u tiketu těchto tipujících půjdeme chronologicky ze shora dolu a tiket, který bude
mít první chybu, vypadává ze šance na cenu. Pokud se budou tikety shodovat i v chybně tipovaných zápasech, určí pořadí v kole los.

O co se hraje:
1. místo – Poukázka do restaurace Na Pohoří v hodnotě 500 Kč
2. místo – Poukázka do restaurace Country Bar v hodnotě 400 Kč
3. místo – Poukázka do restaurace Na Pohoří v hodnotě 300 Kč
4. místo – Poukázka do restaurace Na Pohoří v hodnotě 200 Kč
5. místo – Poukázka na dva pstruhy od Martina Hejla – prodej živých ryb
6. místo – Poukázka na dva pstruhy s možností využití populární relaxační koupele s živými
kapry od Martina Hejla – prodej živých ryb. S sebou pouze ručník
7. místo – Poukázka na deset volných jízd šlapacím autíčkem na dopravním hřišti
od zručské kapely Choť topiče s přídavkem nápoje
8. místo – Poukázka na tričko se znakem TJ Jiskra, krátký rukáv + členství v oddílu
a tři plzeňská piva u Krokodýla od oddílu házené
Přejeme všem soutěžícím hodně štěstí a zábavy.
Zručský tipáček 2015 je tipovací soutěž Zručských novin, ve kterém se hraje o osm zajímavých cen.
Druhé kolo potrvá opět tři měsíce, soutěžící mají možnost tipovat utkání fotbalu, házené,
volejbalu, šipek, stolního tenisu a florbalu.
Třetí kolo bude na programu v prvním pololetí roku 2016.
Tipovací tiket je možné stáhnout z webových stránek Zručských novin
www.zrucske-noviny.cz
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PŮLHODINKA S JIŘÍM DOLEJŠÍM ML.
V červnu 2013 jsi dostal nominaci do širší reprezentace dorostenců do 18 let. V lednu 2014 ses podíval do Španělska, kde se
hrála kvalifikace o postup na ME. Turnaj se Ti povedl, byl jsi nejlepším střelcem ČR. Jak hodnotíš Tvé reprezentační vystoupení,
co Ti ME dalo do další činnosti?
Nominace mě velmi potěšila a byl jsem rád, že mohu týmu pomoci.
Do Španělska jsme odcestovali s jasným cílem postoupit na ME, což
se nám povedlo. Kvalifikace se mi podařila a potěšilo to nejen mě, ale
všechny mé blízké. Každopádně jsme dostali lekci házené od Španělů
a já poznal, že se musím ještě hodně zlepšovat.
Společně s domácími Španěly následoval postup na ME do Polska. Zde se týmu nedařilo, obsadili jste až 14. místo. Co bylo příčinou neúspěchu?
Všechno začalo už prvním zápasem, který nám nevyšel, a od té doby
se to s námi jen vezlo. Nedařilo se hráčům, kteří měli být tahouny
týmu. Postupem času to byla už frustrace a nepostoupili jsme ze skupiny. Jenomže ani ve druhé části ME se nám nedařilo. Vůbec nám
nefungovala obrana. Turnaj jsme si pokazili vlastními chybami. Myslím, že jsme měli na víc.

Jiří Dolejší, odchovanec házené Jiskry Zruč nad Sázavou, dorostenecký reprezentant České republiky do 18 a 19 let, mistr
ČR starších dorostenců, držitel Česko-slovenského poháru, stabilní hráč prvoligového týmu Nové Veselí, účastník kvalifikace
o postup na ME ve Španělsku, člen týmu ČR na ME v Polsku,
hráč výběru reprezentace na Otevřeném mistrovství Evropy ve
Švédsku. S ohledem na tyto mimořádné výkony a úspěchy vám
chceme tohoto mladého nadějného hráče blíže představit. Je to
po Petru Linhartovi další zručský sportovec, který si oblékl reprezentační dres.
Jak vzpomínáš na své první chvíle a první léta s házenou ve Zruči nad Sázavou?
Jelikož celá moje rodina hrála házenou, bylo rozhodnuto, že ji budu
hrát i já. S prvními tréninky jsem začal už v pěti letech, první zápas
jsem odehrál ve svých šesti. Ale to jsem byl ještě na házenou malý, a
tak se založila přípravka, kterou trénoval můj taťka, děda a mamka.
Na dresu jsem neměl devítku po tátovi, ale vybral jsem si sedmičku.
Přestože jsem se na hřišti pohyboval dost dlouho, svůj první gól jsem
vstřelil až v roce 2004, ale to už si bohužel nepamatuji.
Jaké úspěchy jsi dosáhl v době, kdy jsi nastupoval za přípravku
a minižáky?
V minižácích jsme vyhráli Východočeský přebor, posledním rokem
v této kategorii jsme skončili na 3. místě na turnaji Mega mini v Liberci, kde jsem byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Za liberecký úspěch jsem pak dostal ocenění „Zručský sportovní výkon roku
2007“. Také jsem byl vyhodnocen jako superstar na turnaji Handball
Help v Havlíčkově Brodě.
Po získání Zručského sportovního výkonu roku 2007 jsi postoupil do kategorie mladších a starších žáků. V této fázi hráčské
kariéry jsi získal mnoho dalších ocenění, mimořádných zážitků,
podíval ses do zahraničí…
Ano, okamžitě po přeskočení do mladších žáků jsem dostal ocenění
od Středočeského kraje „Sportovní talent ČSTV za rok 2007“, což
byla ta veleúspěšná sezona. V dalších čtyřech letech jsme pokaždé
vyhráli přebory Středočeského kraje, což byl velký úspěch. Rovněž
jsem se zúčastnil kempu v Liberci, kde jsem vyhrál nejužitečnějšího
hráče a měl jsem šanci odjet na výlet do německého Kielu za nejlepšími házenkáři světa – Jíchou, Karabatičem, Andersonem a Omeyerem. Také jsme skončili dvakrát na 4. místě MČR mladších žáků.
Též jsem se zúčastnil Olympiády dětí a mládeže za Středočeský kraj.
Byl jsem také na několika akcích v zahraničí, z nichž největší byla
v německém Grosswallstadtu, kde jsem ale reprezentoval KCTM
Nové Veselí.
V roce 2011 jsi přestoupil do Nového Veselí, přestože jsi měl i
další nabídky. Nastaly pro Tebe velké změny – házená, škola, internát… Zapojil ses mezi cizí hráče, do jiného prostředí, přišli
noví trenéři. Jak ses adaptoval na jiné nároky? Jaké se dostavily
úspěchy a neúspěchy?
Jelikož jsem se s kluky z Nového Veselí už znal, věděl jsem, do čeho
jdu. Ve škole zas tak velký rozdíl nebyl a na internát jsem si rychle
zvykl. Přece jen jsem měl větší volnost než doma. V první dorostenecké sezoně jsme skončili na 4. místě. Ale skok ze starších žáků
do mladšího dorostu byl opravdu velký a poměrně dlouho jsem se
s tímto výkonnostním rozdílem srovnával. Druhý rok jsme skončili
na 6. místě a už jsem pravidelně nastupoval i za starší dorost. Také
jsem se zúčastnil dvou minikempů, ze kterých se měla v budoucnu
složit reprezentace dorostenců.

Sezona 2014/15 byla Tvoje poslední mezi mládeží, navíc se ti
vydařila, možno říci, byla mimořádná. Stal ses mistrem ČR ve
starších dorostencích, na Slovensku získal Česko-slovenský pohár, nastupoval jsi pravidelně v 1. lize mužů, po dohodě s Jiskrou
Zruč nad Sázavou jsi zde hostoval a vypomohl mateřskému klubu k záchraně ve 2. lize. Co stojí za těmito úspěchy?
Ano, tato sezona byla mimořádně úspěšná. Jsem rád, že jsem dosáhl
na vysněný titul a výhra v Česko-slovenském poháru završila naše
čtyřleté snažení a práci, kterou jsem já i celý tým doposud dělali.
Dost tomu napomohly i zkušenosti z 1. ligy mužů a předchozích sezon. Jsem také rád, že jsem byl nápomocen při záchraně druholigové
soutěže mého mateřského klubu Zruče nad Sázavou.

Když máte každý den trénink a do toho studium gymnázia, které je
trochu těžší než jiné střední školy, je to malinko obtíž, ale dá se to
zvládnout. Uvidím, jak to půjde dohromady v budoucnu – studium
na vysoké škole a házená.
Jak relaxuješ? Co posloucháš za muziku, co čteš?
Hodně spím, protože spánek je potřeba. Jinak koukám na filmy a
sleduji zahraniční seriály. Z muziky poslouchám téměř všechno, ale
nejvíce moderní hudbu. A když se najde čas, čtu vědecké časopisy,
jako je 21. století a mangu, což je japonský komiks.
Co bys poradil malým házenkářům, kteří by chtěli jít v tvých
stopách?
Rozhodně ať chodí ven, do přírody, na hřiště, protože dnešní mládež
je neustále u televizí a počítačů. Ale stačí, když máte dobrou partu a
vůli jít si za tím být dobrým házenkářem. Ale neměli by vynechávat
tréninky, a pokud je to bude bavit, tak ať vše dělají naplno a pořádně
se snaží.
Od minižáků až po reprezentaci jsi nastřílel ve více jak tisíci
utkáních čtyři a půl tisíce gólů. Co říkáš této statistice?
O statistiky se nezajímám, všechno shromažďuje můj taťka. Ale
myslím si, že to není moc branek, protože průměrně to vychází „jen“
čtyři góly na zápas (smích).

Na jaře 2015 ses zúčastnil několika reprezentačních soustředění.
V červenci ses zúčastnil Otevřeného mistrovství Evropy ve švédském Göteborgu. V úvodu se dostavily porážky od Faerských ostrovů, Holandska, Ruska a Finska. Bylo to zklamání? Jaké byly
příčiny proher? Nakonec jste deklasovali po přestřelce Moldavsko a skončili na 11. místě.
Bylo to velké zklamání. Opět se vyskytl problém s naší obranou,
která byla nekompaktní. Tento problém se ukázal již loni na ME a ani
teď jsme se s tím nedokázali vypořádat a nedostatečnou bojovností
jsme hráli o spodní příčky. Moldavsko jsme porazili lehce, protože
jsme měli postoupit ze skupiny do finálových bojů, kam bychom výkonnostně měli patřit.
Proč jste jako tým jednou úspěšní a podruhé vybouchnete
(14. a 15. místa)? Jakým způsobem se vyrovnáváš s neúspěchem?
Je to nejspíš tím, že v zahraničí mají lepší úroveň ligových soutěží,
než je zde v ČR. Nehrajeme tolik kvalitních utkání za sezonu a pak
se vše podepisuje na našich výkonech i výsledcích, protože už i státy,
ve kterých házená nebyla tolik populární, nás dohánějí. Je těžké ustát
prohru, protože na této úrovni může hrát vyrovnané utkání i „poslední“ s papírově lepším celkem. Ale když se neúspěch dostaví, musím
si z toho zápasu vzít ponaučení – co zlepšit, kde přidat a pak už to
hodit za hlavu.
Co třeba zranění?
Naštěstí, musím zaklepat, jsem žádné vážné zranění neměl a doufám, že ani mít nebudu.
Konzultuješ po sportovní stránce něco se zručským Petrem Linhartem, reprezentantem ČR, účastníkem MS v Kataru?
S Petrem se moc nevídám. Každopádně mu přeju hodně úspěchů a
hlavně, ať se brzy vyléčí ze zranění kolene.
Je výjimečné, že sportovec na tak vrcholové úrovni zvládá hudební obor – kytaru na ZUŠ. Jak se tyhle dvě aktivity spolu snášejí?
Ze začátku to byl problém, ale pak už jsem si zvykl a vše jsem zvládal v klidu. Jen nastal problém, když jsem přestoupil do Nového Veselí, protože jsem byl přes týden na ,,intru“ a hodiny jsem mohl mít
jen v pátek a ještě ne pravidelně každý týden. Ale vše se zvládlo a
úspěšně jsem dokončil i 2. cyklus ZUŠ.
Jaké jsi měl vzory, sportovní, hudební, ve škole?
Sportovním vzorem je asi Narcisse (francouzský reprezentant, pozn.
red.), protože se mi líbí jeho styl hry. Ale jinak nelze označit jasné
vzory. Zprvu to byli zručští házenkáři, ale postupem času jsem poznával světové házenkáře a začal obdivovat je. Hudební ani školní
vzor jsem neměl.
Co studuješ, co chceš studovat dále, jak to jde se sportem dohromady?
Od září budu nastupovat do čtvrťáku na gymnáziu. Takže mě čeká
maturita, ale to snad nebude nic těžkého. Dále bych chtěl jít studovat
Matematicko-fyzikální fakultu v Praze na Karlově univerzitě. Sport a
škola jdou těžko dohromady.

Jakého, třeba i dílčího, úspěchu si hodně ceníš a proč?
Nejvíce si cením posledního úspěchu, což je mistr České republiky,
protože ne každý se tím může pochlubit. Mně se to povedlo a jsem
za to strašně rád.
Jak daleká je budoucnost setkání dvou Zručáků v reprezentaci
A mužstva České republiky?
Budoucnost se věští velice těžce. Samozřejmě, že bych se rád časem propracoval do A mužstva ČR, ale je mi jasné, že to bude nesmírně obtížné. Zde je mnohem větší konkurence hráčů, protože se
tam setkává mnoho věkových ročníků na rozdíl od mládežnických
reprezentací.
Mým bližším a reálnějším cílem je prosadit se časem v nějakém
extraligovém týmu, načerpat zkušenosti a dále se uvidí. Mužská repre
je vrchol házené a málokdo ho zdolá.
Každopádně můžu slíbit, že se o to pokusím. Bylo by hezké, kdybychom si s Petrem jednou za ČR zahráli společně. Ale momentálně to
nevidím jako reálné. Až čas ukáže.

Město Zruč nad Sázavou Vás srdečně zve na slavnostní otevření akce

„Zručský workout“
ve čtvrtek 3. září 2015 od 17.00 hodin

Program: exhibice instruktorů | školení základních cviků | shybovací soutěž | občerstvení

Josef Tůma, foto Adam Beneš
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Na zručské antuce se body dělily
Nohejbal – Nohejbalisté Jiskry Zruč nad Sázavou přivítali v mistrovském střetnutí 10. kola sezony 2015 na svém antukovém kurtu na
stadionu v utkání okresního přeboru Kutná Hora/Kolín celek céčka
Českého Brodu. Domácím se nedařilo, po čtyřech utkáních prohrávali o dva body – 1:3, po šesti 2:4. Poté získali dva body za sebou,
vyhráli obě trojky – 4:4. Závěrečné dvojky utkání nevyřešily, každý
tým vyhrál jednou a body se dělily. Zručští nohejbalisté jsou v soutěži
na šestém místě, zatím jednou zvítězili, třikrát se rozešli nerozhodně
a šestkrát odešli bez bodů.
Jiskra Zruč n. S. – Český Brod C 5:5, sety 12:12
Text a foto Josef Tůma

Nasazení družstev do soutěží
pro sezonu 2015/16
Házená (2. liga JZČ) – Praha 4, Jiskra Třeboň, Loko České Budějovice, VŠ Plzeň, Bohemians Praha, Jiskra Zruč nad Sázavou, Sokol
Vršovice, Loko Vršovice, Košutka Plzeň, Libčice nad Vltavou, Havlíčkův Brod, Šťáhlavy.
Florbal (přebor PH + SČ) – TBC Horoměřice, IBK Tajula, FBC
Vittoria South Town, VŠSK MFF Praha, FbK Olymp Praha B, FBC
Kutná Hora C, SK Florbal Benešov B, TJ Sokol Královské Vinohrady C, FBC Ressler boys, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, Lisboa 99.
Volejbal muži (KP 1) – SK Volejbal Kolín A, TJ Slavoj Český Brod,
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, Ecolifts Roztoky u Prahy, TJ Sokol Dobřichovice B, TJ Sokol Benešov u Prahy, VK Tuchlovice A, TJ Sokol
Vlašim A, VK Rakovník, KV Dobříš A.
Volejbal ženy (KP 1) – TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, TJ Sokol
Družba Suchdol, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, TJ Neratovice, TJ Sokol Benešov u Prahy, Centrum sportu Nymburk.
Josef Tůma

Stolní tenis hledá
chlapce a děvčata od 6 do 10 let
Stolní tenis – SKC Zruč nad Sázavou pořádá v pátek 4. 9. 2015 od
15.00 hodin ve víceúčelovém sále Spolkového domu nábor dětí od
6 do 10 let. Stolní tenis přináší dětem pohybovou aktivitu, zábavu,
nové kamarády, zážitky a samozřejmě sportovní vyžití.
Děti členstvím v úspěšném klubu získají péči kvalifikovaných trenérů při pravidelných trénincích a své síly následně poměří v turnajích.
Hledáme pohybově nadané chlapce i děvčata, kteří by se chtěli stát
úspěšnými stolními tenisty a zapojit se do současného týmu mládeže.
Stačí mít chuť a vůli. Tréninky budou probíhat každou středu a pátek
od 15.00 do 16.30 hodin.
Více informací u trenérů na tel. 606 912 696,
nebo na adrese: www.skczruc.xf.cz
František Herout, ml.

Sportovní den s Jiskrou
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou zve všechny své příznivce na Den s Jiskrou, který proběhne 30. srpna od 13.00 do 22.00 hodin ve sportovním areálu za základní školou ve Zruči nad Sázavou.
V soutěžním odpoledni (13.00 – 18.00 hod.) na vás čeká kop na
bránu s měřením rychlosti, tenisový trenažér, střelba na florbalovou
bránu, opičí dráha, odbíjení míče na přesnost, běh na 100 m ze startovních bloků, nácvik jednoduché taneční sestavy, karambol a další
zajímavé disciplíny. Každý účastník z řad dětí i dospělých obdrží
dárek. Zároveň budou k vidění ukázky tréninků sportovních oddílů
TJ Jiskra Zruč n. S. Na večerní část (18.00 – 22.00 hod.) je připraven společenský večer s vyhlášením nejlepších sportovců, opékáním
vuřtů doplněné hudební produkcí a autogramiáda známé osobnosti.
V průběhu celého dne bude zajištěno občerstvení.
Tento projekt je spolufinancován Českou unií
sportu v rámci programu Sportuj s námi 2015.
Petra Menšíková (TJ Jiskra Zruč n. S., tajemnice)

Florbalisté Jiskry nasáli
atmosféru bojů na Czech Open
Florbal - V Praze se uskutečnil v minulých dnech 23. ročník mezinárodního florbalového turnaje Czech open, jehož pořadatelem byl
Tatran Střešovice a ExcaliburTours Praha s podporou Hlavního města Prahy ve spolupráci s Českou Florbalovou Unií. Do turnaje bylo
vybráno 265 týmů z 18 států. Téměř polovina všech zúčastněných
dorazila ze zahraničí, přijely týmy z Estonska, Finska, Dánska, Holandska, Itálie, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Norska, Polska, Slovenska, Singapuru, Slovinska, Švédska, Švýcarska,
Ukrajiny a České republiky. Mezi nimi i v kategorii MUŽI florbalisté
Jiskry Zruč nad Sázavou, kteří zde odehráli čtyři utkání. Navíc byli
přímými svědky bojů o třetí místo a finále.
Florbalisté Jiskry remizovali na Czech Open 2015 ve skupině 27
s CRPA Cavallino Rampante a prohráli s finským M*****Boys a
FBŠ Kerio Plzeň. Jiskra Zruč nad Sázavou skončila ve skupině 27
čtvrtá, o postup do 1/64 prohrála s estonským týmem Marurahulikult.
Josef Tůma

David Setnička při bloku na síti

Souboj bratrů vyzněl lépe pro trenéra Zruče
Fotbal – Na fotbalovém hřišti
v Kácově se uskutečnil přátelský zápas v rámci přípravy před
zahájením podzimních mistrovských zápasů. Áčko Jiskry Zruč
nad Sázavou (postoupilo do I. B
třídy) nastoupilo proti místnímu
béčku AFK (od podzimu okresní
přebor Kutnohorska) a zvítězilo
jednobrankovým rozdílem 2:1
brankami Petrů a Zemana. Na
trenérských postech došlo k souboji bratrské dvojice Váňů, Michala a Jaroslava. „Nebyli jsme
sice v prvním přípravném utkání
kompletní, ale i tak se mi zápas
herně líbil,“ prozradil trenér Zruče nad Sázavou Michal Váňa
a doplnil: ,,Chyběl nám Azem
Brahimi, který se připravuje
s futsalisty Benaga. Ze základní
sestavy nehrál ani pravý obránce
Zdeněk Louda. Do přípravy dosud nezasáhl ani druhý futsalista
Fouad Amrani. Čekáme, zda do
Čech přiletí a bude u nás hrát.“
AFK Kácov B – Jiskra Zruč
n. S. A 1:2 (0:1)
Text a foto Josef Tůma

Kamil Petrů (u míče) v souboji s kapitánem Kácova B Jiřím Pivoňkou

Staré gardy si daly dostaveníčko ve Zdislavicích a Hulicích
Fotbal – Na travnatém hřišti ve Zdislavicích se uskutečnil přátelský zápas staré gardy Jiskry Zruč nad Sázavou proti béčku
Sokola Zdislavice, účastníku IV. třídy Benešovska. První velkou
šanci měli hosté, když si Petr Svatoš ,,došel“ pro penaltu, kterou
poté neproměnil. Další šanci hostů si vytvořil Petr Jouza a Zruč
nad Sázavou se dostala do vedení – 0:1. Hráči Zdislavic poté
soupeře zatlačili na jejich polovinu a nastřelili dvakrát břevno.
Ve druhém poločase se Zdislavice opět ,,draly“ před branku
gólmana Kozla a zahodily několik slibných šancí. Stará garda
odpovídala rychlými protiútoky. Jeden z nich využil opět Petr
Jouza po pěkné přihrávce Vladimíra Žáka, jenž se uvolnil mezi
obránci domácích – 0:2.
Druhý přátelský zápas odehrála stará garda oddílu kopané Jiskry Zruč nad Sázavou ve sportovním areálu v Hulicích proti
staré gardě Hulic. Utkání se uskutečnilo v rámci devadesátého
výročí založení Tělovýchovné jednoty Želivan Hulice. Hostující
fotbalisté Jiskry vyhráli o jeden gól 3:2, skórovali Černý z penalty, Jouza a Kozel. ,,Odehráli jsme dva přátelské zápasy na
hřištích soupeře a v obou zvítězili,“ řekl a usmíval se Luboš
Keltner, kapitán týmu staré gardy Jiskry a vzápětí dodal: ,,Jsem
rád, že jsme obě utkání vyhráli, neboť bylo velké vedro a pohybovat se v tomto počasí není pro nás jednoduché. O vítězství se
zasloužila parta hráčů – Kozel, Svatoš, Keltner, Janata, Stejskal,
Lohynský, Jelínek, Horký, Beneš, Žák, Jouza, Lejnar, Černý,
Kořínek a Váňa.“
Sokol Zdislavice B – Stará garda Jiskra Zruč n. S. 0:2 (0:1)
Želivan Hulice st. garda – St. garda Jiskra Zruč n. S. 2:3 (1:2)
Text a foto Josef Tůma

Martin Horký (v bílých trenýrkách) při bránění hulického útočníka

ZRUČSKÉ SPORTOVNÍ OZVĚNY
www.mesto-zruc.cz/sport-1/

ČERVENEC – SRPEN 2015

SPORT

14

ZRUČSKÉ NOVINY

(http://www.mesto-zruc.cz/sport-1)

Dvaadvacátý ročník turnaje v malé kopané
vyhrála opět Horka nad Sázavou

Tenisté třikrát šestí, jednou pátí
Tenis – Tenisté Jiskry Zruč nad Sázavou A zajížděli v sedmém
kole soutěže smíšených družstev krajské soutěže 2. třídy na antukové dvorce do Radošovic, kde zvítězili nad domácím týmem TK B
o pět bodů. Přesvědčivým vítězstvím si zajistili v soutěži páté místo.
Béčko přivítalo v posledním kole 3. třídy celek Stříbrné Skalice a
prohrálo tím nejtěsnějším poměrem, když vysokou porážku zachránily mužské debly. I přes porážku s předním celkem soutěže zakončil
B tým sedmikolovou pouť na šestém místě. Mladší žactvo porazilo
v závěru soutěže 1. třídy s přehledem Kutnou Horu, všechna utkání
skončila vítězstvím domácích 2:0. Mladší žactvo skončilo rovněž na
šesté příčce tabulky. Starší žactvo Jiskry Zruč nad Sázavou odehrálo sedmé kolo tenisové soutěže smíšených družstev krajské soutěže
1. třídy také na domácích dvorcích s LTC Mladá Boleslav. Vedoucí
celek i přes dvě prohry v úvodu utkání nedal zručským žádnou šanci
a vyhrál o pět bodů. Starší žactvo skončilo v KS 1. třídy na šestém
místě. Na snímku Tomáš Kovařík z družstva staršího žactva.

TK Radošovice B – Jiskra Zruč n. S. A
2:7, sady 5:14
Jiskra Zruč n. S. B – Meteor Stříbrná Skalice 4:5, sady 8:10
Jiskra Zruč n. S. MŽ – Sparta Kutná Hora 9:0, sady 18:0
Jiskra Zruč nad S. SŽ – LTC Mladá Boleslav 2:7, sady 4:14
Text a foto Josef Tůma

Snímek z utkání skupiny A Rangers Zruč nad Sázavou – Chabeřice Star 1:2.
Malá kopaná – Na házenkářském hřišti za Spolkovým domem ve
Zruči nad Sázavou se uskutečnil turnaj v malé kopané o putovní pohár
města Zruče nad Sázavou – POLICE CUP 2015, konal se 22. ročník.
Turnaj se tentokrát uskutečnil za účasti deseti družstev, která byla
rozlosována do dvou základních skupin. Do dvou semifinálových
skupin postoupila první tři družstva z každé skupiny, do finále pak
vítězové semifinálových skupin. Během turnaje bylo celkem odehráno třicet utkání, z nichž ve dvou případech skončil zápas nerozhodným výsledkem. Jednou musely o konečném pořadí rozhodnout
pokutové kopy. Celkem bylo během turnaje nastříleno 124 branek
(v minulém roce rovněž 124, v předminulém 109), nejvíce branek
padlo v utkání skupiny A, Chabeřice Star – Ajax Polipsy 6:3, dále
v zápase o 9.–10. místo, Ajax Polipsy – Yeti Team 5:3. Jednotlivá
utkání řídila dvojice rozhodčích OFS Benešov u Prahy Petr Špička
a Jaromír Rathan.
Postup ze skupiny A si zajistily do semifinálové šestice týmy
Black Shoes Juniors, Chabeřice Star a MFC Kelevras, ze skupiny B
1. FC Pacifik, FC Horka a Internacionálové.
Hned na úvod semifinálové skupiny E se utkala mužstva Kelevrasu
a Black Shoes Junior, úspěšnější byl hostující tým. Vysoko zvítězila
také Horka n. S., loňský vítěz, rovněž nad Kelevrasem. Semifinálová
skupina F se stala záležitostí týmu 1. FC Pacifik, který svým soupeřům vsítil vždy po jedné brance, žádnou nedostal a postoupil tak do
finále.
V zápase o 9. místo porazil Ajax Polipsy celek Yeti Team, sedmou
příčku vybojoval po vítězství nad Krokodýlem pořadatelský tým
Rangers Zruč nad Sázavou, páté v pořadí skončilo družstvo Interna-

cionálů, když po nerozhodném bezbrankovém výsledku s MFC Kelevras vyhrálo na penalty. Bronzový stupínek získali hráči Black Shoes
Juniors po dvoubrankové výhře nad týmem Chabeřice star, střelecky
se prosadil Jáchym Zeman.
Ve finálovém střetnutí přehrála FC Horka nad Sázavou celek
1. FC Pacifik 2:0. FC Horka nad Sázavou tak po předloňském třetím místě vyhrála finále 2014, v letošním roce 2015 vítězství obhájila.
1. FC Pacifik se posunul z loňského pátého místa na stříbrný stupínek.
Celkové pořadí: 1. FC Horka nad Sázavou, 2. 1. FC Pacifik,
3. Black Shoes Juniors, 4. Chabeřice Star, 5. Internacionálové,
6. MFC Kelevras, 7. Rangers Zruč n. Sáz. 8. Krokodýl, 9. Ajax Polipsy, 10. Yeti Team.
Nejlepším hráčem turnaje se stal Marcel Potůček z celku Chabeřice
Star, nejlepším brankářem byl vyhodnocen Michal Jíra z týmu Internacionálů. Střeleckou tabulku vyhrál Jáchym Zeman z Black Shoes Junior s 9 brankami, nejrychlejší branku vsítil Martin Kotouček
z 1. FC Pacifik za 0,08 minuty. Cenu Fair play si odneslo mužstvo
Ajax Polipsy. Ceny vítězům předávali starosta města Zruče nad Sázavou Mgr. Martin Hujer a vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Mgr. Martina Fialová.
O 9. – 10. místo: Ajax Polipsy – Yeti Team 5:3
O 7. – 8. místo: Rangers Zruč n. S. – Krokodýl 2:0
O 5. – 6. místo: MFC Kelevras – Internacionálové 0:0, p. k. 2:3
O 3. – 4. místo: Black Shoes Juniors – Chabeřice star 3:1
Finále: FC Horka nad Sázavou – 1. FC Pacifik 2:0
Text i foto Josef Tůma

Oddíl kopané TJ Jiskra ve Zruči nad Sázavou má tři mládežnická družstva – mladší žáky, starší přípravku a mladší přípravku.
Všechna mužstva hrají okresní soutěže, podzimní část sezony
2015/2016 začíná 6. září. Na snímku Jiří Hlava (vlevo) v souboji
s malešovským obráncem. (foto Josef Tůma)

Baltazaři zajíždí na úvod
do Všechlap
Šipky – Zručští šipkaři byli po postupu do 1. ligy zařazeni v sezoně
2015/16 do skupiny C se čtrnácti účastníky. Střetnou se v soutěži i se
Sázavou, která postoupila z druhého místa.
Budou nastupovat pod novým názvem – Baltazaři Zruč nad Sázavou, hrát v novém prostředí – restaurace Na Pohoří, pátým členem
družstva se stal Vladimír Tábor. První utkání odehrají 6. září ve
Všechlapech s celkem Wanted DC, ve druhém kole 13. září přivítají
Gladiátors Lošany. Týmy B ligy (1. ligy), skupiny C:
Black schody Sadská, Asfalťáci Kolín, Gladiátors Lošany, Poděbradka Poděbrady, Semtex Poděbrady, Kosako Konárovice, Wanted
DC Všechlapy, No Stress Kutná Hora, Top Citrus Všejany, Sázava
DC, Lipánci Přehvozdí, Žraloci Cerhenice B, Baltazaři Zruč nad Sázavou, Nymburk Lions. Na snímku družstvo šipkařů.
Text a foto Josef Tůma
Redakční rada si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky neotisknout, redakčně zkrátit či upravit. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Příjem materiálů do novin: e-mailová adresa: noviny@mesto-zruc.cz, řádková inzerce: Mgr. Martina Fialová (tel. 327 531 194), plošná inzerce: Martin Beneš (tel. 777 088 878).
Redakce: Městský úřad Zruč nad Sázavou, Zámek 1 – telefon 327 531 579.
Řídí redakční rada: Martin Beneš (šéfredaktor), Jiřina Janatová, Mgr. Martina Fialová, Ludmila Vlková, Andrea Pacalová, Lenka Křížová, Mgr. Ivana Stará, PhDr. Josef Förster, Ph.D., Josef Tůma
Registrační číslo MK ČR E 10481. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Grafická úprava, sazba: Martin Beneš. Tisk: Tiskárna Pragma Press, s. r. o., Kutná Hora.
Webové stránky: http://www.mesto-zruc.cz.

