
Matěj Opočenský

Poslední měsíce s i  a s i  mnoho 
z nás sáhlo hodně hluboko do 

svých zásob sil, peněz, i na to, na 
co spoléháme. Pro nikoho z ná s 
nebyla a  s tá le je š tě není situace 
extra milá. Co vám budu psát. I ti 
s podmínkami sebelepšími zažívali 
marnost z vývoje a minimální so
ciální kontakt. O strachu o zdraví 
své nebo svých blízkých nemluvě. 
Ať už jsme z Prahy, č i ze Zruče, 
všichni jsme v tom stejně. Tenhle 

stav se týká všech. Není žádné klišé, 
když řeknu, že jsme na jedné lodi. 
Svým způsobem jsme si možná víc 
uvědomili, jak jsme závisl í jeden 
na druhém. Člověk je prostě tvor 
společenský a v potížích se ukazují 
nejen charaktery, ale i potřeba s ně
kým vlastní situaci sdílet a zjištění, 
že když nebude otevřeno kadeřni
ctví, budu zarostlý jak Ezau.

Situace se v posledních týdnech, 
zdá se, začíná vylepšovat, i když asi 
vyhráno ještě není, a kdo ví, co nás 
ještě čeká, je to trochu lepší. Dětem 
z našeho vršovického evangelického 
sboru vyprávím na YouTube takové 
krátké biblické příběhy. Nejsou pří

liš legrační. Často se v nich člověk 
setká spíš se situacemi, kterým by 
se rád vyhnul. Problémy v rodině, 
mezi sourozenci, také jak svět umí 
být zlý a že podvodníků a šejdířů 
není zrovna málo. Taky jsou tam 
situace, kdy je člověk volán k úko
lům, kter ým hned neporozumí, 
dokonce ho děsí, nebo mu prostě 
změní ž ivot od zák ladu. Happy        
endů je tam docela málo, ale životní 
moudrosti předků dost.

Přemýšlel jsem onehdá, proč dě
tem vlastně ty docela drsné židovské 
„historky“ vyprávím. Inu proto, že 
tam ti nedokonalí, někdy vyčůraní 
hrdinové a hrdinky po čase najdou 

ve svém životě nějakou takovou ži
votní jistotu, která není tak úplně 
vidět. Nejdřív plní vlastních sil ně
kam vyrazí, po čase jim ty vlastní 
síly dojdou a pak se kymácí ze strany 
na stranu. Když se tak kymácí, tak 
to pak nějak přijde. Prostě si řeknou 
jdeme dál a nejdeme v tom sami. Ne
vím, kde to ti hrdinové tak najednou 
vzali, jen vím, že tahle životní po
sila, řekněme provokativně víra, je 
nabízena dál. Je spojená s vědomím 
vlastní nedokonalosti a konečnosti, 
ale také s vědomím lásky, která pře
sahuje náš vlastní život nebo naše 
ambice. Taky je v tom veliký kus 
naděje, asi ne ten typ naděje, že bude 

líp, ale že stojí za to žít, ať je, co je, 
a že to další je už vyšší moc.

Tak nevím, jestli to, co vám píšu, 
udělá někomu, kdo to čtete radost, 
nebo dodá posilu, byl bych za to rád. 
Ale ještě raději bych byl, abychom 
jako úplně celá společnost ze všeho 
toho, co se děje, vyšli posílení. Po
sílení o vědomí, jak moc jsou ti lidé 
kolem mě důležití, kolik bych toho 
bez nich nemohl nebo nedokázal a že 
všechno není jenom na nás lidech, 
ale ještě v jiných rukou.

Přeji vám velikonoční pozdrav, po
žehnání: Pokoj vám.

Autor textu je evangelickým farářem 
ve Vršovicích a také trochu ve Zruči.

Kateřina Kmínková

Od září 2021 bude na Zá
kladní  škole  Zruč  nad 
Sázavou realizován v ČR 

naprosto unikátní projekt „Du
ševní zdraví pro děti“. V rámci 
zmíněného projektu základní 
škola zaměstná tým odborníků 
složený ze speciálního pedagoga, 
dětského psychologa, sociální
ho pracovníka, dětské zdravotní 
sestry, ale i dětského psy chiatra. 
Odborný tým se  pak ujme ne
lehké úlohy hledat způsob, jak 
podpořit  děti  ohrožené rozvo
jem duševních obtíží ,  kterých 
zvlášť v poslední době enormně 
přibývá, a pomůže dětem a jejich 
rodinám řešit nelehké životní si
tuace dřív, než se z psychického 
problému stane problém psychia
trický. Tým odborníků navíc bude 
předávat zkušenosti a informace 
pedagogům z celého regionu, jak 
s křehkými jedinci ve škole ko
munikovat respektujícím způso
bem, aby nedocházelo ke zhoršo
vání obtíží. Důležitým partnerem 
projektu je Norské psychiatrické 
středisko, které odbornému týmu 
předá jedinečný balík zkušeností 
a informací zvané Neurosekvenč
ní model©, což je ve zkratce me
toda optimálního jednání s dětmi 
trpícími duševními potížemi, aby 
nedocházelo k dalšímu prohlubo
vání komplikací. Přečtěte si roz
hovor s „matkou“ a iniciátorkou 
projektu Klárou Laurenčíkovou.

Základní škola Na Pohoří Zruč 
nad Sázavou pod vedením ředitel
ky Mgr. Ivany Staré právě aktuálně 
připravuje velký a jedinečný dvou
letý pilotní projekt na podporu 
duševního zdraví dětí a adolescen
tů. Vy a Česká odborná společnost 
pro inkluzivní vzdělávání, jejíž jste 
předsedkyní, stojíte u zrodu tohoto 
projektu. Mohla byste vysvětlit, co 

se pod pojmem „Týmy duševního 
zdraví“ skrývá? Proč se tento pilot
ní projekt koná zrovna ve Zruči nad 
Sázavou?

Naše týmy pro duševní zdraví sto
jí na multidisciplinární spolupráci 
odborníků ze školského, sociálního 
a zdravotního sektoru. Působí v nich 
speciální pedagog, sociální pracovník, 
psycholog, zdravotní sestra i dětský 
psychiatr. Ti všichni společně hledají 
nejlepší řešení, jak podpořit dítě s psy
chickými obtížemi, jeho rodinu, školu 
i širší prostředí. Cílem jejich práce je 
podpora psychického zdraví a preven
ce rozvoje psychických onemocnění; 
a samozřejmě také přímá podpora škol 
při vzdělávání dětí s psychickými pro
blémy, náročným chováním a speciál
ními vzdělávacími potřebami obecně.

No a proč zrovna Zruč? Protože 
Kutnohorsko je pilotním regionem 
projektu Eduzměna, kde je ČOSIV 
obsahovým partnerem a zároveň ga
rantem témat rovných příležitostí, 

společného vzdělávání a mezioborové 
spolupráce. Věříme, že právě taková
to multidisciplinární podpora může 
dětem i školám být zásadním příno
sem. A právě ve Zruči jsme měli to 
štěstí poznat osvícenou paní ředitelku 
Mgr. Ivu Starou, která téma nahlíží 
a vnímá obdobně jako my. A nebojí 
se inovativních projektů. Sídlo celého 
projektu i jednoho z týmů je tedy prá
vě její základní škola ve Zruči. Sídlem 
druhého týmu je ZŠ Kamenná stezka 
v Kutné Hoře, která je spolu s místní 
pedagogickopsychologickou porad
nou partnerem projektu.

Proč se projekt zabývá právě dětmi 
a mládeží? Nemají poruchy psychic
kého rázu spíš dospělí, kteří už musí 
řešit životně složitější problémy?

Představa, že děti nemají psychické 
problémy, je celkem obvyklý omyl. 
Děti a dospívající jsou obecně vnímá
ni jako ti zdraví, přitom se však jedná 
o zvláště zranitelnou skupinu pro roz

voj duševních potíží. Podle dat Světové 
zdravotnické organizace se celá jedna 
pětina všech náctiletých potýká s du
ševními obtížemi a polovina chronic
kých duševních onemocnění se poprvé 
projeví do 14 let věku. Nejčastěji jde 
o obtíže z oblasti úzkostí, depresí a po
ruch chování. A pochopitelně dnešní 
náročná doba dlouhodobé pandemie, 
která má restriktivní dopady právě 
na děti mnohem více než na dospělé 
osoby, jejich problémy v duševní obla
sti jen umocňuje. Děti jsou zavřené 
přes rok doma bez obvyklého režimu, 
jistot, aktivit a sociálních kontaktů. 
Větší množství stresu během nouzové
ho stavu, zejména pak strach a obavy 
o zdraví blízkých, celospolečenská ne
jistota, nedostatek informací a bezmoc 
ve vztahu k opatřením, to jsou aktuálně 
časté příčiny vzniku symptomů dušev
ních onemocnění u dětí a mladých lidí. 
Linka bezpečí registrovala v průběhu 
první vlny epidemie covid19 v ČR až 
30% nárůst hovorů s tématem násilí 

v rodině, 30% nárůst osobních problé
mů a psychických potíží či 30% nárůst 
tématu problému s internetem, včetně 
sexuálního zneužívání.

Většině dětí se přitom nedostává 
potřebné psychologické péče. A za
nedbání potřebné podpory pak zvy
šuje pravděpodobnost neprospívání 
ve škole, šikany, užívání návykových 
látek, sebepoškozování, narušených 
vztahů i sebevražd. Včasná identifi
kace duševních obtíží u dětí vede ke 
snížení rizika rozvoje duševních obtí
ží do závažnější formy a potřeby psy
chiatrické péče v dospělosti.

Co bývá spouštěčem psychických 
problémů u dětí?

Kromě vrozené indispozice se na es
kalaci psychických problémů podílí 
především prostředí, v němž děti vy
růstají, a dlouhodobé neuspokojování 
jejich základních životních potřeb. 
Řada dětí vyrůstá v socioekonomicky 
znevýhodněném prostředí, například 
v bytové nestabilitě, násilných vztazích, 
v péči drogově či na alkoholu závislých 
rodičů. Někteří rodiče nemají potřebné 
rodičovské kompetence, jiní se potý
kají s dlouhodobou nezaměstnaností, 
hmotnou nouzí či sami mají závažné 
duševní problémy. To vše a mnoho 
dalšího samozřejmě ovlivňuje duševní 
zdraví jejich dětí a má na něj potenci
ální negativní dopady. Děti nemohou 
za to, do jakého prostředí se narodí 
a v jakém prostředí žijí. O to výrazněji 
potřebují naši podporu.

Je podle Vás v ČR psychologická či 
psychiatrická léčba dostupná?

Všichni víme, že bohužel není. Na 
odborné služby jsou dlouhé čekací 
lhůty. Děti však potřebují rychlou 
pomoc a podporu tady a teď. Řadě 
problémů lze předcházet právě ve 
spolupráci školských, sociálních 
a zdravotních služeb. Cílem naše
ho projektu je právě mimo jiné také 
zlepšení dostupnosti potřebných slu

Lázně pro (d)uši,
Káťa s Lukášem 
garantují rychlý 
a trvalý pozitivní 
efekt!
Rozpis procedur
na str. 9

Od 20. května opět 
začnou ve Zručském 
dvoře naše oblíbené

Farmářské trhy. 
Zapište si

do kalendářů:
každý sudý čtvrtek!

Péče o duševní zdraví dětí má smysl

Lázně pro (d)uši,
Káťa s Lukášem 

viz plakát na str. 4
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Milí Zručští…
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Součástí
7. ročníku 
Zručského 

májového běhu
je i Lidový nadační 

běh pro Davídka.
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dolů a ti tak získali každý svůj pokoj. Naopak 
ložnice, pracovna otce a šatna byly přesunuty 
nahoru do podkroví.

Proč vlastně ne? Otec i matka jsou mladí, 
v plné sí le…, nic je nebolí. Pche! Tohle se 
ukázalo jako holý nesmysl, když matce hned 
pr vní večer ruplo v zádech. Otec seřad i l 
mládež v obýváku třesa rameny matce a řka: 
„Podívejte se na ni! Jak po ní můžete chtít, 
aby lezla do schodů?!“ Nevadí, matka to zase 
rozchodila a jelo se dál.

A co to obnášelo? Stěhování bylo odstar
továno jednu březnovou sobotu, kdy matka 
pasujíc sama sebe na vedoucí akce zavelela: 
„Jdeme na to, chlapci…, budeme nosit věci!“ 
Takže podkroví, kde bylo stále všechno z dět
ského pokoje tří dětí a které nikdy nebylo 
určeno na bydlení a zátěž a má tedy dřevěný 
strop, bylo obohaceno. Obohaceno o manžel
skou postel rodičů, psací stůl, skříňku s do
kumenty, kancelářské křeslo, gauč, dva noční 
stolky, veškeré šatstvo rodiny, soupravu bub
nů a zhruba 1 500 knih. Otec běhal po domě 
se slovy: „Jsem v panice, ten strop to neunese 
a propadneme se do východního Německa!“ 
Matka je však rozený optimista a trvala na 
tom, že strop vydrží.

Druhá fáze bylo vymalování spodních poko
jů a instalace polic na oblečení do horní šatny. 
Měli jsme štěstí na šikovné malíře i truhláře, 
kteří „v podstatě v termínu“ provedli práci, 
kterou slíbili.

Třetí fáze nastala hned po tom, co odjeli ře
meslníci. Muži nosili nahoru oblečení, matka 

skládala, třídila, rovnala, k lečela, vstávala, 
ohýbala se a skučela. V úterý večer její záda 
vypověděla službu podruhé a ona zůstala ležet 
na zemi. Nějaká analgetika, víno a thajská 
masáž od nejmenšího synka, který se prochá
zel po matčině bezvládně ležícím těle a voilà, 
vyskočila zase na nohy.

Čtvrtá fáze a přesun dětských postelí, oble
čení, hraček a věcí dolů. A k tomu past na 
otce v podobě cca 15 krabic nábytku Ikea při
pravených ve sklepě. Ach, kdyby to byl tušil! 
Stěhování není nic. Montování nábytku…, 
to je pravá prověrka manželství! Otec se sice 
pravidelně ztrácel s tím, že musí pomoci sou
sedovi v hospodářství. Ale když matka zave
lela, jen s drobným reptáním: „Dýcháš mi na 
krk. Cítím se být pod tlakem, nechci, abys mi 
pomáhala.“ Nakonec všechno sestavil a složil.

A pak přišla matčina chvíle. Vytáhla po
slední krabici a z ní postupně s tajuplným 
úsměvem jako kouzelník ze svého klobouku 
vytahovala dekorace! Chlapečkům polštářky, 
deky na postýlky, obrázky na zeď, plyšovou 
předložku ve tvaru medvěda a všechno polo
žila na předem pečlivě promyšlená nejlepší 
místa. A spolu s těmi drobnostmi vkládala 
do nových pokojů svých dětí mateřskou lásku 
a starost.

Takže se dílo podařilo a radost je veliká. 
Ted už se jednou za týden neozývá seshora 
vzdálené rozčílené: „Můžete toho, proboha, 
nechat?“ Teď se ozývá několikrát denně pod
statně blíž trojhlasný křik: „Vypadni z mýho 
pokoje!“ a matka usíná za zvuku bubnů.

AKTUALITY

BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spolu občanům, 
kteří v měsíci dubnu oslavili narozeniny, 

jmenovitě pak těmto:

Libuši Zachariášové, Věře Kryšto-
fové, Miroslavu Edrovi, Jaroslavu 
Čepkovi, Antonínu Křížkovi, Iva-
nu Janošíkovi, Josefu Švandovi, 
Karlu Kotkovi, Ludmile Kudrnové,  
Hedvice Střechové, Heleně Krá-
lové, Marii Škorničkové, Rudolfu 
Jankulovi, Antonínu Koubkovi, 
Bedřišce Viktorové, Jaroslavu 
Duchanovi, Jiřině Hrochové, Ma-
rii Mrzenové, Evě Puldové, Jiřině 
Hyhlíkové, Jaroslavě Mikšovské, 
Zdeňce Smutné, Marii Kovářové, 
Josefu Prokopovi, Jaroslavě Bran-
dové, Marii Máchové, Jiřímu Ří-
hovi, Jiřímu Marhanovi, Jaroslavě 
Stiborové a Alžbětě Janečkové.

Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům

přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody 
do dalších let.

Spolek pro občanské záležitosti

Společenská kronika

O bludných cestách (života)

Pozoroval jsem z  okna jedoucího vlaku lesní cestu, 
kterak se pomalu rozpouští, zprvu jasná a  sebejis
tá, pozdě ji blednoucí a  mizející, až nakonec přestala 
existo vat docela a napadla mě až trapně popisná metafora.
Loňského léta jsme takhle hlavy vykrucovali s  man
želkou nad mapou v  poloninských bukových lesích. 
To není Pardidub a  pěkných pár hodin by vás nechaly 
pobloudit. Šli jsme po turistické značce, ta postupně 
mizela, a  ač mapa celkem rozhodně potvrzovala náš 
správný směr, stezce došel za dalších pár set metrů 
dech, až plynule přešla v neprostupná křoviska. Už jen 
projít zpáteční trasu k poslednímu rozcestí, které i tak 
nebylo žádnou jistotou, daleko od nejbližší vesnice, vy
žadovalo optimistický přístup, kterého nebylo po mno
ha hodinách pochoďáku rozmočeným lesem nazbyt. 
Místo něj došlo na populární kratochvíli podobných 
okamžiků – hádku, kdo za zabloudění víc může.
Samozřejmě, že po hodince obav, odpoledne už se pře
hupovalo v podvečer a přiznávám trochu sevřené půlky 
z  noci v  temném hvozdu, jsme doklopýtali z  lesa ven 
a  octli se ve vesnici Ruský potok (ano, opravdu se tak 
jmenovala!). Což bylo zadostiučinění a  po tříkilome
trovém stíhacím běhu na zastávku, která byla na kři
žovatce hluboko pod horskou vesnicí, jsme na poslední 
minutku stihli autobus zpátky do civilizace.
A pointa? Kde je ta metafora, kvůli které vytahuji loň
skou turistiku? Inu, co jiného je život než dumání nad 
mapou a snaha držet se značky, kterou ale chtě nechtě 
občas ztratíte a  zabloudíte, aby se objevila, když jste 
už skoro ztratili naději? Bloudění k  životu patří a  na
konec vás posílí víc, než kdyby bylo všechno přímo pod 
nosem. I  vy dojdete do nějakého Ruského potoka na 
tamní zastávku autobusu, tomu věřte! I když si možná 
safra zajdete. No a co.

Robert

Šárka Kohoutová

Navzdory nepříznivé a tíživé covidové době 
se snažíme stále udržovat kontakty mezi 

generací nejmladší a nejstarší. A to i na dálku. 
Když se nemůžeme setkat a vzájemně „pomaz
lit“ přímo, jsme v kontaktu alespoň přeneseně.

A tak vznikla krásná spolupráce i na dálku. 
Naše společné setkávání u tvoření v Centrinu 
máme vynahrazeno videopozdravy z MŠ, naše 
společné předčítání v MŠ si zase připomíná
me předčítáním pohádek při vyrábění dárků 
dětem.

Tímto bychom chtěli poděkovat MŠ Na Po

hoří, která je naším „parťákem“ právě pro časy 
dobré i zlé, že i ve chvílích takhle těžkých na 
nás myslí a paní učitelky nám osobně přivezly 
krásné jarní a velikonoční dekorace, které nám 
posloužily k výzdobě našeho domova, našily 
nahřívací polštářky pro naše babičky a dědeč
ky a přidaly i krásné jarní kvítky pro potěšení.

Nic nenahradí osobní setkání a objetí dítěte 
a babičky, ale vážíme si i takovéhoto kontaktu 
a jsme pyšní, že i my, uživatelé sociální služby 
Centrin máme při každoroční tradiční výstavě 
prací dětí z této školky právě letos i svůj „seni
orský stoleček,“ na kterém se můžeme pochlubit 
svým snažením v podobě dárečků pro děti.

Tereza Bělinová

Představ te s i  rod inu zav řenou 
doma kvů l i pandemii už rok. 

To není t a k tě žké ,  v š ichni j sme 
na tom stejně…, bohužel. A teď si 
představte tuhle rodinu – tedy otec, 
matka, tři synkové a malý pes – po 
všech těch nervech, stresu, napětí ze 
zavřených škol, homeoff icu, záka
zu provozování živnosti, nikdy ne
končícím vaření, krmení hladových 
krků, úklidu a online vzdělávaní…, 
jak se rozhodne stěhovat!

Říká se, že lepší je vyhořet než se stě
hovat. Stěhování – sbalíme všechny 
věci a převezeme je z domu A do domu 
B. Naše rodina však posunula „stěho
vání“ na další level sebemrskačství. 
Stěhovala se totiž v rámci jednoho, 
stále stejného domu. Společný velký 
prostor synků v podkroví přesunula 

Štěpánka Malinová

Prožíváme Velikonoce, svátky nejen jara, 
ale i naděje a radosti z nového života. Prá

vě naději, radost ze života a pocit, že jsou pro 
někoho důležití, se snažíme přinášet našim 
uživatelům, zejména těm osamělým, kteří již 
nemají nikoho, s kým by sdíleli svůj život. 
Právě těm se snažíme ukázat, že jsou jedi
neční a nenahraditelní. Letošní Velikonoce 
jsme jim mohli zpříjemnit návštěvou pečova
telek, které se převlékly do kostýmů berušky, 
včelky a víly. Rozdávaly všem velikonoční 
perníčky a došlo i na tradiční šlehání dam. 
Dále se rozdávaly dárky od obyvatel města 
(velikonoční perníčky, vajíčka, přáníčka, 
kamínky, uháčkované slepičky, ozdoby na 
dveře, motýlci, sladkosti a podobně).

Během měsíce března probíha la výzva 
s názvem „Udělej radost uživatelům pe
čovatelské služby“. Této výzvy se vás zú
častnilo požehnaně, moc vám děkujeme, 
uživatelům jste udělali velkou radost a při
nesli kousek Velikonoc do jejich příbytků. 
Jmenovitě bych chtěla poděkovat Dagmar 
Jaré, Kateřině Koubské, Štěpánce Rich
terové (Zručné dobroty), Haně Kasalové, 
Aleně Vlachové, Denise Kubinové, MŠ Na 
Pohoří, Zruč nad Sázavou, Janě Srbové, ZŠ 
a MŠ Vlastějovice, Spolku dobrých duší, 
Andělům bez křídel, synovi paní Martiny 
Zelinkové a Monice Málkové.

Mezigenerační setkávání 
pokračuje i přes nepříznivou situaci

Jak jsme se stěhovali

Velikonoce 
v domě s pečovatelskou službou
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aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto ‑zruc.cz

Kalendář kulturních a dalších akcí
žeb, vzdělávání oborových expertů 
a přenos efektivního zahraničního 
diagnostickointervenčního přístupu, 
který je založen na posilování kompe
tencí všech osob, které s dětmi pracují 
a přijdou do kontaktu. Tak, aby dítě 
dostalo dobrou preventivní podporu 
a specializovaná psychiatrická péče 
mohla být až tím krajním řešením, 
a jen pro ty děti, pro které je nezbytná.

 
Dlouhá léta se věnujete destigmati
zaci duševních poruch. Myslíte si, 
že se již v tomto ohledu společnost 
změnila? Není chození k psycholo
govi stále ještě nálepka?

Celospolečenské vnímání důležitos
ti péče o duševní zdraví rok od roku 
vzrůstá. A možná právě covidová 
pandemie nám v tomto ohledu udě
lá nečekanou službu. Hodně z nás si 
sáhlo „na dno“ a hodně z nás začalo 
vnímat tato témata i ve svém okolí. 
Jinou optikou než doposud. Jedním 
z cílů našeho projektu je také destig
matizace a osvěta. Měli bychom se 
učit, že když se necítíme po psychické 
stránce dobře, není vůbec ostuda ani 
nic výjimečného a stigmatizujícího 
říci si o pomoc.

 
Důležitým partnerem projektu 
je Norsko. Jednak je projekt fi
nancován z Norských fondů, ale 
především podle jejich jedinečné 
psychiatrické metody „Neurose
kvenční model“ se čeští odborníci 
v projektu naučí pracovat. Jak jste 
se s tímto norským modelem sezná
mila? V čem tkví jeho jedinečnost 
a přínos?

Naším norským partnerem je cent
rum Ostbytunet, které se věnuje dětem 
a mladistvým s nejzávažnějšími problé
my v oblasti duševního zdraví z celého 
Norska a poskytuje dětem komplexní 
terapii, podporu sociálních dovednos
tí a vzdělání s cílem přispět k jejich 
dobré adaptaci a inkluzi v přirozeném 
prostředí. Nabízí dětem nejen akutní 
léčbu, ale zaměřuje se také na terape
utickou práci s širší rodinou, i celou 
přirozenou sítí dítěte zahrnující po
chopitelně především školu.

NEUROSEKVENČNÍ MODEL© je dia
gnostickointervenční přístup vychá
zející z aktuálních poznatků v oblasti 
neurovědy a vývojové psychologie. Je 
uplatnitelný nejen v terapii, ale také ve 
vzdělávání a výchově dětí a staví mimo 
jiné na cíleném posilování kompetencí 
odborníků, kteří jsou s dětmi v každo

denním kontaktu – učitelů, asistentů, 
vychovatelů. Posilováním kompetencí 
v uplatňování respektujícího přístupu 
k naplňování vývojových potřeb dětí se 
současně výrazně snižuje tlak na posky
tovatele zdravotních služeb (psychiat
ry, klinické psychology, psychiatrické 
sestry), jejichž kapacity jsou časově 
a místně omezené.

S centrem Ostbytunet spolupracuje
me již v rámci jiného našeho projektu 
zaměřeného na podporu dětí s kom
plexním traumatem a neurosekvenč
ní model je nejen podle našich zku
šeností nesmírně efektivní a vědecky 
podložený přístup k podpoře dětí 
s duševními obtížemi i jejich blízkých 
a pečovatelů pro jejich funkční pod
poru a inkluzi.

 
Existují velké rozdíly v přístupu 
k  psychickým (duševním) po
ruchám dětí u nás a v zahraničí?

Bohužel ano. V progresivnějších za
hraničních systémech je zcela běžnou 
praxí včasná identifikace ohrožených 
dětí a jejich včasná podpora klidně již 
počínaje prenatálním obdobím. Včas
ná péče a prevence je totiž objektivně 
ta nejefektivnější a nejlevnější péče. 
A především je to péče orientovaná na 
zájem a potřeby každého jednotlivého 
dítěte! Pokud pomáháme tomu, aby se 
u dítěte, například kvůli nevhodným 
životním podmínkám a dlouhodobé
mu neuspokojování jeho základních 
životních potřeb, nerozvíjely traumata 
a duševní obtíže, pomáháme tím ne
jen jemu, ale i školám, které ho budou 
v budoucnu vzdělávat a pochopitelně 
i systému, ve kterém bude fungovat 
a žít svůj život. Proto například dobře 
nastavená podpora těhotné mamin
ky s drogovou závislostí, systémové 
řešení bytové nouze či včasná identi
fikace a podpora ohrožených dětí ve 
spolupráci zdravotnického, sociálního 
i školského segmentu, mohou společ
ně mít dalekosáhlé dopady nejen do 
kvality života konkrétních dětí, které 
bohužel nemají to štěstí na stimulující 
prostředí, ale také do budoucích pro
blémů a nákladů celé naší společnosti. 
U nás zatím stále převážně jdeme tou 
historickou cestou hašení požárů. Na
místo prevence a včasné dobře prová
zané péče čekáme na eskalaci problé
mů a ty pak řešíme medikací, nutnou 
hospitalizací či ústavní výchovou. Již 
jsme však věřím na dobré cestě, což 
dokazuje probíhající reforma systému 
péče o duševní zdraví a přijetí Národ

ního akčního plánu na podporu du
ševního zdraví, který zavazuje náš stát 
a jednotlivá ministerstva systematicky 
realizovat potřebná opatření k podpo
ře duševního zdraví.

 
Koho se přímo tento projekt rea
lizovaný na Kutnohorsku dotkne? 
Dětí, jejich rodičů, pedagogů, ji
ných odborníků? Může se nějak za
pojit i veřejnost?

Náš projekt cílí na všechny, ob
sahuje podporu a vzdělávání všech 
uvedených skupin. Pro širší veřej
nost se plánují dvě velké destigma
tizační kampaně v rámci každoroč
ně pořádaných Týdnů pro duševní 
zdraví. Ty již po 30 let v období od 
10. září do 10. října usilují o multi
žánrovou osvětovou kampaň témat 
souvisejících s duševním zdravím 
a duševním onemocněním. Také 
my v jejich rámci plánujeme bohatý 
program pro širokou veřejnost – be
sedy, sympozia nebo také například 
divadlo utlačovaných.

 
Jak dlouho projekt potrvá?

Projekt bude financován z Norských 
fondů dva roky. Jeho cílem je přímá 
podpora území Kutnohorska, ale také 
pilotování nového přístupu v podpo
ře dětí s psychickými obtížemi a škol 
při jejich vzdělávání. Naším cílem je 
nejen udržitelnost našich týmů na 
Kutnohorsku, ale také přenositelnost 
odpilotovaného modelu do systému 
a dalších území. Bylo by skvělé, kdyby 
jednou každé ORP mělo k dispozici 
takovýto podpůrný tým!
Až se dvouletý pilotní provoz bude 
blížit ke konci, co bude jasné zna
mení, že tento projekt měl nezpo
chybnitelný přínos? O dalším pů
sobení týmů duševního zdraví pak 
bude rozhodovat podpora z mini
sterstva zdravotnictví, ale také kraje 
a města. Co byste chtěla, aby bylo to 
pravé, co představitele těchto orga
nizací přesvědčí o další podpoře?

My vlastně vůbec nepochybujeme, 
že by naše týmy nebyly pro území vý
znamným přínosem. A jsme přesvěd
čeni, že si během dvou let svého pů
sobení obhájí svou pozici a jednoduše 
udělají sami sobě to nejlepší „PR“. 
Dokazují to zkušenosti ze zahraničí, 
i aktuální potřeby škol, nejen v kon
textu systémově zaručeného společ
ného vzdělávání. Řada lidí z praxe se 
shoduje na tom, že cestou k podpoře 
dětí, jejich rodin i škol je právě mul

pokračování článku „Péče o duševní zdraví dětí má smysl“ ze str. 1

Eliška Kuťáková

Pijeme z něho, svítíme si jím, vyhlí
žíme skrz něj na ulici, nosíme ho 

na krku nebo v uších, zlepšuje nám 
zrak, zavařujeme do něho a navíc má 
široké využití ve farmacii, laboratorní 
technice, telekomunikačních techno
logiích, stavebnictví a průmyslu. Sklo 
je materiál doprovázející lidstvo po ti
síciletí. A skleněné střepy znamenají 
možná štěstí, ale zcela určitě skvělou 
surovinu pro recyklaci!

Kde se bere sklo?
Hlavn í  su rov inou pro v ý robu 

sk la jsou sk lá řské písky, které se 
rozemleté s dalšími přísadami jako 
vápenec, soda a potaš taví při vyso
kých teplotách a dále zpracovávají. 
Sk lářský písek i vápenec se získá
vá těžbou v nalezištích, což spolu 
s energetickými náklady na zpraco
vání sk la představuje nezanedba
telnou zátěž pro životní prostředí. 
Obrovskou výhodou skla ovšem je, 
že velké množství surovin potřeb
ných na jeho výrobu lze nahradit 

recyk lovaným odpadním sk lem. 
Recyklací odpadního skla se navíc 
ušetří i energie a sníží emise CO2: 
pokud recyklované sklo tvoří 80 % 
celkového objemu sklářské vsádky, 
k lesají energetické nároky o více 
než 11 % a emise CO2 o více než 
40 %! Využití recyklovaného skla je 
tím efektivnější, čím je tento odpad 
čistší. A v tomto bodě hodně záleží 
i na nás, těch, kteří skleněný odpad 
produkujeme a dále třídíme.

Reduce, reuse, recycle!
Snižuj spotřebu, používej znovu a re

cykluj. Přestože je sklo velmi dobře 
recyklovatelné, i u něj je lepší upřed
nostnit dva předchozí kroky. Pokud 
si mohu koupit výrobek ve vratném 
obalu, je to zcela určitě lepší varianta 
než jednorázový obal. Vratné obaly 
dnes už přitom nepředstavují pouze 
zálohované lahve od piva. Řada drob
ných výrobců či farmářů zpětně vybí
rá lahve či sklenice od svých produktů 
a po vymytí je znovu používá. Tuto 
informaci si obvykle můžeme přečíst 
na příslušném vratném obalu.

Platí, že čím víckrát může již hotový 
výrobek být použitý, tím lépe. Pokud 
obal není vratný, přichází na řadu naše 
kreativita. Široké využití mají napří
klad sklenice od zavařenin: využijeme 
je na vlastní domácí zavařování, jako 
obaly na domácí kosmetiku či usklad
ňování potravin, použijeme jako sty
lové skleničky nebo rustikální svícny. 
Pokud nakupujeme v bezobalových 
prodejnách, jsou staré zavařovačky 
ideální nádobou, do níž si nechat na
vážit sypké trvanlivé potraviny.

Jak správně třídit
Jinak nevyužitelné či rozbité skle

něné předměty lze vyhodit do bílých 
(čiré sklo) či zelených (barevné sklo) 
kontejnerů. Zde je ale potřeba mít 
na mysli, že sk lo, které vyhazuje
me, je budoucí výrobní surovinou. 
Lidé napřík lad do kontejnerů na 
sk lo z nevědomosti vyhazují roz
bité keramické nádobí či zrcadla. 
Přítomnost jiných materiálů ale vý
razně zdražuje či dokonce znemož
ňuje využití odpadního skla v další 
výrobě. Při vyhazování skla je také 
vhodné odstranit kovové uzávěry 

a vytřídit je do kovů. Do kontejneru 
by se neměly vyhazovat plné skleni
ce (např. staré zavařeniny) – jejich 
obsah najde mnohem lepší využití 
v našem domácím kompostu. Tabu
lové sklo z rozbitých oken navzdory 
své průhlednosti nepatří do čirého 
skla, ale je třeba jej vyhodit do skla 
barevného (zelený kontejner).

Ještě pro inspiraci připojuji zajímavé 
video ČT o nakládání s plasty u nás:
h t t p s : / / w w w . c e s k a t e l e v i z e . c z /
p o r a d y / 1 4 0 2 1 3 6 4 9 4 6 - b i l a n c e /
221452801250002-bilance-kolaps-recyk-
lace-plastu

Co? Sklo!

Do kontejneru na sklo
NEPATŘÍ KAM TEDY S TÍM

klasické žárovky směsný odpad

zářivky,
úsporné žárovky a LEDky

vrátit při nákupu nových, odevzdat na sběrných místech
(www.ekolamp.cz) nebo sběrných dvorech

zrcadla směsný odpad (obsahují vrstvu, která znemožňuje recyklaci)

varné a laboratorní sklo sběrný dvůr nebo směsný odpad

keramika a porcelán směsný odpad

autosklo možné odevzdat v autoservisech, které zajistí recyklaci

Pěnové sklo se používá jako tepelná izolace ve 
stavebnictví a  lze jej vyrobit recyklací odpad-
ního skla.

Od 24. dubna po 
celý květen

Procházkování – Zveme všechny rodiny s dětmi, zdatné i méně zdatné 
turisty na lázeňské toulky po okolí. V každém z osmi cílů najdete infor
mační ceduli, na které se ukrývá písmenko do tajenky. Za vyluštění ta
jenky vás v infocentru odměníme sladkou odměnou.

Od 24. dubna po 
celý květen

Šipkovaná  – OKŠS a  RC Setkání vás srdečně zvou na dobrodružnou 
hru – Šipkovaná. Napínavá hra pro malé stopaře a stopařky bude připra
vená od 24.  dubna. Stopovačka začíná u  sportovní haly. Trasu dlouhou 
4,5 km bude možné zkrátit na polovinu. Těšit se můžete na různé úkoly, 
hádanky a pátrání po indiciích. Ke svačince na cestu si do batůžku přibal
te i tužku a papír. Hra je vhodná pro děti od dvou let. Na úspěšné stopaře 
čeká v infocentru sladká odměna.

30. 4.–2. 5.
2021

Čarodějnická stezka skřítka Chytrolína  – Srdečně vás zveme na 
netradiční oslavu čarodějnic. Od pátku 30.  4. do neděle 2.  5. se mů
žete vydat na cca  3 km dlouhou čarodějnickou stezku, která začíná ve 
Zručském dvoře. Na deseti stanovištích jsou pro vás připraveny zajímavé 
úkoly. Pokud se nezaleknete čarodějnice na posledním stanovišti, do
končíte tajenku. Když ji potom prozradíte ve ZRUČných dobrotách, tak 
obdržíte sladkou odměnu a budete mít jedinečnou příležitost ochutnat 
čarodějnický lektvar.

Od 20. 5. každý 
sudý čtvrtek

Farmářské trhy – Město Zruč nad Sázavou vás srdečně zve na již tradič
ní farmářské trhy, které se budou konat každý sudý čtvrtek vždy od 10.00 
do 18.00 hodin ve Zručském dvoře. Těšíme se na vás!

červenec a sr
pen 2021

Letní příměstský tábor – OKŠS a Spolkový dům pořádají letní příměst
ský tábor, který se bude konat termínech: 1. turnus 12.–16. 7. 2021, 2. 
turnus 26.–30.  7.  2021 a  3. turnus 23.–27.  8.  2021. Přihlášky a  bližší 
informace na: koubska@mesto‑zruc.cz nebo na tel.: 730 514 040.

tidisciplinární spolupráce a podpora.
Zároveň Národní akční plán na 

podporu duševního zdraví zavazuje 
náš státní aparát realizovat funkční 
opatření k podpoře duševního zdra
ví obyvatelstva. Pod Ministerstvem 
zdravotnictví již aktuálně působí tři 
multidisciplinární týmy na podporu 
dětského duševního zdraví (v Praze, 
v Ostravě a Berouně). A cílem je mít 
do roku 2030 alespoň jeden takový 
tým na kraj.

My se teď snažíme tímto naším 
projektem dostat tuto podporu také 
ještě o kousek blíže ke školám, které 
jsou pro děti často takovým „druhým 
domovem“. Tráví v nich totiž – v nor
málních nepandemických časech sa
mozřejmě – významnou část svého 
dne. A obzvláště pro děti, kterým 
doma není úplně dobře, mohou být 
útočištěm a zásadním místem pod
pory. Náš tým proto vchází právě do 
školního prostředí a zejména v něm 
bude mít významnou působnost, aby 
děti i pedagogové měli v oblasti dušev

ního zdraví cílenou podporu a nebyly 
na mnoho současných těžkostí a výzev 
osamoceni.

Klára Laurenčíková 
(*27. května 1979 Most) je speciál

ní pedagožka, vede Českou odbornou 
společnost pro inkluzivní vzdělávání 
(ČOSIV). Je předsedkyní Vládního 
výboru pro práva dítěte a členkou 
think tanku Vzdělávání 21 Univerzi
ty Karlovy. Působila jako náměstkyně 
ministra školství, poradkyně ministry
ně práce a sociálních věcí, pracovala 
v Jedličkově ústavu a školách s dětmi 
se zdravotním postižením a v Chari
tě ČR. Za svou podporu systémových 
změn v oblasti inkluzivního vzdělává
ní se v roce 2016 stala Ashoka Fellow 
doživotní členkou globální sítě sociál
ních inovátorů a v roce 2019 byla oce
něna Výborem dobré vůle Olgy Havlo
vé za prosazování kvality a otevřenosti 
vzdělávacích systémů a za aktivitu 
v oblasti transformace systému péče 
o ohrožené děti.
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Petr Novák

Jaro pozvolna probouzí přírodu, 
počty nakažených covidem klesa

jí. Abychom přispěli k optimistické 
náladě, máme pro vás dobrou zprá
vu: 41. ročník Májového pochodu 
bude v sobotu 8. května 2021. Tra
diční jarní pochod se uskuteční v ne
tradiční podobě. Nechceme zbyteč
ně ohrožovat vaše zdraví. Společná 
zpáteční cesta většiny účastníků po
chodu vlakem z cíle z Českém Štern
berka do Zruče n. S. by nemusela 
přispět k příznivému vývoji epide
mické situace. Letos výjimečně bude 
start i cíl pochodu ve Zruči n.  S. 

Připravili jsme dvě trasy o tradiční 
délce 15 a 22 km. Start bude stejně 
jako v minulých ročnících na náměs
tí Míru před Sázavankou od 7.00 do 
10.00 hod. Chceme omezit kontakt 
účastníků s pořadateli, proto na star
tu nebudete vyplňovat přihlášky, jen 
nahlásíte trasu a počet účastníků. 
Dostanete sušenku a mapku s po
pisem trasy. Startovné 20 Kč mů
žete zaplatit buď v hotovosti nebo 
pro bezkontaktní va r iantu bude 
připraven QR kód pro platbu mo
bilní aplikací na účet. Kontroly na 
trasách budou trochu netradiční. 
Spoléháme na vaši hravost a spolu
práci. V popisu trasy jsou položené 
kon trolní otázky. Pro delší trasu 
dvě, pro kratší trasu jedna otázka. 
Odpovědi na ty to otázky zjist íte 
při procházení trasy, zapíšete si je 
(tužky s sebou) a v cíli dostanete di
plom po správném zodpovězení otá
zek. Cíl obou tras bude u rozhledny 
Bab ka. Délka tras počítá s cestou až 
do Zruče n.  S. Odkazy na mapy 
tras i soubory GPX do navigací jsou 
umístěny na internetové stránce 
pochodu. Obě trasy vedou lesní
mi cestami, které jsou jen obtížně 
sjízdné na kole. Pro běžné kočárky 
jsou obě trasy ne sjízdné. Případným 
zájemcům poradíme kočárkovou va
riantu, která letos nebude značená.

Vybavte se dostatečnou svačinou 
i zásobou pití, protože na trase 15 km 
není možnost občerstvení. Trasa 
22 km vede přes Kácov, kde je možné 
koupit si něco k jídlu i pití.

Prosíme dodržujte omezení vyhláše
ná vládou, která budou platit v době 
pochodu. Věříme, že příznivý vývoj 
epidemie bude pokračovat a povede 
k postupnému uvolňování omezení. 
Přesto, prosím, buďte ohleduplní 
k sobě i k nám pořadatelům a ke star
tu i k cíli přistupujte alespoň v nasa
zené roušce, ideálně s nasazeným re
spirátorem. Dezinfekce na ruce bude 
připravena. V případě nahromadění 
většího množství lidí udržujte bez
pečné rozestupy. Během trasy také 
dodržujte omezení shromažďování 
a choďte v menších, pokud možno 
rodinných skupinkách.

Nikdo si nepřejeme, aby došlo ke 
zhoršení epidemické situace, a le 
kdyby k tomu došlo, jsme připra
veni na vše. Májový pochod nezru
šíme, jen by se změnila organizace 
startu a cíle. Proto sledujte aktuál
ní informace na internetové stránce 
pochodu a na facebookové události.

Na setkání s vámi se těší turistický 
oddíl TJ Jiskra Zruč n. S. Další in
formace najdete na http://turistika.
jiskra-zruc.cz.

AKTUALITY MĚSTO
Májový pochod

Jan Řimnáč, Petr Vach,

Ludmila Vlková

V sobotu 21. 8. 2021 proběhne 
druhý ročník multižánrového 

hudebního festivalu ZRUČSKÝ BIG
BÍTOVÝ (Z)DUNĚNÍ. Účastníky čeká 
pestrý hudební program, ze kterého 
si vyberou všechny věkové katego
rie. Hlavním hostem bude skupina 
Wohnout, dále vystoupí známé ka
pely Kern, Orion a spousta dalších, 
samozřejmě nemůže chybět domácí 
Choť topiče. Účast přislíbilo několik 
profesionálních zahraničních kapel, 
z Anglie přiletí Morpho, z Milána 
famózní Methedras.

Zavítají k nám i vynikající bluesmani 
Th e Kingsize Boogiemen či jazzrocko

vá Denudace. Na závěr večera slibuje 
nezapomenutelnou show uznávaný re
vival AC/DC, který začne své vystoupení 
rozezněním pekelného zvonu.

Samozřejmě festivalu nemůže chybět 
kvalitní pivo a zajímavé občerstvení, 
které bude zajišťovat profesionální ca
teringová společnost.

První ročník se uskutečnil v září loň
ského roku na volejbalovém hřišti spí
še v rodinném duchu. Atmosféra byla 
úžasná i přes nepřízeň počasí a protiepi
demická opatření, která znovu začínala 
platit. Vystoupilo několik kvalitních 
kapel a vytvořilo základ dlouhodobé 
tradici oživit „bigbít“ v Čechách.

Letošní ročník plánujeme velkole
pější, hrát se bude na dvou pódiích, 
hlavní stage bude patřit profesionál
ním skupinám, na vedlejším pódiu 

dostanou šanci kapely začínající. 
Fest iva lem bude provázet známý 
herec a moderátor Marek Bečka.

Aktuality ohledně festivalu může
te sledovat na webových stránkách: 
zrucskybigbitovyzduneni.cz, kde bu
dete informováni o novinkách, před
prodeji vstupenek a aktuálním progra
mu festivalu. Neváhejte si vstupenky co 
nejdříve zakoupit pro případ stanovení 
omezeného množství účastníků, ať se 
na vás dostane. Předprodej bude začí
nat od 1. června 2021.

Věříme, že do srpna budou uvolněny 
současné přísné restrikce a nebude nám 
„vyšší moc“ bránit festival uspořádat. 
Těšíme se a věříme, že to bude pro nás 
všechny úžasný kulturní zážitek.

Autoři příspěvku jsou zároveň organi-
zátory akce.

Příprava bigbítového festivalu
ve Zručském dvoře je v plném proudu!

FOTA: STANISLAV TOMÁŠEK
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Kateřina Kmínková

Zruč nad Sázavou je město, ve kte
rém žije více než pět tisíc obyva

tel, z čehož zhruba 22 % (podle dat 
Českého statistického úřadu) jsou 
lidé ve věku 15–29 let. Mladí lidé tak 
statisticky tvoří početnou skupinu 
zručského obyvatelstva. V posled
ních měsících jsou mladí lidé ve Zruči 
vidět výrazně více, než tomu bývalo 
dříve zvykem. Důvodem jsou zavřené 
školy, koleje a internáty.

Do Zruče nad Sázavou se tak napří
klad vrátila i Kateřina (23) studující 
v na Univerzitě v Hradci Králové. 
„V patnácti jsem nastoupila na střed-
ní školu a začala jsem pobývat na in-
ternátě, později při vysoké jsem našla 
druhý domov na kolejích,“ uvádí. Za 
normální situace by domů jezdila 
ve čtvrtek a zůstala do neděle, kdy 
by cestovala zpět do školy. Ve Zru
či nyní tráví čas již od začátku října 
nepřetržitě, její škola měla v zimním 
semestru pouze první, počáteční tý
den prezenční výuku. „Hradec jsem 
navštívila za celý rok asi na dvě zkouš-
ky, a to jsme tam nesměli na kolejích 
kvůli vládním nařízením přespat, tak 
jsem tam jela jen na otočku,“ dodává.

Podobně je na tom Ladislav K. (21) 
studující ekonomiku a management 
na Masarykově ústavu vyšších studií 
ČVUT v Brně. Ladislav Zruč opustil po 

střední škole v devatenácti letech a byl 
zvyklý se vracet na víkendy a svátky. 
„Dalo by se říci, že od uzavření VŠ 
jsem ve Zruči stále. Vše řeším online,“ 
říká.

Michaela F. (20) dojížděla do jiného 
města již na střední škole, ale každý 
večer se vracela zpět domů. Na kolej 
se odstěhovala až v 19 letech, kdy za
čala studovat na Ekonomickospráv
ní fakultě v Pardubicích. „Běžně jsem 
odjížděla vždy v pondělí brzy ráno 
a vracela jsem se ve čtvrtek odpoledne, 
někdy i ve středu, když jsem se rozhod-
la vybrat si ve čtvrtek „dovolenou“. Teď 
jsem doma ve Zruči vlastně od břez-
na 2020 a od té doby jsem školu (mimo 
některých zkoušek) nenavštívila.“

Všichni tři se shodují na jedné věci: 
oproti větším městům ve Zruči chy
bí možnost vyžití, zábava pro mladé 
a místo, kde navazovat sociální kon
takty. „Mně osobně tady chybí kino, 
ale to se dá vyřešit cestou do Kutné 
Hory nebo Čáslavi. V této době se ote-
vřely dvě pěkné cukrárny, které tu chy-
běly na pokec s kamarádkami, teď jen 
aby to už bylo povolené a mohly jsme 
si tam posedět,“ říká Kateřina, která 
dodává, že je, co se týče zábavy, po
měrně nenáročná. Michaela si stýská 
více: „Mně osobně nejvíc chybí mož-
nost se bavit, ve smyslu jít někam do 
klubu na pořádnou párty. Z Pardubic 
jsem byla na takové studentské večery 
zvyklá (ač teda následující rána byla 

krutá), takže to mi ve Zruči chybí.“ 
Podobné si myslí i Ladislav: „Určitě 
mi tu chybí nějaký druh zábavy na 
odreagování. Ať už nějaký funkční 
bar, nebo různé aktivity jako napří-
klad minigolf, kino. Také bych uvítal 
nějakou večerku. Po 20. hodině si už 
ve Zruči skoro nic nekoupíte.“

Mladí odejdou za studiem a je otáz
kou, jestli se ještě někdy do rodného 
města natrvalo vrátí. Na tuto otázku 
každý odpovídá po svém: „Nejraději 
bych se přestěhoval do nějakého větší-
ho města. Hlavně z důvodu rozma-
nitějších možností služeb, které jsou 
ve větších městech, dovozu jídla, více 
sportovního vyžití, nabídky studia, 
více cílů pěších výletů.“ říká Ladislav. 
Opačně to vidí Kateřina, která chce 
rozhodně zůstat ve Zruči: „Jeden 
z důvodů je, že jsme si již zde s příte-
lem pořídili bydlení a zadruhé mně se 
toto maloměsto (nechci nikoho urazit 
jo, ale oproti Hradci to je maloměs-
to) líbí. Já nemusím velká města, sice 
v Hradci studuji, ale necítím se tam 
moc ve své kůži, moc aut a dopravy, 
hluk. Líbí se mi zde ten klid a hlavně, 
kdykoli mě napadne, mohu vyrazit do 
přírody a nemusím nikam popojíždět 
autem.“ Kateřina má ve věci také 
jasno: „Nemyslím si, že bych po škole 
zůstala ve Zruči. Určitě se sem budu 
často vracet kvůli rodině a kamará-
dům, ale naopak vzhledem k budoucí 
práci nejspíš budu bydlet někde jinde.“

Mladí jsou ve Zruči v době pandemie více vidět

David Pavlát

Anketa Absurdita roku, která je 
každo ročně vyhlašována jako 

součást podnikatelských soutěží Fir-
ma roku a Živnostník roku, se ten-
tokrát zaměřila na vládní opatření 
v souvislosti s koronavirovou epide-
mií. Nemohlo tomu být jinak, a jak 
ukazují nominace, byl to z pohledu 
podnikatelů docela kovidový bizár. 
O vítězi se hlasovalo do 26. dubna. 
Vítězná absurdita byla vyhlášena 
28. dubna! Odborným garantem an-
kety Absurdita roku je Hospodářská 
komora ČR. Nominanty byly:

Za hranice vás nepustíme
Zákaz opustit hranice České repub

liky vydala vláda společně s vyhláše
ním nouzového stavu v souvislosti 
s koronavirovou epidemií v březnu 
loňského roku. A co živnostník nebo 
podnikatel, který potřebova l vy
zvednout zboží nebo podniknout 
jiné podnikatelské aktivity spojené 
s cestováním do zahraničí? Nesmíš, 
tak nesmíš! Ale proč? Když byl pod
nikatel nebo živnostník jako kdokoli 
jiný připraven být následně ve dvou
týdenní karanténě, nehledě na to, že 
se mohl rozhodnout v cizině zůstat, 
tak opatření logiku nedává. Vyhlá
šený nouzový stav umožnil omezit 
pobyt i pohyb na vymezeném území, 
ale jak upozorňovali někteří odbor
níci na ústavní právo, za vymezenou 
oblast nelze považovat celý svět, ne
hledě na právo vycestovat stanovené 
Listinou základních práv a svobod. 
Za porušení vládních nařízení hrozil 
až dvanáctiletý trest vězení.

Opatření vlády zakazující opus
tit hranice České republiky

Káva v pytlíku
Jednou z perliček mezi vládními 

nařízeními byl zákaz prodeje všech 
nápojů s sebou do kelímků. Mělo se 
tím zabránit popíjení na veřejnosti. 
To, že si lidé berou kelímky a jdou 
na náměstí, je spojeno s pivem nebo 
svařákem. Nealkoholické nápoje jako 
například kávu si ale lidé berou spíše 
cestou do práce, takže potenciál shlu

kování tady viděl asi málokdo. Jak si 
to správně vyložit, nevěděl v tu chvíli 
zřejmě nikdo. Na sociálních sítích se 
začaly šířit fotky, že kavárny začaly dá
vat kelímek s nápojem třeba do sáčku 
na pečivo s tím, že obsah není k oka
mžité konzumaci. Nedostatek sice vlá
da opravila, ale odhalil způsob schva
lování nařízení v časovém presu a bez 
zdůvodnění. Živnostník provozující 
občerstvení, aby pak bůhvíkde lovil, 
jak a podle čeho se má vlastě řídit.

Opatření vlády zakazující prodej 
všech nápojů s sebou do kelímků

Pomlázky neprodávat
„Vel ikonoční  pot ř eby ne spadají 

do v ý j imek uvedených v   př í s lu š -
ném usnesení vlády, které omezuje 
maloobchodní prode j .  Vymáhání 
př ijat ých protikrizových opatření 
má v kompetenci Policie ČR,“ uve
dl resort průmyslu a obchodu, když 
se před Velikonoci rozproudila živá 
debata ohledně možnosti prodeje po
mlázek. Ministr průmyslu a obchodu 
v televizi potvrdil, že vláda o žádných 
výjimkách v tomto směru neuvažuje. 
Obchodníci se nestačili divit a smysl 
zákazu unikal i Svazu obchodu a ces
tovního ruchu. Vláda podle vyjádře
ní jeho zástupců dokázala překvapit 
i po roce pandemie. „Nejnověji na 
vás plánuje poslat policisty, pokud 
si koupíte vel ikonoční pomlázku . 
Zbláznili jste se už úplně?,“ reago
val na Havlíčkovo vyjádření prezi
dent svazu Tomáš Prouza. A na ty, co 
pomlázky prodávali, asi jakbysmet.

Zákaz prodeje pomlázek na Ve
likonoce, protože nepodléhají vý
jimce z usnesení vlády o omezení 
maloobchodního prodeje

Chutná koronaviru více v malých 
nebo velkých obchodech?

Jaký protiepidemický smysl, jímž 
se během uplynulého roku mělo vše 
řídit, dávalo zavření stovek drobných 
železářství, obchodů s oblečením 
nebo třeba kancelářskými potřeba
mi, kam přichází najednou několik 
málo osob a přesunutí prodeje všeho 
sortimentu do obřích internetových 
obchodů, kde se při vyzvedávání 
na jednom místě hromadily desítky 
a desítky lidí najednou a kde se třeba 
kolem Vánoc tvořily stohlavé fronty? 
Takovou otázku si kladl asi nejeden 
drobný živnostník, jehož zdroj příjmu 
musel zůstat uzavřen. Propady byly 
obří, některé obchody už neotevřou. 
A co na to koronavirus? Ten se asi za
radoval. Navíc pochopit, proč a které 
obchody měly výjimku, to už vyža
dovalo skutečně vyšší dívčí. Otevřená 
zůstala květinářství v době, kdy byl 
zákaz svateb a veškerých akcí. Za gro
tesku nebo tragédii – jak kdo chce – 
pak bylo možné označit výjimku, 
která platila pro prodej zbraní a stře
liva, když dětem nebylo možné vybrat 
oblečení a obuv. Reakci maminek na 
případné vysvětlení z řad například 
myslivců by chtěl slyšet asi málokdo.

Opatření vlády omezující malo
obchodní prodej

Nejistota kompenzací
Kdo a jak dostane peníze, které 

by alespoň částečně zmírnily dopa
dy epidemie? V tom se těžko vyznat 
a o absurdní situace opravdu nebyla 
nouze. Pětadvacítku vraťte, vyzývaly 
například berňáky podnikatele. Ně
které skupiny podnikatelů byly totiž 
ze státní pomoci v koronavirové krizi 
vyloučeny. Šlo hlavně o OSVČ, které 
měly, byť i minimální zaměstnanecký 
úvazek. Například pokud si řemeslník 
kromě své živnosti vydělal třeba 3 ti
síce korun za činnost v zastupitelstvu, 

přicházel o celý kompenzační bonus. 
Stejně tak majitelka obchodu s oble
čením, která si na dohodu přivydělá
vala úklidem. Absurdní situace vedla 
spoustu lidí k úvahám dát narychlo 
výpověď. Báli se ale, že by to mohlo 
být považováno za účelové čerpání bo
nusu s hrozbou několikaletého vězení. 
Podobná situace byla u ošetřovného, 
na nějž neměli nárok ti, kteří mají 
samostatně výdělečnou činnost jako 
vedlejší. To ale podle zákona nezna
mená, že se jedná o vedlejší činnost 
z hlediska výdělků. Pokud měl někdo 
například kadeřnictví a vydělal si 
35 000 Kč a na vedlejší úvazek třeba 
15 000 Kč jako zaměstnanec, je jeho 
podnikání vedlejší činností a nárok 
neměl. Chyběla i podpora osobám 
pracujícím pouze na dohody o prove
dení práce nebo o pracovní činnosti. 
V první vlně rozdělování pomoci se 
zapomnělo také na malá jednočlen
ná s. r. o., která nedosáhla ani na An
tivirus, ani na Pětadvacítku.

Kompenzač ní  bonu sy a Covid 
programy

Závodní stravování? Dneska říká
me ano, zítra ne, pozítří ano

Zákaz stravování v závodních jídel
nách nevydržel sice ani jeden den, ale 
tím spíše je ukázkou absurdnosti ně
kterých vládních postupů. Otevřít, 
zavřít, otevřít. Spíše to připomínalo 
vojenské cvičení než promyšlená pro
tiepidemická opatření. Navíc jídelny 
už měly v té době nastavená pravidla 
ve spolupráci s hygienickými stani
cemi, zahrnující plexiskla u výdejové 
části, ale i u stolů, případně omezený 
počet míst k sezení. Naopak zazní
valo, že zákazem se lidé přesunou do 
svačináren nebo šaten, tedy do ještě 
menších prostorů. Takže jako na voj
ně, ale střelba mimo terč.

Zákaz s t ravování v závodních 
jíde lnách, nominováno Svazem 
průmyslu a dopravy ČR

Nikdo nikam nechoďte, ale nechte 
si to úředně ověřit

U žádosti COVID – Nájemné II, 

týkající se kompenzace poloviny ná
jemného za měsíce červenec, srpen 
a září 2020, u kterého končilo podá
vání žádostí na konci ledna (respektive 
následně bylo kvůli výpadku serverů 
Ministerstva průmyslu a obchodu 
prodlouženo do začátku února 2021, 
bylo jednou z podmínek doložit úřed
ně ověřené čestné prohlášení pronají
matele. Taková podmínka byla zvláště 
absurdní, v době kulminující pande
mie, kdy bylo hlavní snahou maxi
málně omezit setkávání a pohyb osob. 
V systému navíc bylo vše dohledatelné 
a doložené včetně výpisů z bank. V ta
kovéto situaci nebyl požadavek úředně 
ověřeného podpisu nutný a představo
val další ukázku nesmyslného byro
kratického přístupu.

Program COVID –Nájemné II, 
nominováno Hospodářskou komo
rou ČR

Anketa Absurdita roku, která je ne
dílnou součástí podnikatelských sou
těží Firma roku a Živnostník roku, je 
vyhlašována každoročně. Je skvělou 
příležitostí, jak upozornit na zákony 
a nařízení, která škodí rozvoji malého 
a středního podnikání u nás. Za dobu 
své existence přispěla k odstranění 
celé řady zbytečných zákonů a vy
hlášek. Z dnes už zrušených absurdit 
je možné jmenovat povinnost vést 
evidenci o kontrolách na zdravotní 
nezávadnost, ačkoli tuto evidenci 
mají povinnost vést kontrolní úřady, 
dále třeba neuznávání dokumentů 
posílaných úřady podnikatelům do 
datových schránek jinými úřady za 
originály nebo vládní nařízení urču
jící f irmám, kdy mají vymalovat či 
vyhlášku ukládající fyzioterapeu
tům mít ve své ordinaci velké zrca
dlo. O vítězné absurditě rozhoduje 
veřejnost v online hlasování.

Kontakt pro média:
David Pavlát, PR Specialist

+420 777 771 087
david.pavlat@communa.cz

www.firmaroku.cz
www.zivnostnikroku.cz

Rozhoduje se o letošní Absurditě roku

Ve středu 14. dubna přijel do Zruče již druhý mistr světa ve své sportovní disciplí
ně. Po světové královně atletiky Jarmile Kratochvílové jsme v  pořadu Křeslo pro 
hosta uvítali Libora Podmola, krále freestyle motokrosu, jednoho, – i  když on to 
tak úplně nevidí –, z  nejnebezpečnějších sportů. Hodinu a  půl trvající záznam, 
o který se po technické stránce výborně postaral Jarda Bouma, můžete zhlédnout 
na YouTube, zadáteli do vyhledavače prostě: „Křeslo pro hosta“. Bezprostřední, 
vtipný a  především velmi vstřícný Libor Podmol, myslím, dokázal strhnout poslu
chače neuvěřitelnými eskapádami takříkajíc přímo od řídítek motorky uhánějící 
po poušti na Rallye Dakar. Ve druhé části pořadu s posluchači sdílel své jedinečné 
pocity z triků a salt prováděných na exhibicích, závodech X Games či mistrovstvích 
světa po celém světě, od Španělska až po Austrálii. A na závěr ochotně odpověděl 
na všechny vaše dotazy, které jste poslali do emailové schránky pořadu. Ze všech 
došlých otázek jsme vylosovali výherce knihy Deník Libora Podmola. Až skončí „ko
rona“, rádi přivítáme Libora ve Zruči znovu a budeme v rozhovoru pokračovat. Ten
tokrát naživo, protože s Liborem se moc dobře povídalo. Slíbil, že podruhé přijede 
už na motorce a vy se s ním budete moci vyfotit, požádat ho o autogram a prohodit 
ním pár slov… Prostě to bude zase normální  „Křeslo“ jako předtím.

FOTO: STANISLAV TOMÁŠEK
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Teď je ideální doba na přípra-
vu kostivalové tinktury, která 
pomáhá při otocích kloubů, 
podvrtnutí, modřinách, únavě 
svalů  apod. Kostival lékařský 
je nenápadná bylinka, která 
roste v okolí toku naší Sázavy. 
Říká se ji lidově černý kořen 
nebo také volský jazyk, proto-
že její listy jsou chlupaté. Květ 
je fialový až modrofialový. 
Sbírají se listy nebo kořen. Její 

kořen na povrchu černý, na 
řezu bílý se konzumuje i  sa-
motný při potížích s  trávením 
a s žaludečními vředy. Nejčas-
těji dělám z  jeho kořenu tin-
kturu. Příprava je jednoduchá 
a  zvládne ji opravdu každý. 
Budete potřebovat důkladně 
omytý a nadrcený kořen kosti-
valu. Ideální je nasekání koře-
ne keramickým nožem nebo 
jej můžete nastrouhat na skle-

něném struhadle, neměl by 
totiž přijít do styku s kovem!
Jelikož kořen obsahuje slizovi-
té látky, jeho drcení je nároč-
nější. Také si můžete koupit 
kořen sušený, ale s ním zkuše-
nost nemám. Do sklenice dám 
na jeden díl nastrouhaného 
kořenu, dva díly alpy nebo 
40% lihu, nebo tolik, aby bylo 
celé dílo zcela ponořeno. Pak 
sklenici zavíčkuji a  postavím 

na slunné, teplé místo. Takto 
nechám stát minimálně jeden 
měsíc, ale můžete jej macero-
vat v lihové lázni klidně i déle.
Kořen do lihu pustí své slizovité 
látky a  třísloviny. Po této době 
máte tmavě hnědé mazání ho-
tové a můžete scezené dílo po-
užít k  obkladům, nebo s  ním 
přímo potírat vaše bolestivá 
místa. Pozor na oblečení – skvr-
ny nejdou vyprat. Při používání 

přímo na kůži dávám do díla 
trochu oleje, aby kůže při mazá-
ní nebyla tak vysušená.
Doporučuji vám sbírat kořen 
před květem nebo po odkvě-
tu, když je největší síla rostliny 
právě v kořenech. A prosím vás, 
při sběru bylin se chovejte ohle-
duplně k přírodě, nedrancujte ji 
a hlavně poděkujte za její dary.

Vaše Striga

Tinktura proti otokům a na regeneraci tkání a vazůNení na světě bylina,
aby na něco nebyla…

Z tajenky v minulém vydání Zručských novin jste se dozvěděli, že v roce 1921 žilo ve Zruči „1178“ obyvatel. V křížovce aktuálního vydání odkryjeme význam jednoho ze 
slov africké písně uvedené na protější straně. Spojení „Yemaya assessu“ značí oslavu okamžiku, kdy řeka vtéká do vod oceánu. „Yemaya“ je jméno bohyně, které vzniklo 
složením slov „iye omo eja“. Volný překlad tohoto slovního spojení z nářečí Yoruba je ukryt v dnešní tajence.

• Vyšleháme bílky do tuhého sněhu.
• Žloutky vyšleháme s cukrem a kakaem do pěny.
• Smícháme obě hmoty, rozetřeme na pečicí papír.
• Pečeme na 180 stupňů 10 minut.
• Horké stáhneme z pečicího papíru, srolujeme do utěrky.
• Vyšleháme 500 ml smetany se ztužovačem a cukrem.
•  Rozetřeme na roládu.

Nebeská roláda

6 vajec
70 g cukru moučka
2 polévkové lžíce kakaa

Kostival lékařský
FOTO: VOLNÉ ZDROJE
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Tereza Viktorová

Voda je živá, voda slyší a pamatuje 
si. Voda uchovává vibrace a do

konce reaguje na myšlenky, protože 
i ty jsou vibracemi, jak dokázal ve 
svém dlouholetém výzkumu japon
ský vědec Masaru Emoto. Voda je 
magická substance, podstata zázra
ku života, je hodna uctívání, protože 
to ona je krví kolující v žilách naší 
planety Země.

Jsme z vody
Voda tvoří 60 % našeho těla. Voda, 

kterou vypijeme, se stane součástí che
mických procesů, aby nakonec z na
šeho těla odešla jako pot, moč nebo 
vydechovaný vzduch. Mělo by nám 
výsostně záležet na čistotě světové 
vody, protože i ta naše voda je zapojena 
do globálního koloběhu. Znovu a zno
vu se tedy stává naší součástí. Pokud 
žijete ve velkém městě a pijete vodu 
z vodovodního řadu, pak je to dost 
možná voda, která 
se vypařila z Atlant
ského oceánu a nad 
naše území připlula 
v  podobě de š ťo 
vých mraků. Déšť, 
který se nevsákl do 
hlubších vrstev, na
plnil potoky a řeky 
a posléze přehradní 
nádrže na pitnou 
v o du .  K d o  p i j e 
vodu z vlastní stud
ny, využívá podpovrchových zásob, 
které se doplňují rovněž dešťovou vo
dou. Molekula H2O ve sklenici vody, 
kterou se právě chystáte vypít, možná 
už nesčetněkrát oběhla celou planetu 
a za ty miliardy let, co kapalná voda 
na Zemi existuje, ledacos zažila. Je 
to stále tatáž voda, která tu vždycky 
byla. Tato myšlenka mě velmi napl
ňuje. Vyplývá z ní totiž, že opravdu 
všechno na světě je vodou vzájemně 
propojené, protože vším, co existuje, 
koluje od počátku věků.

Vodní zpravodajství
Fakt, že voda dokáže zachytit in

formaci, je dnes už lidem dostatečně 
vědecky objasněn. Informace je v mo
lekule vody uložena v podobě vibrace 
oněch dvou vazeb, které spojují dva 
atomy vodíku s jedním atomem kys
líku. Na tomto principu je založena 
nejen účinnost homeopatie, ale i fun
gování všech afirmací. Vibrace našeho 
myšlenkového pole ovlivňuje vibraci 

vody v našem těle i přilehlém okolí. 
Svoji informaci tak chtě nechtě do 
vody vkládáme, ale je nasnadě, že stej
ným způsobem informace z vody přijí
máme. Takže, když se napijeme vody, 
dostáváte informace nejen o tom, co 
se právě na planetě děje, ale i o tom, 
co se kdy stalo. Pravda, je voda, která 
se od dnešního informačního chaosu 
distancuje, je to voda, která je už sta
tisíce let držená v ledovcích. Vnímaví 
lidé cítí, že ledovcová voda má jinou 
vibraci, jakousi původní čistou nezko
rumpovanou vibraci z dob, kdy lidé, 
kteří neměli k přírodě úctu, nepřežili. 
Jediný pozitivní přínos tání ledovců 
vidí v tom, že se právě tato informace 
začíná šířit do celého světa.

ÓM pro vodu
Někde v hlubině našeho vědomí 

víme, jak moc je voda důležitá a že pro 
nás není jen rozpouštědlem pro mine
rály a vitamíny, víme, že nám naslou
chá a že i my můžeme její hlas slyšet. 

Ne nadarmo jsou uši 
podle TČM přiřazené 
k prvku Voda. Kdysi 
jsme vodě děkovali, 
čistili jsme studánky 
a u pramenů nechávali 
dary. Byly doby, kdy 
tradice „otvírání stu
dánek“ žila. Dnes si ale 
upřímně řečeno nedo
kážu představit, že by 
se mladé slečny odtrh
ly od virtualni reality, 

oblékly se do bílých šatů, ozdobily se 
věnečky a s písní na rtech se vypravily 
ritualně čistit pramen v lese. Časy se 
mění a je pochopitelné, že nová doba 
si žádá nová řešení. Vytvořme si ka
ždý svůj rituál a svoji úctu a lásku 
projevme vodě a skrze ni tak celému 
světu. Naše poselstvi bude zachováno 
a bude kolovat po celé Zemi.

Můžu vám prozradit, jaký je můj 
rituál.

Uctívám vodu v sobě i kolem sebe 
krásným dlouhým óm, které vibruje 
univerzální kosmickou energií a ne
chám rozšířit tuto léčivou vibraci do 
nejzazších koutů svého těla i celého 
světa. A protože bydlím v blízkosti 
vodní nádrže Švihov, je možné, že 
moje óm se ocitne v každé skleničce 
natočené z vašeho kohoutku. Jsem 
sice jenom pouhou kapkou, ale má 
vibrace ovlivňuje oceány.

S láskou pro vodu vás zdraví Tereza.
Další texty naleznete na www.sily.cz.

MĚSTOAKTUALITY

Krev planety Země

Yemaya assessu,
assessu Yemaya.

Yemaya olodo,
olodo Yemaya.

Text původní africké písně,
která oslavuje vodu.

Blanka Olišarová

Každoročně si na naší základní 
škole připomínáme v rámci pro

jektového dne 22. duben, na který 
připadá Den Země. Mladší děti ve 
svých aktivitách poznávají známé, 
méně známé i ohrožené živočichy, 
stavbu jejich těla, rozdělení podle 
podnebných pásů atd., starší žáci se 
zabývají ekologií, možnostmi recy
klace a obnovitelnými zdroji, v rámci 
praktických úkolů poznávají funkci 
čističky odpadních vod nebo si zkou
ší vyrobit ruční papír z recyklované 
papírmašé. Součástí projektového 
vyučování je také úklid okolí školy, 
jídelny a dalších částí Zruče, kam se 
žáci vydávají na svou cestu za pozná
váním Matky Přírody.

Letošní rok je ale celý zvláštní, spe
cifický díky nemoci covid19. Volně 
cestovat po venku ve větším počtu, 
než jsou 2 lidé, nebylo zatím možné, 
natož se hromadně setkat ve školních 
prostorách, když se veškeré vzdělávací 
aktivity přesunuly do online prostře
dí. Přesto alespoň dvě tradiční akti

vity zůstaly zachovány – a sice lite
rární a výtvarná soutěž u příležitosti 
Dne Země. Tentokrát se své tvorbě 
žáci věnovali ve volném čase v poho
dlí domova. Možná díky domácímu 
prostředí a také díky možnosti vyu
žít moderní technologie ve výtvarném 
umění tak letos práce získaly jiný ná
dech. Literární tvorbě se žáci věnovali 
v rámci českého jazyka a možná právě 
domácí prostředí, kde panuje pohoda, 
přispělo k tomu, že se sešla spousta 
zajímavých prací. Žáci mohli doma 
naplno využít svou imaginaci a také 
uplatnit své znalosti v rámci českého 
jazyka – různé formy, literární styly a 
vyjadřovací prostředky. letos, možná 
kvůli své izolaci, měli větší potřebu se 
vyjádřit. Sešlo se více prací a názorů 
než obvykle. Z těch nejlepších prací 
byla sestavena sbírka textů, která byla 
vydána jako brožura.

Do výtvarné soutěže se mohli zapo
jit žáci všech ročníků, kteří byli tento

krát zcela odkázáni na své možnosti, 
výtvarné prostředky a svou předsta
vivost. Mladší žáci kreslili, malovali, 
stříhali a lepili, vznikly zajímavé kolá
že zaměřené na živočichy, znečištění 
planety, vliv koronaviru na život na 
Zemi v současnosti, starší žáci vedle 
těchto technik experimentovali také 
s výtvarnými možnostmi, které jim 

poskytuje moderní technika: někte
ří poprvé vytvořili své dílo v grafic
kých programech na PC, grafických 
tabletech nebo i na mobilu, vznikly 
zajímavé fotograf ické koláže nebo 
dokonce i videa, zaměřená na problé

my, které naši planetu sužují. Domá
cí online výuka tak poskytla žákům 
široké možnosti zapojení techniky 
do tvorby, které by ve škole v běžné 
výuce neměli možnost využít. I zde 
platí přísloví, že vše zlé je k něčemu 
dobré. Celkem žáci soutěží ve 4 kate
goriích: I. kategorie – 1. – 3. třída, II. 
kategorie – 4. a 5. třída, III. kategorie 
– 6. a 7. třída a IV. kategorie – 8. a 9. 
třída. Z každé kategorie bude vybráno 
cca 10 nejlepších prací, které žáci po
stupně zasílali na můj email. Každý 
rok dosud o vítězích v každé kategorii 
rozhodli svým hlasováním sami žáci. 
Uvidíme, jak to bude letos – čekáme 
na návrat II. stupně, kdy by bylo mož
né zrealizovat hlasování žáků. V opač
ném případě by bylo potřeba využít 
online hlasování omezené pouze na 
hlasy žáků. Takže – uvidíme, co nám 
následující týdny přinesou.

Je pro nás velmi důležité, že se žáci 
do obou soutěží zapojili navzdory 
náročné době a mnoha pracovním 
povinnostem, které musí ve svém vol
ném čase splnit, a také je výborné, že 
navzdory nepříznivé době mohly obě 
soutěže proběhnout. Pevně doufáme, 
že příští rok už bude pokud možno 

probíhat k lasicky a budeme moci 
na škole Den Země náležitě oslavit 
a připomenout si, že člověk není 
zdaleka ten nejdůležitější článek na 
zeměkouli. To, že si dokážeme pří
rodu podmanit, nese i velkou dávku 
zodpovědnosti, a jak poukázali žáci 
ve své tvorbě – je pouze na nás, zda si 
přírodu zničíme, nebo si ji uchováme 
do dalších let. 

Na další práce žáků se můžete těšit 
v příštím čísle ZN.

Den Země v on-line době

PRÁCE ŽÁKŮ: ARCHIV ZŠ
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Simona Rejnková

První jarní měsíc jsme v Mateřské 
škole Malostranská zahájili di

stanční výukou z důvodu plošného 
uzavření mateřských škol. Výuka je 
nejenom pro předškoláky, ale i pro 
mladší děti. Je to způsob výuky, kte
rý probíhá na dálku. Jednou týdně se 
s dětmi setkáváme online.

Začali jsme povídáním o jaru. Jar
ní období je plné úžasných možností 
k pozorování měnící se přírody. Děti 
nám vyprávěly, jak chodí s rodiči na 
zahrádku a do parku, kde pozorují 
a zkoumají přírodu. Popsaly nám, jak 
vypadá tráva, zem, počasí, kytičky, 
stromy a ptáci. Povídali jsme si o síle 
jarního slunce, jak hřejivé sluneční 
paprsky probouzejí přírodu. Děti 

dostaly za úkol také doma probudit 
semínko a pozorovat ho. Kdo chtěl, 
mohl zasít osení, jelikož se přiblížily 
svátky jara a zelené osení je neodmy
slitelně jeden ze symbolů patřící k Ve
likonocům. S dětmi jsme probrali zvy
ky a tradice. Při online setkání jsme si 
ukázali vajíčka a pověděli jsme si také 
něco o pomlázce. Dětem jsme roznes
li velikonoční nadílku a přichystali si 
pro ně zábavné úkoly, které jsme za
věsili na plot u školky. Dotvořily nám 
krásně jarní výzdobu, rozkvetly nám 
nejenom okna, ale i plot. Věříme, že 
výukové materiály a podklady děti 
baví, přináší jim zábavu a zpestření. 
Děkujeme všem rodičům za zpětnou 
vazbu a za zaslané fotografie, které nás 
moc těší a dělají radost.

Jolana Keharová

I když letošní Velikonoce byly větši
nou bez koledníků a velkých rodin

ných návštěv, neznamenalo to, že by
chom je ze svého kalendáře vypustili.

Jak už to v kolektivu žen chodí, tak 
i ve školce hlavním tématem bylo va
ření a pečení. Každá z nás ráda vy
zkouší nový recept, třeba na maza
nec nebo beránka. Ale zároveň se pak 
často vrací k osvědčeným rodinným 
receptům.

A tak nás napadlo oslovit rodiče 
školkových dětí, zda by takovým 
rodinným receptem nepřispěli k vy
tvoření takzvané Školkové kuchařky. 
A rodiče opravdu mile překvapili. 
Sešlo se plno receptů na jidáše, ná

divky, nebo i na linecké cukroví. Na 
závěrečné podobě kuchařky má velký 
podíl paní učitelka Bohunka Dubjá
ková. Její přečtení stojí opravdu za to. 
A tak se podívejte na náš školkový 
web a nechte se inspirovat, třeba na 
příští rok. Dobrou chuť.

Aby měli veselejší svátky naši se
nioři v Centrinu, vyrobili jsme pro 
ně velikonočního zajíčka se sladkým 
překvapením a ušili 120 nahřívacích 
polštářků.

Také jsme reagovali na výzvu „Udě
lej radost uživatelům pečovatelské 
služby“ a stejnou nadílkou přispěli 
i jim.

Snad, jak zaznělo v poděkování, jsme 
udělali radost a přinesli kousek Veliko
noc a také jara do jejich domovů.

Blanka Olišarová

Tak je to tady – Den D. Ne, ne
mám na mysli den, kdy se spo

jenci vylodili v Normandii a pomysl
ná rafička na váze se začala naklánět 
na stranu vítězství a porážku nacis
tického Německa. Jde o můj osobní 
Den D. Proč? Dnes po více než čty
řech měsících mám opět stát před 
tabulí a před žáky, které uvidím live, 
naživo, a ne jen přes monitor počíta
če. A to proto, že část mého úvazku 
učitelky tvoří několik hodin výtvar
né výchovy a také pracovní činnosti 
u tříd I. stupně. A tak zatímco II. 
stupeň nám stále zůstává doma, kaž
dý týden se občas budu moci nyní 
podívat do školy a vrátit se ke svému 
dříve dobře známému režimu.

Pocity? Podivné, smíšené. Za ten 
čtvrtrok jsme si asi už natolik zvykli 
na to, že dříve nepřirozené věci jsou 
nyní přirozené, že pociťuji lehkou 
trému. Poznám ještě žáky jmény? 
Jak se budou po tom více než čtvrt 
roce chovat? Změní se jejich návy
ky? Budou rádi, že můžeme pracovat 
všichni společně, vidět se, mluvit 

spolu? Nebo už si také „zvykli“? Tak 
uvidíme.

Mnozí označují tento krok jako ná
vrat k normálu. No… Se svým hod
nocením jsem mnohem opatrnější, 
protože na současné situace nic zas 
tak normálního není. Ale jak s obli
bou říkám, je to lepší než nic. V prv
ní řadě – děti na I. stupni jsou ještě 
malé. A tak zatímco druhostupňové 
děti se v rámci možností se svými 
kamarády navštěvují, ve dvojicích 
spolu sportují nebo za sebou jezdí 
do sousední vesnice, těžko může ta
kový prvňáček sebrat klíče, zavolat 
rodičům, že jede za Mařenkou do 
vedlejší vesnice a nejdéle v osm večer 
bude doma. Takže určitě je skvělé, že 
se děti mohou zase vidět živě. Dále – 
opravdu jinak se chovají děti během 
30 minut při online výuce a jinak ve 
škole, kde paní učitelce můžou o pře
stávce povykládat o tom, co doma 
zažily. Je zde trošku více prostoru, 
hodiny trvají klasických 45 minut. 
A i kontakt s učitelkou je pro menší 
děti velmi důležitý – lépe se vysvět
luje látka, učitelka může se žáky více 
probrat, nebrzdí ji technické možnos

ti jednotlivých rodin, kvalita připoje
ní atd. Ale tím bych řekla, že veškerá 
„normalita“ prozatím končí. Žáci I. 
stupně se zatím učí v rámci hybridní 
tzv. rotační výuky. Cíl je jasný: eli
minace počtu žáků ve škole, jejich 
setkávání a tím snížit možnost náka
zy. Takže kamarády z vedlejší třídy 
ve stejném ročníku stejně žáci nevidí. 
Druhá věc – vše je sterilní. Ruce se 
šplíchají dezinfekcí, po celou dobu 
nosí všichni na ústech roušky nebo 
respirátory – jediná výjimka, kdy 
je mohou žáci sundat, je konzuma
ce svačiny. O přestávkách je ideální 
příliš se nesrocovat, třídy ve družině 
jsou naprosto homogenní, žádné mí
chání. Poslední hodiny mají různý 
konec – to proto, aby se žáci v jídelně 
nepotkali s jinou třídou. V jídelně 
sedí pouze dva u stolu, dospělí do
konce na samotce! Trochu nostalgic
ky vzpomínám na ruch a brebentění 
dětí v jídelně, stejně jako na možnost 
vyměnit si zkušenosti s ostatními 
kolegy během oběda, kdy se sedělo 
u dlouhých spojených stolů.

A to nejdůležitější – pobyt ve škole 
je podmíněný negativním výsledkem 

antigenních testů, které se provádí 
dvakrát týdně. Jelikož jsem absol
vovala klasické testy u lékaře, které 
šly – jak říkám – až „do mozku“, tyto 
jsou lepší. Každý, kdo se kdy šťoural 
v nose, je v podstatě na odběr vzorku 
připraven. Sama jsem zvědavá, jaké 
to bude, jelikož ani já se jako učitelka 
testování nevyhnu. Postup je jedno
duchý – otevřít kartičku, sloupnout 
ochranný papírek, vyjmout odebírací 
tyčinku z obalu a šup s ní do nosu. 
Zatočit 5× v jedné nosní dírce, 5× ve 
druhé a šup s tyčinkou do okénka 
v kartičce. Zakápnout pár kapkami 
roztoku – u dětí provádí učitelka 
nebo asistentka – zavřít kartičku, 
pořádně přimáčknout a uhladit… 
A pak už jen sledujete, jak roztok 
stoupá po lakmusovém papírku, 
a modlíte se, aby tam byla pouze jed
na čárka a ne dvě (nejen u sebe, ale 
i u žáků). Obzvlášť ve čtvrtek, kdy 
by jeden nakažený žák poslal třídu 
do karantény. Kluci z vyššího stupně 
rádi vtipkují, jaké by to bylo, dávat 
dívkám ještě k antigenním testům 
testy těhotenské – kde prý by se hol
ky bály víc, že se objeví dvě čárky. Za 

15 minut máme výsledek a hurá do 
výuky. Za sebe můžu říci, že testo
vání je brnkačka. Otrava, zdržování, 
do kterého se nechce, ale brnkačka. 
Člověk se bojí maximálně dvou věcí – 
aby při odběru neulpělo na vatové ty
čince něco tužší konzistence a aby se 
neobje vily dvě čárky.

A jak to zvládají děti? Naprosto 
bravurně. A představte si – odběry 
v nosech je prý lechtají a klidně by se 
testovaly každý den! Inu – je to no
vinka, zpestření, zajímavost, zkrátka 
zábava. A jsem moc ráda, že to tak 
děti berou. Žádné slzičky se nekonají, 
natož hysterické výstupy.

Takže – připraveni jsme, hybridní 
rotační výuka na prvním stupni fun
guje a nyní čekáme na návrat žáků 
druhého stupně. I když, řeknu vám 
na rovinu – uhlídat rotační výuku 
na prvním i druhém stupni, které 
třídy v který týden jsou přítomny 
a kdy má kdo končit – vzpomeňte, 
že jsem zmiňovala různé konce po
sledních vyučovacích hodin – to tedy 
bude potom tóčo! Ale český učitel je 
člověk tvárný… vše se nějak zvládne, 
protože bude muset.

Distanční výuka v MŠ

MŠ Na Pohoří – školková kuchařka

Návrat do škol – Den D

FOTA: ARCHIV MŠ

FOTA: ARCHIV MŠ
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Dej Babce mašli
aneb Nevěšte hlavu,
pověste mašli

Spojením velikonoční tradice vázá
ní stuh na pomlázky, kterou jsme si 
letos nemohli užít, pohybu na čerst
vém vzduchu – a že to na rozhledně 
letos čerstvě foukalo – a nadšení pro 
hru vznikla akce Dej Babce mašli. 
Občané Zruče a okolí byli vyzváni, 
aby v průběhu velikonočního týd
ne od úterý 30. března do pondělí 
5. dubna donesli na Babku mašli 
a uvázali ji tam. A uvidí se, kolik 
nadšenců se najde. A vidělo se, zdál

ky se vidělo! Na horním ochozu roz
hledny Babka nad Zručí nad Sázavou 
bylo příchozími uvázáno 340 různo
barevných textilních mašlí, z nichž 
některé byly i mnohametrové. Kro
mě toho na zábradlí schodiště a pod 
rozhlednou vlá lo dalších 82 stuh. 
Rekordní počin s mottem: „Nevěšte 
hlavu, pověste mašli“ byl do České 
databanky rekordů zaregistrován 
6. dubna 2021. A taky jsme slavní, 
minireportáž o této jarní akci odvy
síla la v regionálním zpravodajství 
Česká televize. Takže máme rekord 
2021 a to je výzva pro další roky a pro 

okolní rozhledny, co ty na to – Boh
danko, Špulko, a ostatní?

Zručský knihomol
aneb Léčba pozitivní knihou

Biblioterapie neboli léčba četbou 
využívá léčebné a podpůrné účinky 
četby. Dobré čtivo dokáže proka
zatelně léčit duši. Láska ke čtení 
a knihám může ochránit náš mo
zek před obávaným Alzheimerem, 
zmenšit vliv stresu na organismus, 
posílit pozitivní myšlení, a dokonce 
má dobrý vliv na mezilidské vztahy. 
A na to, co číst, se svých čtenářů 

vypta ly v anketě zručské knihov
nice. Výsledky této ankety najdete 
v příštím vydání Zručských novin. 
Takže se inspirujte, přijďte si knihy 
vypůjčit a začněte s léčbou!

Výstava na kolonádě
aneb Prvotiny budoucích umělců

Všimli jste si, že všechny výlepové 
plochy a vitríny po městě jsou tak 
nějak nevyužité? Nemohou se konat 
kulturní akce, besedy, slavnosti, a tak 
tu nejsou vylepené plakáty, kterými 
bychom vás na ně zvali. A proto jsme 
oslovili zručské základní a mateřské 
školy, děti neváhaly ani chviličku 
a pustily se do tvoření nádherných vý
kresů a všelijakých veselých výtvorů. 
A tou spoustou barevných kreseb jsme 
vyzdobili prázdné plakátovací plochy. 
Sluníčka, květiny, zajíčci, ptáčci, to 
všechno a mnohem víc uvidíte, až se 
půjdete projít kolonádou, náměstím 
MUDr. J. Svobody. Výstava na kolo
nádě má jediný a přitom velmi dů
ležitý cíl. Vykouzlit vám úsměv na 

rtech a potěšit na duši. To je motto, 
s kterým byla vytvořena, a to je přání, 
které máme.

Jarní procházkování
anebo Okolím Zruče po svých

Jak je známo pohyb léčí, a tak zve
me všechny rodiny s dětmi, zdatné 
i ty méně zdatné turisty na lázeňské 
toulky po okolí. V každém z osmi 
cílů najdete už nyní informační ce
duli, na které se skrývá písmenko do 
tajenky. Ti zvídaví a nadšení lázeň
skými procházkami tak vyluští ta
jenku, za kterou budou v infocentru 
odměněni malým dárečkem. A kam 
vás cesty povedou? Obdivovat krásu 
naší krajiny můžete z Chabeřických 
skal. Šum protékající řeky Sázavy 
si nejvíce užijete u Chabeřického 
mlýna. Poklidné procházky nabízí 
trasa k Rákosí, k rybníku Na Rybár
ně nebo ke studánce Sagittě. Krásné 
kouzlo vodní hladiny vám odhalí 
nedaleká Horecká pískovna. I socha 
svatého Vavřince se těší na nové ob

1. ZRUČSKÉ listy Lázeňské

Rozvrh pravidelných KVĚTNOVÝCH procedur:
soboty – od 14.00 – Koncert na kolonádě
neděle – od 11.00 do 15.00 – Chyť Babku za kliku
úterky – od 16.30 do 18.00 – Relaxační cvičební podvečer
středy – od 19.30 – Letní kino
od 30. 4. do 2. 5. – Čarodějnická stezka skřítka Chytrolína
kdykoliv – Jarní procházkování, Lázeňské prameny,
Šipkovaná, Výstava na kolonádě

Zručské jarní lázně pro duši ožily
aneb Zručské jarní lázně pro život bez bázně

Poděbrady jsou na srdce, Vary na tráve
ní, Litomyšl a teď i Zruč jsou na duši. 
Plány na povznesení dobré nálady, léč

bu splínů a samoty prostřednictvím lázeň
ských procedur dostávají konkrétní podobu. 
Odbor kultury, školství a sportu Městského 
úřadu Zruč nad Sázavou nabízí léčbu smí
chem, pohybem, procházkami, hraním si 

s dětmi, hudbou, četbou, prohlížením sta
rých fotek. Výběr procedur, jejich množství, 
pořadí je na každém z vás. A z jakých aktivit 
můžete vybírat? To se dozvíte v následujících 
řádcích. Sice už neodpovíte na knihovnic
kou anketu a prošvihli jste i akci Dej Babce 
mašli, tedy pokud jste nepřivázali na roz
hlednu mašli. Pokud ano, děkujeme.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 10

FOTA: ARCHIV MĚSTA
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divovatele a na vše bude dohlížet, 
jak jinak, naše Babka. Tak ať vám 
květnové počasí přeje, i když májo
vý deštíček určitě nikoho nezastaví.

Lázeňské prameny ve Zruči
aneb Kudy teče, tudy léčí

Patříte k milovníkům lázeňských 
pramenů? Pak pro vás máme dob
rou zprávu. I ve Zruči pár takových 
pramenů vyvěrá, tedy v květnu vy
věrat začne. Můžete je ochutnat ve 
ZRUČných dobrotách, v kavárně 
Hellas a v restauraci U Kuklů. Jeden 
z pramenů dokonce najdete i v ne
da lekých Němčicích v rodinném 
pivovaru Švihov. Jaký pramen si 
vyberete, záleží jen na vás. V rámci 
léčení duše je doporučujeme ochut
nat všechny, nejlépe v originálním 
lá zeňském pohárku, k ter ý bude 
k dostání v restauracích i v zámec
kém infocentru. Na své si přijdou 
i milovníci kávy, pro které jsou také 
připraveny lázeňské kelímky. A po
kud při svých jarních procházkách 
po pramenech dostanete chuť na 
lázeňskou sušenku nebo čo l á d k u , 
zastavte se v infocentru, nabídnou 
vám široký výběr druhů i příchutí.

Relaxační cvičební podvečery
aneb Cesta harmonie v kráse zá
meckého parku

Škola př í rodní léčby Michaely 
Sk lá řové, profesioná lní lektorky 
čínských umění čchikung a tao me
ditací, přivítá zájemce každé úterý 
na relaxačních cvičeních, povídání 
o získávání energie, propojení mo
derního způsobu života s učením 
tradic Východu a čínské medicíny za 

účelem kultivace sebe sama a života 
ve všech oblastech. Pokud toužíte 
po harmonii, přijďte první květnové 
úterý do zámeckého altánku v par
ku ve Zruči nad Sázavou. Potřebovat 
budete pouze dobrou náladu a chuť 
zkusit něco pro někoho vyzkoušené
ho, pro někoho nového.

Chyť Babku za kliku
aneb Výzva pro zručské sportovce

Sportovci si v poslední době svého 
koníčka moc neužili, nemohli dávat 
góly, branky, smečovat, závodit ani 
tancovat. Spravit chuť si mohou kaž
dou květnovou neděli, kdy se pořádá 
běh na rozhlednu. Start je vždy mezi 
11.00 a 15.00 hod. u sportovní haly ve 
Zruči nad Sázavou, kde se nahlásí
te pořadateli (správce haly), můžete 
mu oznámit, jest li běžíte sami za 
sebe, nebo za některý oddíl TJ Jis
kra, nebo třeba za dobrovolné hasi
če, školní třídu apod. a vydat se na 
běh na Babku až nahoru. Tam vám 
změří čas. A uvidíme, kdo bude nej
rychlejší a která partička bude mít 
nejpočetnější zastoupení. Položíme 
laťku, základní nejlepší čas a v dal
ších letech ho můžeme překonávat.

Šipka za šipkou
přírodou tě provedou
aneb Zpátky do dětských let

Pamatujete si z dětství na dobro
družnou hru, při které jste měli oči na 
stopkách a hledali na vyznačené trase 
značky a úkoly ke splnění? Tak přesně 
tuhle napínavou hru si pro vás a vaše 
malé stopaře a stopařky připravily 
členky Rodinného centra Setkání. 
Hra bude připravená od 24. dubna, 
potrvá celý květen a projít si ji může
te třeba, až vysvitne sluníčko. Začátek 
stopovačky je u sportovní haly ve Zru
či nad Sázavou. Na trase čekají děti 
nejrůznější úkoly, hádanky a pátrání 
po indiciích. Délka trasy je 4,5 km 
s možností zkrácení na polovinu. Ke 
svačince na cestu si do batůžku při
balte i tužku nebo pastelky a nějaký 
bloček na poznámky. V infocentru je 
připravena sladká odměna pro všech
ny úspěšné stopaře. Sledujte web měs
ta nebo FB infocentra a RC Setkání, 
kde se dozvíte více informací. Akce je 
vhodná pro děti od dvou let.

Na čumendu k hradbám
aneb Zručská historie i součas
nost v letním kině

Letní kino se po zimní přestávce 
hlásí s nevšední podívanou. Máme 
pro vás totiž připraveno několik zají
mavých promítacích večerů. Půjdete
li ve středu po setmění na procházku 
do zámeckého parku ve Zruči nad 
Sázavou, nezapomeňte nahlédnout 
přes hradby do letního kina. Je zde 

pro vás připravena sekvence fotek, 
která vás zavede do historie Zruče, 
ale i do zákulisí zručských akcí na 
dosud nepublikovaných fotografiích. 
Neprozradíme vám vše, na co se těšit, 
ale věřte, že to bude stát za to. Tak 
nezapomeňte, že každou středu letní 
kino v zámeckém příkopu ožije, aby 
vás provedlo historií i současností.

Ča rodějnická stezka sk ř ít ka 
Chytrolína
aneb Kdopak ti hlavičku potrápí, 
nožičky unaví a sladkostí odmění?

Nejenom pro děti a jejich rodiče je 
určena akce, která alespoň trošičku 
připomene jindy tradiční oslavu čaro
dějnic, pálení ohňů. Od pátku 30. 4. 
do neděle 2. 5. se můžete kdykoliv bě
hem dne vydat na čarodějnickou stez
ku. Začíná ve Zručském dvoře a je asi 
3 km dlouhá. Na deseti stanovištích 
splníte úkoly, a pokud se nepolekáte 
čarodějnice na posledním stanovišti, 

dokončíte tajenku. A když ji pro
zradíte p. Richterové ve ZRUČných 
dobrotách (v otvírací době 11.00
17.00 hodin), obdržíte sladkou odmě
nu a budete mít jedinečnou možnost 
ochutnat čarodějnický lektvar.

Koncert na kolonádě
aneb Kdo chce, poslouchá, kdo 
chce, zpívá, kdo chce, tančí

Co by to bylo za lázně bez koncertů 
na kolonádě? I zručské lázně nabízejí 
originální hudební zážitek v podobě 
pravidelných sobotních odpoledních 
koncertů v zámeckém altánku v par
ku ve Zruči nad Sázavou. Manželé 
Paterovi, učitelé zručské základní 
umělecké školy, vám zahrají k dobré 
pohodě, relaxaci a i ke zdraví, protože 
hudba léčí duši. Obohaťte svou pro
cházku po parku o nevšední zážitek, 
zastavte se, zaposlouchejte, nebudete 
litovat. Přijďte odměnit umělce po
tleskem, jistě se jim po něm stýská…

AKTUALITY
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FOTO: ŠTĚPÁNKA RICHTEROVÁ

FOTO: ARCHIV MĚSTA

FOTO: NATÁLIE BARTLOVÁ
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por. Vendulka Marečková

Dne 12. března 2021 po půl šesté večer, řídil 
čtyřiačtyřicetiletý muž ve Zruči nad Sáza

vou v ulici Vlašimská ve směru od centra motocy
kl značky PIAGGIO. Při projíždění křižovatkou ve 
směru na obec Nesměřice se nechoval ohleduplně 
a ukázněně, neřídil se pravidly silničního provozu 
a nepřizpůsobil rychlost dopravně technickému 
stavu vozovky. Řidič vlivem nepřiměřené rych
losti uvedl motocykl do smyku, následně najel na 
chodník a poté narazil přední částí motocyklu do 
domu. Po nárazu i s motocyklem upadl na zem, 
kde zůstal ležet. Řidič byl následně odvezen do 
nemocnice. Dechová zkouška u něj ukázala pozi
tivní hodnoty ve výši 2,10 ‰ alkoholu. Následná 
provedená lustrace řidiče ukázala, že nevlastní 
jakékoliv řidičské oprávnění.

Dopravní policisté ještě téhož dne motorkáři 
sdělili ve zkráceném přípravném řízení pode
zření pro spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

Podezřelému motorkáři hrozí trest odnětí svo
body na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest 
nebo zákaz činnosti.

Ohrožení pod vlivem návykové látky
Devětačtyřicetiletý muž dne 13. března 2021 

v půl druhé ráno řídil po pozemní komunikaci 
č. 126 od obce Soutice směr Zruč nad Sázavou 
osobní motorové vozidlo tovární značky Renau
lt Laguna Grandtour. V ulici Modrá byl stavěn 

a kontrolován kombinovanou policejní hlídkou, 
následná dechová zkouška ukázala u řidiče po
zitivní hodnoty na přítomnost alkoholu v dechu 
ve výši 2,47 ‰. Dne 17. března 2021 bylo řidiči 
sděleno ve zkráceném přípravném řízení pode
zření pro spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

Podezřelému muži hrozí trest odnětí svobody až 
na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Případ neplacení výživného
V prvním případě zapomíná na své dvě děti 

jednatřicetiletý tatínek. Ten od června loňské
ho roku do současnosti neplní svoji vyživovací 
povinnost na své dva nezletilé syny ze Zruče nad 
Sázavou. V současné době dluží nejméně dvacet 
pět tisíc korun.

V případě odsouzení hrozí zapomětlivým 
„tatínkům“ za takové jednání až roční trest od
nětí svobody.

por. Vendulka Marečková

S příchodem jara začíná motorkářům nová se
zóna. Motocyklisté by si měli uvědomit, že 

patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního 
provozu. Případný střet s vozidlem nebo pevnou 
překážkou končí ve valné většině těžkými zra
něními nebo dokonce smrtí. Závažnost doprav
ních nehod motocyklistů je až šestkrát vyšší než 
u osobních automobilů.

Buďte vidět
Vidět a být viděn – tohle pravidlo platí celou se

zónu, na jejím začátku ale dvojnásob. Řidiči aut 
si na přítomnost motorkářů v provozu musí opět 
zvyknout. Nepodceňte proto kvalitu motorkář
ského oblečení i jeho barevnost. Nebo přidejte 
alespoň výrazné barevné doplňky.

Zkontrolujte stav motocyklu
Motorka potřebuje před první jízdou péči. 

Zkontrolujte pneumatiky, zda jsou odvzdušně
né brzdy, a případně odmastěte brzdové kotou
če. Vyrazit na první jízdu na nezkontrolovaném 
stroji, který stál několik měsíců v garáži, není 
dobrý nápad.

Hlavně s klidem!
Zvláště méně zkušeným motorkářům experti 

doporučují absolvovat před začátkem sezóny 
kondiční jízdy. I zkušený jezdec by ale neměl 
zapomenout, že na silnici po zimě leží zbytky 
posypu, který je nebezpečný při brzdění. A než 
se pustíte do ostrého klopení zatáček, pořádně 
zahřejte pneumatiky.

MOTORKU NENÍ TAK SNADNÉ ZASTAVIT JAKO 
TŘEBA AUTO!

Více naleznete zde:
http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/motocykli-
sta/besip-jizda-nr.pdf

Pod vlivem alkoholu naboural

Motorkářská sezóna je tady

Andrea Pacalová

Vytížení komínů je během topné sezóny, trva
jící 7–8 měsíců, velmi dlouhé období. Proto, 

prosím, nepodceňujte jejich čištění, pravidelné 
kontroly a revize. Teď po skončení topné sezóny 
je dobré si prohlídku zajistit včas. Kontrolu ko
mínů a spalinových cest v objektech ve vlastnic
tví fyzických osob si vlastník zajišťuje sám. Ta je 
prováděna osobou odborně způsobilou, která je 
držitelem živnostenského oprávnění v oboru ko
minictví. Oprávněná osoba, která provedla čištění 
nebo kontrolu spalinové cesty, předá objednateli 
služby písemnou zprávu o provedeném čištění 
nebo kontrole spalinové cesty neprodleně, nebo 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne prove
dení čištění a kontroly spalinové cesty (spalinová 
cesta – dutina určená k odvodu spalin do volného 
ovzduší). Kontrola spalinových cest s připojeným 
spotřebičem na pevná paliva i na plynná paliva 
o výkonu 50 kW včetně se provádí jedenkrát 
ročně. Od 1. 1. 2016 řeší čištění, kontrolu a revizi 
spalinové cesty Zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty 
pro kontrolu a čištění komínů jsou uvedeny ve 
vyhlášce č. 34/2016 Sb. O čištění, kontrole a revizi 
spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty, sloužící pro odtah spalin 
od spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výko
nu do 50 kW včetně, je možné provádět svépomo
cí 3x ročně. Při čištění spalinové cesty svépomocí 

u komínu na pevná paliva začněte prohlídkou 
kamen. Zkontrolujte šamotování, uzávěry dvířek 
a stav kouřovodu. Dále prohlédněte napojení na 
komínové těleso, a zda komín odpovídá požárním 
předpisům. Přesvědčte se, že v komínovém tělese 
nejsou zazděné dřevěné trámy a v prostorách ve 
vzdálenosti nejméně jeden metr od vnějšího povr
chu neskladujete žádné hořlavé látky. Zkontroluj
te sopouchy (konstrukční díl komína, do kterého 
je připojen kouřovod). Ty, které nejsou zapojeny 
do kouřovodů, musí být uzavřeny ucpávkou a ví
kem z nehořlavého materiálu, popř. zazděny.

U všech topidel dbejte na bezpečný odstup od 
zařízení místnosti. Neníli možné dodržet bez
pečnou vzdálenost, zabezpečte kvalitní tepelnou 
izolaci mezi kamny a ostatním nábytkem.

Co dělat, když zahoří v komíně?
Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Mohlo by 

totiž dojít k popraskání komínového tělesa, nebo 
i k výbuchu. Urychleně odstraňte veškerý hořlavý 
materiál v blízkosti komínového tělesa. Volejte na 
linku 150 nebo 112. Do příjezdu hasičů je možné 
krotit plameny vhazování písku vymetacími dvíř
ky, nebo ze střechy do komína.

Nikdy nejednejte riskantně. Nejdůležitější je 
život a zdraví a potom majetek.

Zpracováno z podkladů pana Pavla Rychetského – 
vedoucího odborné rady prevence OSH Kutná Hora.

Komíny

FOTA: ARCHIV MŠFOTA: ARCHIV MŠ

vyhlašuje

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis dětí se koná dne

3. až 7. května 2021
Tiskopis „žádost o přijetí dítěte“ si můžete stáhnout na stránkách školy

Rodiče mohou získat další aktuální potřebné informace od ředitelky školy
na telefonním čísle 730 514 027 nebo na stránkách školy.

Při podání žádosti o přijetí je nutné doložit:
• Žádost o přijetí (najdete v dokumentech školy)
• Kopii rodného listu
• Kopii očkovacího průkazu
• Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte
(pokud není shodné s rodiči)

ZÁPIS DĚTÍ 

FOTO ARCHIV PČR
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• 1. 3. 2021 – V 10.58 hodin byla hlídka MěP požádána policií o kontrolu 
ulice Kutnohorské, kde měl překážku silničního provozu tvořit kamion, který 
zůstal stát na železničním přejezdu. Na místě bylo ve spolupráci s hlídkou 
PČR dohlíženo nad bezpečností v dopravě až do úplného obnovení silničního 
provozu.

• 4. 3. 2021 – V odpoledních hodinách bylo hlídkou MěP zaregistrováno 
v prostorech náměstí Míru opakované porušování mimořádných opatření. 
Na náměstí byl zjištěn devětatřicetiletý místní výtečník, který se opakovaně 
pohyboval po veřejném prostranství bez ochranných prostředků dýchacích 
cest. S uvedeným byla věc projednána na místě jako přestupek uložením 
blokové pokuty.

• 13. 3. 2021 – Ve večerních hodinách bylo hlídkou MěP zjištěno, že se 
v ulici 1. máje ozývá nějaký hluk a křik. Na místě byl strážníky zjištěn místní 
devětadvacetiletý občan, který v opilosti hulákal na celou ulici. Uvedenému 
muži bylo na místě domluveno a následně byl již za asistence hlídky PČR 
nasměrován k nedalekému bydlišti.

• 16. 3. 2021 – O spolupráci byla požádána hlídka MěP operačním PČR. 
Důvodem bylo oznámení o muži, který chce spáchat sebevraždu skokem ze 
skal. Hlídkou MěP byla provedena kontrola cyklostezky a přilehlého okolí. 
Následně bylo přijato oznámení, že by se měl uvedený nacházet u jednoho 
z místních restauračních zařízení. Zde si muže poté k dalšímu opatření převzal 
zdravotnický personál.

• 27. 3. 2021 – V 13.10 hodin byla hlídka MěP požádána operačním PČR 
o výjezd do ulice Nábřežní. Zde se měl nacházet nějaký opilec, který vykři
koval, že někoho zabije. Na místě byl strážníky zjištěn jednačtyřicetiletý muž, 
který se obdobného jednání dopouštěl i předešlé noci. Muže si následně po 
svém příjezdu převzala na místě k dalšímu opatření hlídka PČR.

Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Události řešené městskou policií
v březnu 2021

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v březnu 2021

• 1. 3. 2021 – KOPIS vyslalo jednotku k odstranění nepojízdného tahače 
s návěsem, který zůstal stát na železničním přejezdu ve Zruči nad Sázavou. 
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že kamion zůstal stát na přejezdu zadní 
částí. Provoz na železniční trati byl zastaven. Na místě byla Policie ČR 
a dostavila se Městská policie. Automobilu zhasl motor a nešel nastartovat. 
S řidičem bylo řešeno možné odstranění vozidla z přejezdu. Řidič zkoušel 
automobil startovat, což se mu zanedlouho podařilo. Vozidlo odjelo z pře
jezdu a pokračovalo v cestě. Jednotka se vrátila na základnu a provoz na 
železnici byl obnoven.

• 12. 3. 2021 – Jednotka byla povolána k odstranění spadlého stromu přes 
vozovku ve Zruči nad Sázavou na silnici 126. Vyvrácený suchý smrk byl 
rozřezán motorovou řetězovou pilou a odstraněn mimo vozovku. Vozovka 
byla uklizena a provoz na komunikaci obnoven.

• 12. 3. 2021 – Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě motocyklu do 
Zruče nad Sázavou. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, 
že se jedná o řidiče skútru, který při projíždění levotočivé zatáčky narazil 
do obrubníku chodníku a následně do zdi přilehlého domu. Na místě bylo 
vozidlo ZZS Zruč nad Sázavou a řidič byl v péči lékaře. Jednotka provedla 
zajištění místa dopravní nehody, z motocyklu nedošlo k žádnému úniku 
provozních náplní. Do příjezdu Policie ČR byl řízen provoz na komunikaci. 
Na místo dopravní nehody se dostavila jednotka SDH Zruč nad Sázavou. 
Zraněný řidič motocyklu byl odvezen na vyšetření do nemocnice.

• 16. 3. 2021 – Krajské operační a informační středisko vyslalo jednotku 
k případu vyhrožování možnou sebevraždou ve Zruči nad Sázavou. Na 
uvedené adrese byl proveden průzkum a nikdo nebyl nalezen. Poté KO
PIS možné místo opravilo. Společně s Policií ČR a Městskou policií jsme 
prohlédli místo u skály. Nedlouho na to byla objevena osoba, která byla 
zmatená. Bylo zjištěno, že to byla ta osoba, která měla v úmyslu se zabít. 
Po příjezdu ZZS byla osoba předána do jejich péče.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Aktuálně slovem a obrazem
Martin Hujer

Zastupitelstvo města jednomyslně 
schválilo strategický plán města 
2021–2031

Dne 15. března třináct zastupitelů 
schválilo strategický plán města na 
roky 2021–2031 včetně akčního plánu 
2021–2022. Všechny schválené doku
menty najdete na webových stránkách 
města v záložce Strategické dokumenty.

Z jednání rady města ze dne 8. 3. 2021
Radní schválili (vybíráme):

 vyhlášení výběrového řízení na veřej
nou zakázku malého rozsahu: „Rekon
strukce střech Zruč nad Sázavou – škola 
Pod Farou a střecha městské policie“

 nákup třídící lžíce a úpravu hydrau
liky od fi rmy SAP, spol. s r. o. pro naše 
technické služby

 odpisový plán Základní umělecké 
školy Zruč nad Sázavou pro hudební 
nástroj pianino Petrof 125 M1

 uzavření nájemní smlouvy na pro
story k podnikání ve Zručském dvoře 
(objekt H na adrese Okružní č. p. 1116), 
s Centrin CZ, s. r. o. (navazuje na stá
vající kavárnu)

 uzavření smlouvy na prodej dřevní 
štěpky s fi rmou ČEZ Energo, s. r. o. pro 
rok 2021 (do naší biokotelny)

 uzavření kupní smlouvy s firmou 
Wood & Paper, a. s. na dodávku sorti         
mentu jehličnatých kulatin.
Radní vzali na vědomí:

 sdělení výsledku výběrového říze
ní na prodej nemovitého majetku v k. 
ú. Zruč nad Sázavou (Město v něm 
nakoupilo pozemek 2394/1 o výměře 
14 tis. m2 u požární nádrže na Dubině).

Lokalita Na Pohoří má novou autobu
sovou zastávku

Na Pohoří fi rma Jan Řimnáč namon
tovala novou autobusovou zastávku. Do
šlo k rozšíření chodníku před zastávkou, 
která nyní má bezbariérový přístup.

Nový transformátor – staráme se
Do energocetra v Sázavanu město za

koupilo nový transformátor pro dodáv
ku elektřiny v nízkém napětí zejména 
pro fi rmy v průmyslovém areálu.

Zastupitelstvo města dne 29. 3. 2021
Schválilo:

 nákupy pozemků v lokalitě Rákosí
 podání žádostí o dotace ze Středo

českého kraje – auto pro pečovatelky 
a hasiče, dataprojektor do informační
ho centra a další

 přijetí dotace ve výši 1,5 mil. Kč na 
„Zvýšení kvality řízení úřadu“

 vytvoření sociální služby denní sta
cionář v Centrinu
Vzalo na vědomí:

 zprávu o výsledku hospodaření měs
ta za rok 2020 (bez závad)

 vyhlášení participativního rozpočtu 
(návrhy občanů) pro rok 2021.

Z  jed ná n í  r a dy mě s t a  z e  d ne 
22. 3. 2021
Radní schválili (vybíráme):

 uzavření smlouvy na pojištění vo
zového parku města s UNIQA pojiš
ťovnou

 vyhlášení pravidel participativního 
rozpočtu na rok 2021

 opravu hasičského vozidla Tatra od 
fi rmy KOBITTH CZ, s. r. o.

 společné vstupenky pro turisty s ka
várnou Hellas a Zručnými dobrotami

 žádost o prominutí nájemného 
s Country barem

 cenu obědů ve školní jídelně pro cizí 
strávníky ve výši 82 Kč

 podání dotací do fondů Středočes
kého kraje.
Radní vzali na vědomí:

 zprávy za rok 2020 o pojištění města, 
městské policie, hospodářské činnosti 
a městských bytech.

Zručské jarní lázně pro duši
Zručské jarní lázně pro duši zorgani

zovaly na velikonoční happening – DEJ 
BABCE MAŠLI!
Město se zapojilo do akce Hodina 
země

Město se zapojilo potřetí do akce Ho
dina Země vypnutím veřejného osvět
lení na jednu hodinu. Akce upozorňuje 
na změnu klimatu a ochranu přírody.

Uzavírka silnice 11/126 u Slavošova 
od 6. 4. do 11. 7. 2021

Začíná letošní etapa rekonstrukce 
silnice do Kutné Hory. Silnice se úplně 
uzavřela nad obcí Slavošov. Objížďka 
vede přes Pertoltice.

Akce ČEZu na Malostranském ná
městí začne v dubnu

Minimálně do konce prázdnin bude 
probíhat pokládka elektrických kabe
lů do země na Malostranském náměstí 
a některých přilehlých ulicích. V rám
ci akce budou omezení na dotčených 
místních komunikacích.

Proč používat Mobilní rozhlas
 novinky z radnice
 krizové informace a varování – 

v současné době Covidinfo z našeho 
města

 pozvánky na kulturní a sportovní 
akce

 možnost výběru, které zprávy chci 
dostávat. Obecné info z úřadu a kri
zové informace budete dostávat vždy. 
Z ostatních zpráv si můžete vybrat 
(kultura a sport, knihovna, rodiny 
s dětmi, majitelé zvířat a další)

 nahlášení závady ve městě
V našem městě v současné chvíli 

používá mobilní rozhlas téměř 1 000 
spoluobčanů.

Přihlášení na: https://www.mobilni-
rozhlas.cz/registrace.

Oprava vodovodu v Kutnohorské 
ulici ukončena

Nové trafo v SázavanuBudova trafostanice v Sázavanu

Práce na vodovodu a kanalizaci v Okružní

Pumpa u bývalé školy Pod Farou Nový kontejner na hřbitově Údržba zeleně horolezci

Pokládání potrubí 
v Kutnohorské ulici

Výstavba kanalizace 
v Krátké ulici

Sloupy pro solární lampy 
Na Pohoří

FOTA: ARCHIV MĚSTA
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Kateřina Kmínková

Jistě vnímáte, jak je město ne
zvykle, ale příjemně obohaceno 

o pobyt středoškolských a vyso
koškolských studentů, kteří by za 
normálních okolností trávili čas na 
internátech a kolejích ve velkých 
městech, ale v době zavřených škol 
se museli navrátit zpět domů. Zruči 
nad Sázavou dlouhodobě přítomnost 
mladých lidí chybí. Nyní můžeme 
pozorovat příjemné omlazení míst
ní společnosti. Co by vedení města 
mohlo udělat pro to, aby ve Zruči 
mladí lidé zůstávali a neodcházeli do 
velkých sídel? Nebo se tomuto trendu 
nevyhneme a je to naopak správně? 
Co pro to již vedení města udělalo 
v minulosti?

Jiří Říha
Odliv mladých lidí vnímám nejen 

já, ale i další moji kolegové jako jeden 
z nejzásadnějších (nejen) demografi c
kých problémů našeho města. Absence 
střední školy, která zde trvá od zániku 
Integrované střední školy v roce 1998 
nedává absolventům obou základních 
škol jinou možnost, než za dalším stu
diem cestovat do jiných měst. Mladí 
lidé odcházejí z města ve věku, kdy si 
formují první skutečné a trvalé sociální 
vazby. Ve věku prvních celoživotních 

přátelství a prvních skutečných lásek. 
Ve věku, kdy si začínají uvědomovat 
svoji roli ve „velkém“ světě, mimo dosa
vadní rodinu a kdy začínají intenzivně 
hledat své místo ve společnosti. První 
opravdová přátelství a lásky je poutají 
k místům, kde tyto velké emoce pro
žívají a do našeho města se vracejí spíše 
sporadicky. To je naprosto přirozený 
proces a každý známe nejeden příklad 
z nejbližšího okolí.

Zřízení střední školy ve městě by 
tomuto „odlivu“ pravděpodobně čás
tečně zabránilo. Vyžití v bohatém 
sportovním zázemí, které Zruč po
skytuje, by určitě bylo lákadlem pro 
potenciální studenty. Ale bohužel zří
zení a rozjezd podobného vzdělávacího 
institutu je extrémně nákladný, složitý 
a v dnešních podmínkách v podstatě 
neuskutečnitelný projekt. Zřejmě jedi
nou cestou by byl zájem nějakého vel
mi bohatého a velmi štědrého dárce, 
který by pokryl jak vstupní investice, 
tak provozní náklady. Šanci by mělo 
pravděpodobně jen velmi specifi cké za
měření nově vzniklé školy. Například 
výuka cizích jazyků nebo programo
vání, nutností by ale bylo dnes stále 
ještě ne příliš obvyklé „spojení s pra
xí“. V případě zaměření na jazyky by 
bylo vhodné propojení školy například 
s nějakou institucí nebo mezinárodní 
agenturou. Při zaměření na progra

mování by bylo nutné mít dostupné 
firmy podnikající ve stejném oboru. 
Je zřejmé, že Zruč – aspoň v dohledné 
době – na nic podobného „nedosáhne“.

Co tedy s tímto problémem? Samo
zřejmě zkusit nalákat mladé lidi po 
dokončení studií zpět do města, aby 
se zde usadili a založili rodinu. A jak? 
Tím, že jim nabídneme to, co potře
bují, a třeba ještě něco navíc. Potřeb 
k uspokojení je mnoho: dostupné 
moderní bydlení, zajímavé pracovní 
příležitosti i možnost samostatně pod
nikat. Mladé rodiny chtějí mít k dis
pozici také zázemí, které jim usnadní 
život, tedy především kvalitní školství, 
možnosti nakupování a jednoduchou 
dopravní obslužnost. No a samozřejmě 
sportovní a kulturní vyžití. Ano, není 
toho málo, či spíše: je toho setsakra 
dost… ale část z toho už může Zruč 
nabídnout a o další se budeme jako 
zastupitelé snažit.

A možná první věcí je ptát se mla
dých, co jim nejvíc chybí, a při jejich 
odchodu na studia jim říci: Přejeme 
vám mnoho úspěchů a až projedete 
svět a budete chtít zakotvit, přijeďte se 
podívat zpátky domů. Zruč je tu pro 
mladé a má co nabídnout. Přece ka
riéru lze v dnešní době úspěšně budo
vat i v malém městě na pokraji krásné 
přírody!

Rubrika pro zastupitele 4/2021 Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města

Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání, konaném 15. 3. 2021

schvaluje
• strategický plán rozvoje města Zruč nad Sázavou 2021–2031;
• v rámci strategického plánu rozvoje města Zruč nad Sázavou 2021–

2031 akční plán pro období 2021–2022.

Rada města na svém 63. zasedání, konaném 22. 3. 2021

schvaluje
• žádost o ukončení neživotního pojištění u Generali České pojišťov

ny, a. s. (fl otila – vozový park města);
• uzavření smlouvy na pojištění vozového parku města Zruče nad 

Sázavou s UNIQA pojišťovnou;
• pravidla zapojení do participativního rozpočtu města Zruč nad 

Sázavou v roce 2021;
• cenu oběda pro cizí strávníky ve školní jídelně Základní školy 

Zruč nad Sázavou s platností od 1. dubna 2021 za stanovenou částku 
82 Kč;

• prominutí nájemného panu Radku Vaňkátovi za období od 1. 3. 2021 
až do odvolání vládních nařízení omezující provoz restauračních za
řízení;

• smlouvu o spolupráci se Zručnými dobrotami na společné vstupen
ce s názvem „Den ve Zruči se Zručnými dobrotami“;

• smlouvu o spolupráci se kavárnou Hellas na společné vstupence 
s názvem „Zručský den pro děti s kavárnou Hellas“;

• opravu hasičského vozidla Tatra 8157 od firmy KOBITTH 
CZ, s. r. o.;

• úpravu ploch na adrese Okružní 641, Zruč nad Sázavou, na náklady 
žadatele;

• uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12
6021889/1 s firmou ČEZ Distribuce, a. s.;

• uzavření dodatku č. 1/21 ke kupní smlouvě č. 1016780745 mezi 
ČR – SPÚ;

• návštěvní řád a ceník vstupného pro turistickou sezónu 2021;

doporučuje zastupitelstvu města schválit
• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z humani

tárního fondu v rámci tematického zadání „Sociální oblast“ na akci: 
„Osobní automobil – pečovatelská služba“. Maximální výše dotace 
činí celkem 600 tisíc Kč. Minimální spoluúčast města je 10 %.

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci 
tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – 
investiční podpora“ na akci „Dětské hřiště na Dubině“. Maximální 
výše dotace činí celkem 100 tisíc Kč;

• podání žádosti na podporu tvorby participativního rozpočtu města 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu na podporu 
participativních rozpočtů obcí a měst na akci „Participativní rozpočet 
města Zruč nad Sázavou“. Finanční částka bude poskytována formou 
daru v jednotné výši 50 tisíc Kč/obec;

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo
českého Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na akci 
„Dopravní automobil pro JSDH Nesměřice“. Maximální výše dotace 
činí 300 tisíc Kč. Tato akce bude současně kofi nancována z rozpočtu 
Ministerstva vnitra ČR ve výši 450 tisíc Kč;

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 
na podporu informačních center Středočeského kraje, tematické zadá
ní Digitalizace a modernizace IC na akci „Modernizace a digitalizace 
informačních cedulí a pořízení dataprojektoru do informačního centra 
ve Zruči nad Sázavou“. Povinná spoluúčast města činí 10 %, celkové 
předpokládané náklady činí 110 000 Kč, požadovaná dotace ve výši 
100 000 Kč;

• delegování pravomoci pro hlavní účetní ekonomického odboru 
města Zruč nad Sázavou, paní Hanu Polákovou, provádět opravy 
nesprávného zatřídění položek schváleného rozpočtu města, v pří
padě jednáli se prokazatelně o technickou chybu, a v případě, že 
nedochází ke změnám závazných ukazatelů schváleného rozpočtu 
města. Tyto opravy musí být vždy zdůvodněny radě města;

bere na vědomí
• zprávu o pojištění města Zruč nad Sázavou za rok 2020 předloženou 

zpracovatelkou zprávy Ing. Gabrielou Starou, Ph.D.;
• zprávu o hospodářské činnosti města za rok 2020;
• zprávu o činnosti městské policie za rok 2020;
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sá

zavou za rok 2020, které bylo provedeno Krajským úřadem Středočes
kého kraje, odborem interního auditu a kontroly;

jmenuje
• zastupitelku JUDr. Alenu Hajskou organizačním garantem projektu 

Participativního rozpočtu2021;

neschvaluje ke zveřejnění
• prodej pozemků: p. č. 1094/16, 1094/17 a pozemků pod stavbami: 

pozemky p. č. st.: 1095, 1094/5, 1094/6, 1094/7, vše k. ú. Zruč nad 
Sázavou.

Kristýna Jirkovská

Není to ani měsíc, co zastupitelé 
města Zruč nad Sázavou schvá

lili konečnou strategii rozvoje města 
na dalších 10 let, a již tu máme další 
projekt, tentokrát zaměřený na opti
malizaci procesů pro výkon efektivní 
veřejné správy. Projekt je fi nancován 
prostřednictvím Operačního pro
gramu zaměstnanost v celkových ná
kladech 1 631 103 Kč, přičemž vlastní 
zdroje města představují částku ve výši 
81 555,16 Kč. Za kvalitní zpracování žá
dosti a její úspěšnost se patří poděko
vat Mgr. Jitce Trojanové.

Osobně mám velkou radost z úspěš
ného podání žádosti o dotaci a získání 
potřebných fi nančních prostředků na 
realizaci tohoto projektu. V současné 
době jsou procesy a pracovní činnosti 
na odborech městského úřadu na
staveny víceméně v souvislosti s his
torickým kontextem vývoje státní 
správy a bezpochyby i v reakci na léty 
přibývající státní legislativu. Stále 
se ukazuje, že existuje řada procesů 
(ne všechny), které nejsou nastaveny 
správně, anebo vůbec. V některých 

případech jsou konkrétní kompeten
ce pro řešení určité věci důvodem roz
poru a dohadování mezi jednotlivými 
odbory města. Pro podání žádosti byl 
rozhodující fakt, že městu chybí sy
stém měřitelných ukazatelů, který by 
jasně vypovídal o účinnosti a efektivi
tě procesů a pracovních postupů.

Právě daný projekt zaměřený na 
zavedení metody CAF je příležitostí, 
jak defi novat oblast řízení městského 
úřadu. Metoda CAF umožní posou
dit a zhodnotit stávající způsob řízení 
a nastavení procesů, a především po
vede k zavedení vize pro zlepšování 
systémových prvků. Samotný model 
CAF – Common Assessment Fra
mework (Společný hodnotící rámec) 
je brán jako mezinárodně uznávaný 
sebehodnotící model využívaný cí
leně pouze pro veřejnou správu a je 
zjištěno, že jeho dlouhodobá aplikace 
v rámci daného úřadu vede nepochyb
ně k zaručenému zkvalitňování posky
tovaných služeb.

Metoda CAF tedy vychází ze sebe
hodnocení a její hlavní výhodu před
stavuje fakt, že aktivně zapojuje do 
projektu samotné zaměstnance, čímž 
dochází ke zvýšení jejich motivace 

a bezesporu i zájmu o změny a násled
ně i jejich akceptaci. Nejdůležitějším 
výstupem projektu je myšlenka zvýše
ní efektivity činnosti městského úřa
du, zlepšování kvality práce zaměst
nanců, kontinuální a systematické 
zavedení opatření vedoucích k trvalé
mu zvýšení spokojenosti občanů měs
ta s činností městského úřadu.

Jsou to dvouleté cíle, které jsou 
v rámci týmu zaměstnanců městské
ho úřadu dle mého názoru dosažitel
né a reálné. Chtěla bych vyzdvihnout 
práci všech svých kolegů, jak úřední
ků, tak i ostatních zaměstnanců měs
ta. Cením si jejich odbornosti a zna
lostí, které si musí neustále doplňovat 
v souladu s měnící se legislativou. 
Není jejich vinou, že některé pracovní 
procesy a postupy jsou nesystémové, 
tak prostě šel čas a my nyní máme je
dinečnou příležitost to změnit k lep
šímu. Já věřím, že tyto změny přispějí 
i k f lexibilnější činnosti samotných 
pracovníků města, propojení odborů 
a znovuuvědomění si jejich samotných 
kompetencí.

Autorkou textu je tajemnice MÚ Zruč 
nad Sázavou.

Zvýšení kvality 
řízení městského úřadu 
metodou CAF

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Nová zámková dlažba

Betonování obrubníků pro zastávku Montáž autobusové zastávky

Na Pohoří hotovo
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◆ Koupím Jawa ČZ – motocykl, skútr, mo-
ped s  SPZ i  bez, také díly i  nekompletní 
vraky. Děkuji za nabídky. 
Tel.: 777 589 258.

◆ Koupím byt nebo dům ve Zruči nad Sáza-
vou nebo v okolí. Tel.: 777 636 440.

◆ Prodám dámské jízdní kolo zn.  Liberta. 
Kolo je v dobrém stavu. Cena dohodou.
Tel.: 778 200 747.

◆ Pronajmu byt 2+1 v  panelovém domě ve 
Zruči Na Výsluní. Byt v  dobrém stavu  – 
zděné jádro a kuchyň po rekonstrukci před 
5lety, částečně zařízený. Tel.: 734 411 169.

◆ Koupím byt (2+1 nebo 2+kk) a garáž ve 
Zruči nad Sázavou. V  případě nabídky 
mě kontaktujte na telefonu: 604 646 220.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti,

přátelům a známým
za přání k narozeninám.

Marie Kahounová

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti,

Svazu žen,
přátelům a známým

za přání k narozeninám.
Marie Benešová

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti,

Českému svazu žen a všem,
kteří mi přáli k mým narozeninám.

Zdeňka Vašíčková

PODĚKOVÁNÍZprávy z radnice
Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání, konaném 29. 3. 2021

schvaluje
• koupi pozemků p. č. 1102/26 (2 229 m2), 1102/27 (593 m2), 1102/28 

(235 m2), 1 103/4 (401 m2), 1103/5 (70 m2), vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, 
za cenu 1 004 107 Kč a uhradit veškeré náklady spojené s převodem 
vlastnictví;

• prodej pozemků p. č. 1094/18 (922 m2), p. č. 1094/19 (1 070 m2), 
vše v k. ú. Zruč nad Sázavou za celkovou kupní cenu 1 004 107 Kč 
a s podmínkou, že veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit 
prodávající;

• uzavření dohody jejímž předmětem bude: Město Zruč nad Sázavou 
na své náklady vybuduje oplocení pozemků 1094/18 a 1094/19 a to po 
jejich obvodu (nikoli mezi pozemky), přičemž maximální částka za 
materiál na oplocení nepřekročí 132 000 Kč. Součástí dohody nebude 
vybudování vstupní branky či brány. Město Zruč nad Sázavou zajistí 
přivedení vodovodu a kanalizace na hranici pozemku 1094/18v k. ú. 
Zruč nad Sázavou;

• koupit pozemek p. č. 1102/15 v k. ú. Zruč nad Sázavou (781 m2) 
od Agra Pertoltice, a. s., Nová 331, 285 22 Zruč nad Sázavou, za cenu 
50 Kč/m2 (39 050 Kč) a uhradit náklady nutné při převodu vlastnictví 
uvedeného pozemku;

• nákup pozemku p. č. 1102/22 v k. ú. Zruč na Sázavou (1 007 m2) za 
cenu 101 810 Kč;

• prodej pozemků p. č. 1628/8 (177 m2), p. č. 1864/3 (58 m2), 
p. č. 1377/2 (47 m2), vše v k. ú. Nesměřice, vzniklých geometrickým 
plánem č. 243160/2020 za cenu 50 Kč/m2 (14 100 Kč);

• prodej části pozemku p. č. 1609/1, 7 m2 (díl „a“ dle GP č. 2108
150/2019) v k. ú. Zruč nad Sázavou za kupní cenu 150 Kč/m2 (1 050 Kč);

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z humani
tárního fondu v rámci tematického zadání „Sociální oblast“ na akci 
„Osobní automobil – pečovatelská služba“. Maximální výše dotace činí 
celkem 600 tisíc Kč. Minimální spoluúčast města je 10 %;

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci 
tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – 
investiční podpora“ na akci „Dětské hřiště na Dubině“. Maximální 
výše dotace činí celkem 100 tisíc Kč;

• podání žádosti na podporu tvorby participativního rozpočtu města 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu na podporu 
participativních rozpočtů obcí a měst na akci „Participativní rozpočet 
města Zruč nad Sázavou“. Finanční částka bude poskytována formou 
daru v jednotné výši 50 tisíc Kč/obec;

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo
českého Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na akci 
„Dopravní automobil pro JSDH Nesměřice“. Maximální výše dotace 
činí 300 tisíc Kč. Tato akce bude současně financována z rozpočtu 
Ministerstva vnitra ČR ve výši 450 tisíc Kč;

• delegování pravomoci pro hlavní účetní ekonomického odboru 
města Zruč nad Sázavou, paní Hanu Polákovou, provádět opravy ne
správného zatřídění položek schváleného rozpočtu města, v případě 
jednáli se o prokazatelně o technickou chybu, a v případě, že nedo
chází ke změnám závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města. 
Tyto opravy musí být vždy zdůvodněny radě města;

• přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, Operační pro
gram Zaměstnanost, prioritní osa4 Efektivní veřejná správa, na akci 
„Zvýšení kvality řízení úřadu pomocí zavedení metody řízení kvality 
CAF“ ve výši 1 549 547,84 Kč.

•uzavření pracovněprávního vztahu mezi městem Zruč nad Sázavou 
(zaměstnavatel) a zastupitelkou paní Mgr. Jitkou Trojanovou (zaměst
nanec) formou dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce 
za účelem výkonu činnosti odborného garanta a projektového mana
žera v rámci plnění dotačního projektu „Zvýšení kvality řízení úřadu 
pomocí zavedení metody řízení kvality CAF“;

souhlasí
• s plánovanou aktivitou organizace Centrin CZ, s. r. o. k vytvoření 

služby denní stacionář pro občany města a okolí od 1. 1. 2022 z důvodu 
absence této služby v lokalitě a potřebnosti této sociální služby;

bere na vědomí
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sá

zavou za rok 2020, které bylo provedeno Krajským úřadem Středočes
kého kraje, odborem interního auditu a kontroly;

• pravidla zapojení do participativního rozpočtu města Zruč nad 
Sázavou v roce 2021.

Rada města na svém 64. zasedání, konaném 12. 4. 2021

schvaluje
• převod finančních prostředků v maximální výši 65 000 Kč z rezerv

ního fondu MŠ Malostranská. Tyto finanční prostředky budou určeny 
k dalšímu rozvoji činnosti MŠ Malostranská. Konkrétním účelem bude 
pořízení dřevěného Autoobchůdku pro děti na školní zahradu;

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z fondu 
hejtmanky v rámci tematického zadání „Podpora hejtmanky“ na akci 
„Zručské jarní lázně pro duši“. Maximální výše dotace činí celkem 200 
tisíc Kč. Minimální spoluúčast města je 20 %;

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci 
tematického zadání na podporu kultury ze Středočeského fondu kul
tury a obnovy památek na akci „XXI. historické slavnosti ve Zruči nad 

Odbor vnitřních věcí
Statistika odboru vnitřních věcí březen 2021

vypracovala Štěpánka Malinová

Dne 13. 5. 2021
vzpomeneme sté výročí narození
pana Aloise Koloucha.
Stále vzpomíná
syn Milan Kolouch s rodinou.

VZPOMÍNKA

Počet obyvatel k 31. 3. 2021 4 485 obyvatel
Odstěhování 4 obyvatelé
Přistěhování 1 obyvatel
Přestěhování v rámci obce 9 obyvatel
Narození za období 1–3 10 dětí
Úmrtí 9 lidí
Počet rozvodů 1 manželství
Změna jména a příjmení 0
Počet ztrát občanských průkazů 0
Uzavření manželství 0

Počet jízd senior taxi 195

Počet uživatelů pečovatelské služby 77

Návštěvy u uživatelů v počtu 960

Množství vypraného prádla 126 kg

Celkem nákupů pro seniory 284

Celkem nákupů pro lidi v karanténě 12

Péče o osoby v domácnosti 215 hodin

Počet návštěv u osob,

které potřebují terénní služby 54
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Jitka Trojanová

V březnu schválilo zastupitelstvo 
strategický plán na období 2021–

2031 včetně prvního akčního plánu 
na roky 2021–2022. Dalo by se říci, že 
práce na plánu skončila. Opak je však 
pravdou. Práce nám v podstatě začíná, 
protože shoda na prioritách a cílech je 
začátkem a jejich naplnění koncem.

V sérii článků, které budou průběžně 
vycházet, vás budeme postupně sezna
movat s jednotlivými oblastmi rozvoje 
a s průběžným naplňováním akčního 
plánu. Město se také zapojilo do pi
lotní přípravy aplikace pro sledování 
a implementaci strategického plánu. 
Pokud se tento projekt podaří, tak 
budeme mít elektronický nástroj pro 
sledování plnění strategického plánu. 
Tato aplikace by měla poskytovat i vý
stupy, které budou určené veřejnosti.

Chtěli bychom také pokračovat ve 
schůzkách pracovních skupin a prů
běžně vyhodnocovat a aktualizovat 
realizované projekty. Úvodní setkání 
bude aktuální přibližně na konci roku 
2021, kdy bude možné posoudit první 
výstupy a vyhodnotit průběh prvního 
roku realizační fáze.

První oblastí, kterou představíme 
a na kterou se v příštích letech chceme 
zaměřit, je oblast bezpečnosti a sou
žití. Tato oblast byla posouzena pra
covní skupinou jako nejnaléhavější. 
Tuto oblast vnímají také občané jako 
velmi důležitou a palčivou. V oblasti 

bezpečnosti a soužití máme stanoveny 
dva strategické cíle. Prvním je posíle
ní bezpečnosti ve veřejném prostoru 
a druhým je zajištění prevence, osvě
ty a informovanosti občanů města. 
Hlavním důvodem pro zařazení této 
oblasti do priorit je problematika ne
přizpůsobivých obyvatel, absence po
citu bezpečí občanů města, problém 
bezdomovectví, drogová problemati
ka, obtížná integrace problémových 
komunit do pracovního poměru a po
uliční vandalismu mládeže.

Opatření, která budeme v průběhu 
příštích let realizovat, mají přispět 
k dosažení stavu, kdy nedochází k růs
tu počtu nepřizpůsobivých obyvatel ve 
městě, obyvatelé se cítí více bezpečně, 
nedochází k růstu počtu přestupků 
a trestných činů, snižuje se míra po
uličního vandalismu a šikany, včetně 
drogové kriminality a prevence fun
guje na dobré úrovni. Opatření budou 
zaměřena na dopravní bezpečnost, 
bezpečnost majetku a snížení nega
tivní dopadů sociálně patologických 
jevů. Hlavními překážkami, které mo
hou negativně ovlivnit dosažení cílů, 
jsou především: nedostatečná infor
movanost občanů, nepříznivá sociální 
politika státu, obtížná vymahatelnost 
práva, nedostatek f inančních pro
středků a kapacitní omezení policie.

V prvních dvou letech je cílem zre
alizovat čtyři projekty. První projekt 
je zaměřen na nasvícení přechodů pro 
chodce, díky čemuž se zvýší bezpeč
nost především chodců. Budou insta

lovány vhodné světelné zdroje (LED 
technologie). Tím dojde ke zvýše
ní intenzity světla a k osvětlení celé 
plochy přechodu pro chodce. Tímto 
způsobem budou nasvíceny další fre
kventované přechody na území měs
ta. Druhým projektem je kamerový 
systém. Tento projekt již probíhá a do 
dvou let bude dokončen. Pod dohle
dem kamer tak budou především vy
tipované rizikové lokality. Kamerový 
systém umožní včasný zásah městské 
policie a přispěje také k prevenci kri
minality a ke zvýšení pocitu bezpečí 
občanů. Na prevenci je pak zaměřena 
další oblast, a to podpora zájmových 
a neziskových organizací. Město bude 
nadále podporovat neziskovou orga
nizaci Prostor plus, o. p. s., která se 
přímo zaměřuje na prevenci sociálně 
patologických jevů mezi dětmi, mlá
deží a mladými dospělými. Podporu 
také obdrží zájmové organizace, které 
prostředky využívají na různé akce 
a činnosti zaměřené na děti a jejich 
volnočasové aktivity. Tímto se při
spívá k budování správných hodnot 
dětí a mládeže a k vhodnému využi
tí volného času. Poslední aktivitou 
plánovanou na příští dva roky v této 
oblasti je komunikace města (včetně 
té krizové). Cílem je více propagovat 
aplikace „V obraze“ a „Mobilní roz
hlas“, které umožňují včasnou infor
movanost občanů v případě krizových 
situací. Chceme navýšit počet občanů 
zapojených do těchto aplikací.

SPORTMĚSTO

Zprávy z radnice

Sportovní akce (konání nutno ověřit)

Alena Hajská

V minulém čísle ZN byli občané 
vcelku podrobně informováni 

o možnosti podílet se se svým pro
jektem, kterým by došlo ke zkrášlení 
města anebo ke zpříjemnění podmí
nek pro život ve městě, na participa
tivním rozpočtu města. Město Zruč 
nad Sázavou letos poprvé vyčlenilo 
částku 200 000 Kč z rozpočtu města, 
o jejímž „utracení“ mohou rozhod
nout sami občané. Jistě každý z nás 
má v okruhu svého bydliště anebo 
v jiné veřejné části města nápad nebo 

tajné přání na jeho vylepšení. Pak tedy 
rychle s nimi na stůl!

Pro podávání projektů je stanove
na lhůta od počátku dubna do konce 
května 2021. Projekt se podává pou
ze na tiskopisu, který je ke stažení 
na webových stánkách města v části 
věnované participativnímu rozpočtu 
a jeho zásadám, anebo v tištěné podo
bě v kanceláři starosty. Vyplněný tis
kopis s navrženým projektem je potře
ba doručit nejpozději do konce měsíce 
května 2021 na podatelnu městského 
úřadu, anebo zaslat poštou na adresu: 
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 
285 22 Zruč nad Sázavou, a to v za

lepené obálce označené jako „Parti
cipativní rozpočet“. O navržených 
projektech bude veřejnost v průběhu 
měsíce června informována. Pokud 
se sejde více projektů, bude následo
vat v průběhu léta veřejné hlasování 
o pořadí realizace projektů. Náklady 
na realizaci jednoho projektu by ne
měly přesáhnout částku 100 000 Kč 
vč. DPH. Pokud se na některý pro
jekt nedosáhne z financí v participa
tivním rozpočtu, není vyloučeno, že 
si ho město zařadí do svých projektů 
k realizaci z jiných zdrojů. Nyní je to 
již pouze na nás, všech Zručácích cho
pit se včas této příležitosti a možnosti.

Již máte vymyšlený projekt hrazený rozpočtem?

Sázavou“. Maximální výše dotace činí celkem 100 tisíc Kč. Minimální 
spoluúčast města je 20 %;

• podání žádosti z rozpočtu Středočeského kraje na podporu základ
ních knihoven ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na 
akci „Modernizace knihovního systému na systém TRITITUS“. Maxi
mální výše dotace činí 70 tisíc Kč. Minimální spoluúčast města je 20 %;

• podání žádosti o dotaci na akci „Zručský zámek ožívá – IV. etapa“ do 
dotačního Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a souhlasí s rea
lizací akce a financováním akce ve výši 31 % z celkových nákladů projektu;

• podání žádosti o dotaci na vybudování dvou sociálních bytů do do
tačního programu „Výstavba pro obce“, výzvy č. 1/112/2019 vyhlášené 
Státním fondem podpory investic;

• žádost pana Jana Řimnáče o výpůjčku Zručského dvora za úče
lem pořádání hudebního festivalu Zručské bigbítové dunění dne 
21. 8. 2021, možnost napojení na elektrický proud, využití veřejného 
WC a výpůjčku mobiliáře dle jeho žádosti;

• svým rozhodnutím jako nejvýhodnější nabídku účastníka zadávacího 
řízení pro akci „Rekonstrukce střech Zruč nad Sázavou – škola Pod Farou 
a budova městské policie“ uchazeče Realitní a stavební společnost, s. r. o.;

• zadávací dokumentaci a vypsání výběrového řízení na akci „Doprav
ní automobil pro JSDH Nesměřice“ v otevřené výzvě;

• v souladu s podmínkami poskytovatele dotace dále poptat na tuto 
akci následující dodavatele:

1. Auto Trutnov, s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ 25931270
2. S A P, spol. s r. o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČ 47543442
3. Auto Vinkler, s. r. o., Lannova č. 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ 28083831;

• výzvu k podání nabídky a textovou část zadávací dokumentace pro 
zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce – zadávací řízení na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakáz
kách, v platném znění, na akci „Rozšíření TI na Zářečí – 1. etapa“ a její 
zaslání těmto dodavatelům:

1. TELSIG – servis spol., s. r. o.
2. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s.
3. Výstavba sítí Kolín, a. s.
4. STAVONEL, spol., s. r. o.
5. SWIETELSKY stavební, s. r. o. Kolín

• uzavření smlouvy o umístění věci (zařízení veřejné bezdrátové sítě – 
WIFI4EU) s firmou Arvetti, s. r. o.;

• uzavření smlouvy o umístění věci (zařízení kamerového systému měs
ta) s panem Ing. Tomášem Tvrdíkem a panem Martinem Pravdíkem;

• návrh zahrádky u kavárny Hellas ve Zručském dvoře, variantu č. 1, 
krycí nátěr 7044 hedvábná šedá, která bude vybudovaná na náklady 
nájemce – společnosti Centrin CZ, s. r. o.

• objednání kelímků 0,5 l a hot cupů s víčky dle cenové nabídky od 
firmy NICKNACK, s. r. o.;

• uzavření smlouvy s uměleckou agenturou Akademie MADAMI 
na vystoupení skupiny Rangers – Plavci dne 7. srpna 2021 při XXI. 
historických slavnostech;

• uzavření kupní smlouvy s firmou Wood & Paper, a. s. na dodávku 
sortimentu jehličnatých kulatin pro období 1. 4. 2021–30. 6. 2021;

schvaluje ke zveřejnění
• prodej pozemku p. č. 1196 (162 m2) v k. ú. Zruč nad Sázavou;

doporučuje zastupitelstvu města schválit
• přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu MPSV pro výkon soci

ální práce ve výši 464 776 Kč;

schvaluje ke zveřejnění
• návrh na změnu územního plánu města Zruče nad Sázavou, jíž 

se navrhuje změna funkčního využití na pozemku parc. č. 2595 v k. 
ú. Zruč nad Sázavou z plochy zemědělské na plochu zastavitelnou 
rodinným domem;

schvaluje ke zveřejnění
• nájemní smlouvu na prostory k podnikání ve Zručském dvoře (ob

jekt L na adrese Okružní č. p. 1113) s Rtechnologies, spol. s r. o.

1. 5.–2. 5. 2021 Házená Turnaj starších žáků a mini žáků, začátek v 10.00, 
sportovní hala.

8. 5. 2021 Házená Mistrovský turnaj, začátek v 9.00, sportovní hala.
8. 5. 2021 Turistika Májový pochod – Turistický oddíl TJ Jiskra pořádá 

41. ročník Májového pochodu, tentokrát okolo 
Zruče n. S. Start je od 7.00 do 10.00 hodin na ná
městí Míru, cíl je u rozhledny Babka. Trasy dlouhé 
15 nebo 22 km. Startovné 20 Kč. Bližší informace 
na http://turistika.jiskra‑zruc.cz.

14. 5. 2021 Atletika Lidový běh – pořádá Zručská sportovní z. s.
15. 5. 2021 Atletika Zručský májový běh, 7. ročník – pořádá Zručská 

sportovní z. s.
15. 5. 2021 Házená Mistrovský turnaj, začátek v  10.00, sportovní 

hala.
22. 5. 2021 Volejbal Zručská amatérská volejbalová liga.

Strategický plán 
města byl schválen 
– co bude dál?

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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FOTA: ARCHIV J. KOPŘIVY

ZUŠ – práce žáků Mgr. Jana Kopřivy

MĚSTOŠKOLSTVÍKULTURAAKTUALITY SPORTDUBEN
2021

Brzo budeme posílat obrázky do soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“. Pracovali jsme na tématech 
FAKE NEWS a HRDINOVÉ V PRVNÍ LINII. Kompletní už máme Fake News. Jsem rád, že v dětském podání z dez-
informací zmizela manipulace i podlézavost a v podstatě zůstal jen humor. Hrdiny jsme hledali mezi svými 
blízkými, šlo hlavně o blízkou rodinu (nejvíce to vyhrávala maminka).  Mgr. Jan Kopřiva


