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Vážení spoluobčané,
při příležitosti ukončeného volebního období 2006 - 2010
děkuji členům zastupitelstva obce, zaměstnancům obecního
úřadu,
ředitelům
příspěvkových
organizací
obce,
zaměstnancům knihovny, vedoucímu a zaměstnancům služeb
obce, členům kontrolního a finančního výboru, členům komise
školské, kulturní a životního prostředí, sboru pro občanské
záležitosti, všem organizacím a spolkům a občanům
za spolupráci a aktivní podíl na zlepšování života v naší obci.
Nově zvolenému zastupitelstvu přeji, aby se mu podařilo úspěšně navázat
na dle mého názoru poměrně úspěšnou činnost zastupitelstev v minulém období.
Přeji Vám všem hodně zdraví a osobní pohody.
Václav Rozum
bývalý starosta obce

Poděkování občanů:
Děkujeme odstupujícímu starostovi panu Václavu Rozumovi, který stál
v čele naší obce 4 volební období. Za tu dobu se naše obec změnila k nepoznání.
Máme plyn, kanalizaci, vodovod, upravené fotbalové hřiště a přilehlý sportovní
areál. Bylo upraveno mnoho ulic a podstatně se zlepšilo životní prostředí. Obecní
úřad se také dobře staral o naše školská zařízení MŠ a MZŠ. To vše a mnoho
dalšího bylo v obci za dobu jeho působení ve funkci starosty vybudováno.
Poděkování patří i ostatním členům zastupitelstva a všem, kteří se na práci pro
obec podíleli.
Přejeme panu Václavu Rozumovi pevné zdraví, aby se ještě hodně let mohl
těšit z výsledků své práce.

Nově zvolené zastupitelstvo obce Zruč-Senec.
Zprava - starosta obce Ing. Miroslav Král, místostarosta Libor Trávníček,
další členové zastupitelstva:
Pavel Záhořík, Ing. Petr Král, Václav Kokoška, Pavel Daněk, Vlastimír Mašek
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Slovo starosty
Vážení občané obce Zruč - Senec,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za projevenou
důvěru, kterou jste mi dali svými hlasy, a slibuji Vám,
že se budu snažit ji nezklamat.
Vím, že není možno vyhovět všem, protože jak je
známo, vše záleží na výši finančních prostředků, které
se podaří novému zastupitelstvu získat.
Dále bych chtěl poděkovat panu Václavu Rozumovi
za dlouholetou obětavou práci, kterou odvedl naší
obci, a doufám, že bude dále nápomocen radou a zkušenostmi.
Nyní se krátce zmíním o základních úkolech, které stojí před námi
v následujícím období. Dá se říci, že budeme pokračovat v akcích, které se
budou převážně týkat dalšího zlepšování životního prostředí v obci včetně
životních podmínek našich občanů.
Konkrétně v oblasti životního prostředí:
- dokončení odkanalizování Sence v rámci akce „Čistá Berounka“
- opravy a rekonstrukce místních komunikací včetně přechodů pro chodce
- dokončení průtahu částí obce Zruč - ul. Třemošenská
Dále oblast bytová:
- podpora bytové zástavby v obci
Oblast kultury a sportu:
- podpora a rozšíření spolupráce se společenskými
a zájmovými sdruženími občanů
- podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých

organizacemi

Oblast sociální:
- podílet se na poskytování sociálních služeb potřebným občanům
formou pečovatelské služby
Oblast vzdělávání:
- podporovat další rozvoj školských zařízení včetně prezentace učitelů a žáků
na veřejnosti
- přístavba jedné třídy mateřské školy
- přístavba či výstavba knihovny
Závěrem Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a spokojené prožití vánočních
svátečních dnů a mnoho úspěchů v roce 2011.
Miroslav Král, starosta obce
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Konstatujeme, že výpočet mandátů je skutečně složitý, takže v některých
případech ani vyšší počet hlasů neznamenal získání místa v zastupitelstvu.
Rozložení funkcí v zastupitelstvu obce, v komisích a výborech
Starosta obce
Místostarosta

Ing. Miroslav Král
Libor Trávníček

Další členové zastupitelstva:
Ing. Petr Král, Pavel Záhořík, Pavel Daněk,
Václav Kokoška, Vlastimír Mašek
Výbory zastupitelstva:
Finanční výbor

Předseda Pavel Záhořík

Kontrolní výbor:

předseda Vlastimír Mašek

Komise školská, kulturní a ŽP: předseda: Pavel Daněk
Komise sociální:

předseda: Václav Kokoška

AKCE V NAŠÍ OBCI DO KONCE ROKU 2010
26.11.-28.11.2010 Zářivé Vánoce a jarmark U Drudíků
28.11.2010

Otevření Betléma u p. Havránka v 17:00 hodin

29.11.2010

Rozsvícení vánočního stromu v MZŠ v 17:00 hodin

4.12.2010

Čertíkův rej s nadílkou, U Drudíků 14:00 hodin

14.12.2010

Vánoční koncert dětí ZUŠ Třemošná v 18:00 hodin

14.12.2010

Myslivecký bál U Drudíků

31.12.2010

Silvestry - V hotelu Sport, U Drudíků, na areálu "Áčko"
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Životní prostředí
Příběhy stromů a lidí - strom roku 2010
20.října 2010 v Brně u příležitosti oslav Dne stromů v ČR Nadace
Partnerství vyhlásila vítězný strom celostátní ankety „Strom roku 2010“.
Stal se jím Hromův dub v obci Bohuňovice v Olomouckém kraji.
V 9. ročníku ankety bylo letos přihlášeno 53 stromů, z nichž porota vybrala
12 finalistů, kteří zaujali zajímavým příběhem. Z Plzeňského kraje se letos žádný
strom do finále neprobojoval. Zatímco minulým ročníkům dominovaly lípy, letos
slavily úspěch zejména duby, a to ve třech případech. Mezi oblíbenými stromy
byly dále buk, borovice, platan, javor, ale také jabloň a jilm.Různorodé složení
stromů tak symbolicky odráželo i Mezinárodní rok biodiverzity a snahy o
zachování rozmanitosti přírody. Celkem bylo v anketě odevzdáno 40 560 hlasů,
z tohoto počtu vítězný strom obdržel 12 329.
HROMŮV DUB má stáří
433 let, výšku 24 m a obvod
kmene je 640 cm. Památný
strom je poslední vzpomínkou
na souvislou výsadbu dubů,
které zpevňovaly hráze již
zaniklého
Velkého
rybníka
z roku 1577. Dub roste
v prostoru zvaném Strážná
bouda, kde původně stálo obydlí
baštýře. Strom je žijícím
svědkem odporu selského lidu,
který protestoval proti násilnému
zrušení dosavadních pastvin,
i pamětníkem dalších dějinných událostí okolních vesnic.V únoru 1945 poblíž
dubu seskočilo 9 amerických letců ze zasaženého letadla, kteří však byli zajati
německými vojáky.
Stromy soutěžící v anketě se díky aktivitě a propagaci navrhujících často
stávají cílem výletů a významným způsobem stmelují místní komunitu.
Prostřednictvím stromů se tak pomáhá lidem nalézt cesta k přírodě i k sobě
navzájem. Vítězové jsou nejčastěji oceněni odborným ošetřením či možností
výsadby dalších stromů.
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Vážení občané, chceme Vás informovat, že získané peníze ze soutěže o
Křišťálovou popelnici ještě nejsou na účtě našeho úřadu. Měly by přijít každým
dnem. Jakmile budou k dispozici, začneme zajišťovat, jak jsme slíbili, posílení
sběrných míst v obci. Mimo jiné plánujeme vytvoření nového sběrného místa ve
starém Senci.
Na závěr ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří odpady v naší obci
třídí a udržují pořádek ve svém okolí.

Podzim v naší MŠ
Ve středu 1.září jsme zahájili v naší MŠ nový školní rok 2010/2011.
Po prázdninách jsme přivítali ve třech zcela naplněných třídách Berušek,
Motýlků a Sluníček 84 dětí. S těmi letos pracujeme podle Školního rámcového
vzdělávacího programu s názvem Svět je plný sluníček…zkus natáhnout
prstíček, berušky vše nezmůžou, motýlci jim pomůžou. Při různých činnostech
během dne se snažíme o projevování samostatnosti dětí, rozvíjení jejich
osobnosti, respektujeme jejich individuální potřeby...
Divadlo Dráček k nám přijelo v září s veselým vyprávěním o školních
trampotách pejska a kočičky a jejich kamarádky vrány v pohádce „Pejsek a
kočička“ a v listopadu s pohádkou „O lesních skřítcích“. V říjnu si děti
začarovaly při „Kouzelnickém představení“. S krátkým programem vystoupily
nejstarší děti na Vítání občánků. Děti „Motýlci“ začaly jezdit do solné jeskyně,
„Sluníčka“ čeká od listopadu do února plavání. Dvě skupiny dětí navštěvují
každý pátek kurz výuky anglického jazyka.
Každý den chodíme do přírody, všímáme si změn v ní a připomínáme
správné chování.
Děti již netrpělivě očekávají první sněhové vločky, těší se na Mikuláše,
vánoční besídky a hlavně na Ježíška.
J. Frundlová
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Zprávičky z naší základní školy
jsou opět tady…
Po letních prázdninách jsme překvapeně obdivovali nová
okna ve druhém patře staré budovy. Celé třídy se krásně
prosvětlily, místo závěsů máme nyní žaluzie, je to nádhera!
Děkujeme tímto velmi za pomoc Obecnímu úřadu ve Zruči-Senci a
těšíme se na pokračování tohoto stavebního projektu.
Některé třídy byly navíc nově vybaveny, aby se v nich dětem i vyučujícím více
líbilo.
Školní rok jsme zahájili se 16 třídami, již jen 7.A a 8.A nemá paralelní třídu.
Naše řady opustila paní zástupkyně Mgr. Alena Kořenová (odešla na
zasloužený odpočinek), na její místo nastoupila paní učitelka Mgr. Radka Černá.
Dále odešla paní učitelka Mgr. Pavla Schneiderová (po konkurzu se stala
ředitelkou Mateřské a Základní školy v Žichlicích).
Během prvního čtvrtletí jsme pro žáky uspořádali mnoho akcí - hudební
pořady, divadlo, historické a zeměpisné exkurze, navštívili jsme předpremiéru
muzikálu Ať žije rock and roll v Praze v divadle Brodway, obdivovali
profesionální ukázku dravců a mnoho dalších. Věříme, že žáci jsou spokojeni a
akce se jim líbily.
Největší navrhovanou akcí na jaro příštího roku je nabídka zahraničního
zájezdu, která právě vrcholí a její výsledky budou známy do konce listopadu.
Budeme vás samozřejmě informovat, jak to dopadlo.
Naše děti ve školní družině opět jako již tradičně připravují výstavu

Zářivé Vánoce
a rozsvícení vánočního
stromu
Na všechny akce jste srdečně
zváni!
- viz samostatné pozvánky
Zapsala M. Mattasová
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Masarykova ZŠ - výtvarné soutěže
Na začátku září se konala v Techmánii v Plzni vernisáž výtvarné soutěže
PODANÁ RUKA. Celkem se zúčastnilo 38 škol a prací bylo 535.
V kategorii 10 – 12 let získal 1. místo žák naší školy Ondřej Vaňourek z 5.A
a uznání poroty Markéta Krasulová ze 7.A. V kategorii 13 – 15 let vyhrála
1. místo Barbora Hájková ze 7.A a uznání poroty Michaela Archmannová z 9.A.
V krajském kole výtvarné soutěže „Požárníci očima dětí“ získala 2. místo
Iveta Hlinková z 8.A.

Blahopřejeme
Mgr. Věra Wanková

Z činnosti PS Zruč.
Po vydařeném letním táboře nás Asterix s Obelixem navštívili i na letních
olympijských hrách,které se konaly 12. září v areálu kynologického klubu.
Připravili pro děti a jejich rodiče nejen sportovní stanoviště, ale i slavnostní
zahájení her , které se opravdu vydařilo stejně jako krásné počasí,které
závodníky provázelo po celé odpoledne. Zpestřením programu bylo vystoupení
cvičenců na trampolínách z Domu dětí a mládeže Kamarád. Všichni sportovci
malí i velcí dostali krásné diplomy a medaile.Akci finančně podpořila
f. Holzprodukt p.Zscherp, moc děkujeme /sladkosti medaile,barevné diplomy/.
Další tradiční akcí, která proběhla, byla 18.10. Drakiáda, zde nás letos
překvapila hojná účast dětí i rodičů. Nebe nad loukou zaplnilo na 80 barevných
dráčků, kteří se třepetali ve větru. I počasí nám tentokráte přálo, foukalo a bylo
hezky. Dne 6.11. od 17.30 byla připravena Cesta za bludičkami, start v
Scherwoodu. Dne 4.12 .2010 od 14 hod. se bude konat Čertí rej s mikulášskou
nadílkou, vítány jsou masky čertic a čertíků.
Toto je poslední akce v letošním roce a poslední akce Pionýrské skupiny
Zruč. Od ledna 2011 bude pro Vás veškeré akce včetně letního tábora
připravovat občanské sdružení ,,Usměvavé Sluníčko”. Na akcích se budou
podílet stejní nadšenci. Děkuji tímto všem, kteří se na činnosti organizace
podíleli, hlavně všem sponzorům za jejich finanční podporu, a věřím, že
spolupráce se bude vyvíjet i nadále a ke stávajícím nadšencům a sponzorům
přibudou další, abychom mohli všichni společně rozvíjet, vylepšovat a
zkvalitňovat volný čas dětí. Fotky z akcí a tábora jsou na ldt-mladi.rajce.net.
Za PS Zruč Z. Lišková
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Zhořec 2010 – tábor s Asterixem a Obelixem
Přibližně v polovině prázdnin prožilo
mnoho dětí z naší obce tradiční tábor PS
Zruč ve Zhořci u Manětína. Stejně jako
každý rok se na ně těšili zkušení a oblíbení
oddíloví vedoucí a celotáborová hra. Ta
měla letos námět ze světoznámého komixu
Asterix a Obelix, a tak se děti na 10 dní
ocitli v pohádkové Galii.
Cílem hry bylo získat zpět recept na
kouzelný nápoj dodávající obrovskou sílu,
který roztržitý druid Panoramix ztratil. Děti
tedy s velkým nasazením každý den lovily
„divočáky“, hledaly po lese kouzlo a snažily
se rozluštit mnoho zapeklitých hádanek, aby celou galskou vesnici zachránily
před útoky Římanů. Zároveň tak, rozděleni do sedmi oddílů, soutěžily o vítězství
v celotáborové hře.
Mimoto byly pro děti připraveny bojové hry, vědomostní i sportovní soutěže,
diskotéky, vyrábění upomínkových předmětů, noční hra a další zábavné aktivity.
Jako každoročně jsme zvolili Miss a Missáka tábora, zúčastnili jsme se
v přestrojení oslavy Cézarových narozenin, zahráli mu divadlo a zachránili
našeho milého „zpěváka“ Trubadixe.
Součástí tábora byly jako každoročně také olympijské hry, tentokrát
s opravdu tradičním antickým nádechem, a táborová pouť, ze které si děti
odnesly spoustu cen.
Navštívili jsem i Egypt a jeho vznešenou vládkyni Kleopatru, které jsme
pomohli se stavbou paláce.
Největšího zájmu se u dětí dočkala celodenní hra „Smrad“, kdy naši galskou
vesnici navštívil druid Humusix, před kterým děti s velkým nasazením utíkaly,
aby je nenakazil příšerným „zápachem“.
Děti podnikaly i výlety do okolních vesnic, ze kterých měly za úkol přinést
např. recepty na místní speciality.
Celá etapová hra byla zpestřená překrásnými kostýmy Asterixe, Obelixe a
mnoha jejich kamarádů, které si pro děti připravili organizátoři tábora.
Jelikož jsou naše děti velmi šikovné a podařilo se jim odčarovat les a
uhádnout všechny záludné hádanky, mohly poslední den navštívit stařičkého
druida Metuzalixe, od kterého získaly recept na kouzelný nápoj a zlatý poklad.
Díky tomu zachránily galskou vesnici před podlými Římany.
Děti si z letošního tábora přivezly nejen upomínkové předměty jako taštičky,
malovaná trička, lahvičky na kouzelný lektvar a další, ale hlavně mnoho
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nezapomenutelných zážitků se svými starými i novými kamarády, oddílovými
vedoucími, etapovou hrou a hlavně Asterixem a Obelixem.
Našemu letošnímu táboru přálo i počasí. Přestože se sem tam objevil nějaký
ten deštík, mohly být děti celé dny venku a užívaly si čistého vzduchu a okolní
neporušené přírody.

I když jsme jako PS Zruč absolvovali již nespočet letních táborů, shodli se
všichni organizátoři na tom, že ten letošní patřil k těm nejvydařenějším. Radost
byla vidět i v očích dětí. Již v autobuse cestou domů se děti těšily na příští
prázdniny a další tábor. A právě tohle je pro nás největší odměna.
Za PS Zruč Bc. Markéta Bocková
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SHERWOODSKÝ OŠTĚP 2010
V sobotu 25. září se uskutečnil 4. ročník
amatérského mistrovství obce Zruč-Senec
v hodu oštěpem. Přestože k nám po řadě
teplých zářijových dnů právě v onu sobotu
dorazilo sychravé podzimní počasí, přesto
dorazilo i kolem padesátky příznivců. Bohužel
i přes nadějné přísliby nedorazil žádný
z pozvaných světových oštěpařů…
Všichni byli zvědavi, zda dosavadní
trojnásobný vítěz Honza Trnka už konečně
pokoří metu 40 metrů a získá prémii 1000
Kč. Čtyřicítka nakonec znovu odolala, přesto si
Honza
zasloužil
uznání
a
ponechání
dosavadního putovního poháru POETONu
natrvalo! Soutěžilo se tedy o nový velký
putovní pohár, čerstvě podepsaný šesti
světovými oštěpaři včetně obou našich olympijských šampiónů! A jak to vše
dopadlo? Až nyní ve 4. ročníku našel Honza Trnka přemožitele v Sašovi
Zemanovi, který vyhrál pěkným výkonem 36,80 m ( z přespolních nejlépe Pavel
Michal – 35,61 m ) . Vyrovnanou kategorii žen vyhrála Zuzka Kokošková –
17,86 m ( z přespolních nejlépe Klára Řezáčová – 16,53 m ) . Kategorii hochů
do 15 let vyhrál Marek Hejman – 16,38 m ( z přespolních nejlépe Pavel Vilém –
22,58 m ) . Kategorii dívek do 15 let vyhrála Veronika Vaňourková – 16,74 m
( z přespolních nejlépe Karolína Řezáčová – 22,18 m ) . Do soutěže se aktivně
zapojilo celkem 36 borců.
Atmosféru mítinku opět výborně dotvářela doprovodná hudba
s moderováním, a dobře zásobený stánek s občerstvením. Už loni osvědčenou
počítačovou techniku s promítáním průběžných výsledků jsme letos vylepšili
o další technickou novinku: rychlé měření jednotlivých hodů laserovým
dálkoměrem !
Závěr klání jsme „odlehčili“ zábavným házením oštěpem na cíl –
nafukovací balonky.
Pohár, medaile, diplomy a ceny vítězům předali dva kolegové oštěpaři, mj.
finalisté veteránského mistrovství světa : domácí Václav Anton a Tomáš Salaba
z Ústí nad Orlicí.
Podrobné výsledky, dlouhodobé tabulky, fotky a videonahrávku(!) naleznete
na internetové adrese www.sherwoodskyostep.cz.
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Knihovna informuje....
Blíží se konec roku 2010 a pro knihovnu byl
co do počtu čtenářů, výpůjček i nákupu
nových knih úspěšný. Ve fondu nechybí
tituly jako např. Silk: "Obřad", Child: "Zítra
bude po všem", Ludlum: "Moskevský
vektor", Cole: "Byznys", Ruiz: "Pátá
dohoda", Flanagan: "Hraničářův učeň",
Francis: "Vyrovnaný účet", Däniken: "Stopy
mimozemšťanů", Viewegh: "Biomanželka",
Brown: "Ztracený symbol", Monyová: "Dvacet deka lásky", Meyer: "Stmívání,
Nový měsíc, Zatmění, Rozbřesk" a mnoho dalších - přehled najdete na našich
webových stránkách. Problémem zůstávají velmi malé
prostory v knihovně.
Zatím máme 421 registrovaných čtenářů, kteří si
zapůjčili 22.899 knih a časopisů. V dubnu jsme pořádali ve
spolupráci s místní základní školou další zajímavé
povídání manželů Špillarových (zároveň autorů mnoha
cestopisných knih). Účast na akci byla velká a lidem se
barvité líčení nevšedních zážitků z cest prokládané
promítáním diapozitivů moc
líbilo. A v říjnu se i naše
knihovna zapojila do celostátní
akce Týden knihoven - tradičně nejpopulárnější byla
amnestie zapomnětlivých čtenářů a zapisování
nových dosud neregistrovaných čtenářů zdarma.
Od ledna letošního roku bylo vybráno, nakoupeno,
zapsáno do PC a zabaleno 1005 kusů nových knih, z toho 688 bylo určených pro
dospělé a 317 do dětského oddělení. Vyřazeno bylo 607 titulů. Nadále máme
výpůjční dobu vždy v pondělí a ve středu od 9 do 18 hodin a v pátek od 9 do 15
hodin a v knihovně se střídají 2 knihovnice (z toho jedna zaměstnána na
poloviční úvazek).
Na závěr upozorňujeme všechny naše čtenáře, že knihovna bude
od 24. prosince 2010 do konce roku uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
Obr. 1 - počítačový koutek v oddělení pro dospělé
Obr. 2 - počítačový koutek v dětském oddělení
Obr. 3 - dětské oddělení a výpůjční pult
Zpracovala: Blahovcová
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Celá ČR se sešla ve Zruči
Mistrovství ČR v letním biatlonu žactva, které pořádal náš klub
v polovině září, se opravdu vydařilo. Za krásného slunečného počasí se
v areálu Kynologického klubu sešlo na 150 závodníků z 20 klubů, aby se
poprali o tituly Mistrů republiky a rozdělili si místa na celorepublikovém
žebříčku pro letní sezónu 2010.
Z našich závodníků nám
udělala velkou radost Markéta
Štruncová, která se v obou
závodech (rychlostní, závod
s hromadným startem) umístila
na druhé příčce a tímto výkonem
si zajistila vítězství v Českém
poháru
2010.
O
velké
překvapení se postaral Ondra
Hasman, který si v závodu
s hromadným startem díky
bezchybné
střelbě
a
vynikajícímu finiši doběhl pro
bronzovou medaili.
Markéta Štruncová
Jedinou zlatou, bohužel bez
1. místo ve štafetovém závodě
přívlastku Mistrovská (dle Pravidel
biatlonu
musí
být
pro
zisk
mistrovského titulu tříčlenná štafeta složena min. ze 2 závodníků z jednoho
klubu), vybojovala ve štafetovém závodě Markéta společně se závodnicemi
z Manušic a Harrachova.
Aby vše proběhlo tak, jak má, předcházela tomu neuvěřitelná spousta práce.
Ať již organizační, kdy bylo nutné dohodnout možnosti ubytování a stravování
závodníků, dále zajistit mnoho kvalifikovaných rozhodčích (ti také museli někde
bydlet a stravovat se nejlépe přímo na závodišti), dát dohromady veškerý „úřad“,
jako např. informační tabulky, formuláře pro rozhodčí, diplomy a
v neposlední řadě sehnat atraktivní ceny pro úspěšné závodníky,
Další spousta práce nás čekala při vybudování závodního areálu. Bylo třeba
upravit terén, posekat a vyčistit tratě, vyměřit a postavit střelnici, trestné kolečko,
koridory startu a cíle. Abychom mohli zajistit občerstvení závodníků, jejich
doprovodu, rozhodčích a všech dalších, kteří nám se závody pomáhali, zařídili
jsme stavbu tzv. párty stanu s potřebným vybavením pro provoz bufetu. To vše
dohromady přispělo k hladkému průběhu celého mistrovství a především
k výborným výkonům závodníků. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat
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všem obětavým pomocníkům, bez jejichž přispění bychom sami takovouto akci
rozhodně nezvládli.
Mistrovstvím republiky jsme zakončili letošní sezónu, ve které družstvo žáků
obsadilo 8. místo z celkových 31 klubů. Nejúspěšnějšími závodníky byli
Markéta Štruncová se ziskem 4 zlatých a 3 stříbrných medailí ze závodů
Českého poháru a za dospělé Tomáš Bystřický, který si dokonce vybojoval účast
na Mistrovství Evropy v letním biatlonu ve slovenském Osrblie a v celkovém
hodnocení se umístil na 3. příčce republikového žebříčku. Z dalších medailistů
jmenujme Karolínu Řezáčovou (1x stříbrná, 1x bronzová v ČP) a Ondru
Hasmana (1x bronzová v ČP). Ani ostatní se rozhodně nemusí za své výsledky
stydět a věříme, že v příštím roce budou jen lepší.
Za finanční a materiální
podporu po celý rok patří naše
velké poděkování obci ZručSenec, a firmám Plzeňská
teplárenská, a.s., Skupina
ČEZ, Hannah, Otto Bock ČR,
IMPA, spol. s r.o, Nadaci
Sportující mládeže, Plzeňskému kraji a dalším.
Přejeme
všem
našim
příznivcům a přátelům klidný
zbytek
roku,
hezké
a
pohodové Vánoce a těšíme se
na sportovní setkání v roce
2011.
Ondra Hasman 3. v závodě
s hromadným startem

Věra Bystřická,
Zruč-Senec, 29.10.2010
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Činnost SDH Zruč
Jak se již stalo tradicí, pořádali
členové Sboru dobrovolných hasičů ve
Zruči rozloučení s prázdninami. Na děti
28. srpna čekala spousta soutěží, her,
muziky a zábavy tentokrát pod názvem
Strašidelná škola. Ve 14 hodin se
prostranství za hasičárnou zaplnilo čerty,
čertíky, rarachy, čarodějnicemi a vodníky. Začalo krátké divadelní představení,
ve kterém mohli diváci vidět ukázku z výuky ve Strašidelné škole pro čerty a
vodníky. Všichni účinkující měli slušivé masky.
Pak již na více než 110 dětí čekala cesta od vodníků přes provazovou
lávku, střelbu z luku, netradičním během, foukačkou a džběrovkou atd. až
do cíle k pěkným dárkům, které získal každý po splnění všech úkolů.
Potěšilo, že většina dětí přišla také v převleku za malé čerty. Vybrat
nejhezčí masku bylo opravdu těžké.
Všechny přítomné děti se spolu s rodiči bavily celé odpoledne. I když letošní
počasí bylo mnohem horší než v předešlých letech, na účasti to nebylo znát.
Zábava probíhala celé odpoledne.
Pořad pro děti vždy završuje kulturní akce, které SDH Zruč během léta
připravil. Již 26. června proběhla soutěž za účasti 13 pozvaných sborů z okolí.
Nejprve na družstva čekala štafeta, která byla složena z netradičních disciplín:
pečení palačinky, slalom se sudem, bariera, práce s hadicemi a jízda na
koloběžce. Pak následoval klasický požární útok. Diváci mohli vidět při práci
techniku hasičů i jejich umění zacházet s ní. Nechyběla ani dobrá nálada, počasí
se vydařilo. V červenci proběhl za hasičárnou Country večer .
Kromě kulturních akcí se
členové SDH věnují údržbě
techniky. V březnu sbor pořídil
novou stříkačku, aby se
zatížení
při
zásazích
a
soutěžích rozdělilo na dva
stroje.
Dále
absolvují
předepsaná školení a zasahují u
požárů: např. v březnu v
Druztové. Následující rok
bude ve znamení příprav
důstojných oslav 100 let od
založení sboru.
Zdeněk Koňařík
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MONIKA ŠMÍDOVÁ,
která bydlí v naší obci, je jednou
z mladých sportovkyň, o kterých rádi
informujeme. Monika byla členkou
juniorského družstva volejbalistek České
republiky, které vybojovalo v srbské Niši
bronzovou medaili. Je nahrávačkou VK
Slavie VŠ Plzeň.
Cesta k překvapivému úspěchu byla pro
reprezentantky dlouhá. Nejprve se musely na
mistrovství probojovat. V první kvalifikaci v Polsku byly druhé. Postup jim
zajistil až vítězný turnaj na Ukrajině.
Intenzivní příprava na šampionát v Srbsku se naplno rozběhla od července.
Monika je žákyní Sportovního gymnázia Plzeň. V tomto školním roce ji čeká
maturita a možná i další významná meta: Světové juniorské mistrovství 2011
v Peru. Tomu však bude předcházet náročná kvalifikace.
Přejeme Monice úspěšné složení maturitní zkoušky a nominaci
na mistrovství v Peru.
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Rakouské termální
lázně a wellnes
K životní spokojenosti patří odpočinek … a tak, právě v těchto ne zrovna
vlídných dnech, by mohla být velice příjemná návštěva přírodních termálních
lázní. Vydejme se tentokrát za nimi k našim sousedům – do Rakouska.
Lázeňství má v Rakousku více než dvousetletou tradici a o wellness znají
opravdu mnoho.
Jedna z největších termálních oblastí se nachází ve Štýrsku. Prameny,
původci léčebné síly, tryskají z hloubky přes 3 000 m pod povrchem země.
Velkoryse řešená lázeňská centra očekávají každého hosta s osobním přístupem.
Například termální lázně Loipersdorf jsou vhodné pro všechny generace a
také místem zdraví, odpočinku, relaxace a klidu. Čerstvě pramenitá termální
voda přináší novou energii, kterou navíc najdete v dokonalé infrastruktuře lázní,
jako jsou bazény, parní lázeň, jeskynní lázeň, terapeutické centrum, saunový
svět, apod.
Areál lázní Bad Waltersdorf je oblíben mezi milovníky vitality a krásy. Má
k dispozici 7 bazénů, také saunový komplex a velmi rozsáhlý wellness park.
Přímo uprostřed úžasné krajiny jižního Burgerlandu najdeme pěkné a moderní
lázně Bad Stegersbach.
Lázně nabízí 12 různých bazénů s termální
vodou, která obsahuje vápník a hořčík. Má
vynikající účinky v léčení chronických chorob
v oblasti kloubů a páteře, úbytku vápníku
v kostech i celkové fyzické vyčerpanosti.
Mezi další velmi moderní komplexy
můžeme zařadit lázně Geinberg. Zdejší
minerální pramen působí při léčbě pohybového
aparátu a revmatických onemocnění.Dolní
Rakousko má v tomto směru opravdu co
nabídnout. A tak každý návštěvník, který
netouží po ničem jiném, než klidné dovolené
plné odpočinku a relaxace, určitě zde najde co
hledá.
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A jelikož se nám blíží opět čas vánoční a konec roku, rádi bychom všem
poděkovali za přízeň, popřáli šťastné a klidné svátky a do nového roku 2011
hodně zdraví, spokojenosti a rovněž i cestovatelských zážitků.

Těšíme se na Vás!
za CA Grinni tour
Irena Škubalová

www.grinnitour.cz
mimo prov. dobu
ŠKOLNÍ 106,
ZRUČ-SENEC

Masarykova 75
Plzeň – Doubravka
1. poschodí
OD CENTRUM
telefon 377 919 234

e-mail: grinnitour@seznam.cz

mobil 608 158 029

19

Druhé vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti připravil druhé vítání našich
nových občánků na den 22. října 2010. Pozváno bylo 17 dětí,
z toho bylo 9 děvčátek a 8 chlapečků. Rodiče dali tentokrát
ve dvou případech jméno Kryštof. Kdo sleduje počet narozených
dětí v naší obci, tak zjišťuje, že se v posledních letech
každoročně vítá přes 30 dětí.
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Pro druhé vítání si připravily vystoupení děti z naší mateřské školky.

Dárečky pro maminku a dítě zůstávají stejné jako při posledním vítání. Děti
dostávají praktické příbory, pamětní list a účet Čtyřlístek u ČSOB s vkladem
500,- Kč. Maminka dostává kytičku a také fotografie z vítání na OÚ zdarma.
21
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Přehazovaná starších žákyň

Vítězky krajské soutěže

Vítězky přeboru RC Plzeň-sever

Děvčatům se letos podařil husarský kousek, kdy v přehazované
vyhrály obě soutěže!
23

Sport pro všechny
Fotky z akce Zručské kolečko

Nejdelší trasu absolvovaly účastnice turistických procházek a i některé rodiny
s dětmi
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítězové z Londýna - Petr Řezáč (vlevo) a Martin Suchý
text na straně 34
24

TJ Zruč - odbor sportu pro všechny
Cvičební rok 2010 - 2011 zahájil náš odbor hezkou akcí, nultým ročníkem
„Zručská kolečka.“ Turistické trasy v délce 2, 6 a 10 km celkem prošlo na 90
účastníků, z toho byl k naší radosti velký počet dětí - 34. Start byl na parkovišti
před tělocvičnou u MZŠ ve Zruči, kde startující obdrželi plánky s popisem tras.
Průběžná stanoviště kontrol zabezpečovaly cvičitelky a členky sdružení
SENKLUBU v ulici Na Račanech ve Zruči, pro delší trasy v Druztové a v České
Bříze a také v hasičském táboře u Drahotína. Všechna „kolečka“ končila na
fotbalovém hřišti, kde za absolvování pochodu účastníci dostali opečený vuřt
s chlebem. Ke zdárnému průběhu akce přispělo nejen hezké podzimní počasí ,
ale také pečlivá příprava podkladů (map a pokynů) a vytyčení tras barevnými
fáborky. Největší zásluhu na „kolečkách“ měla Hanka Lišková, za operativní
zařízení občerstvení Eva Votrubová. Poděkování však patří nejen členkám
cvičitelského sboru, ale i „děvčatům“ ze SENKLUBU. Příští rok ve větší počtu
nashledanou ! Zveme především TY, kteří v naší obci nebydlí tak dlouho. Vždyť
okolí naší pěkné obce umožňuje vytyčení dalších tras, které určitě stojí za to
poznat.
Další již tradiční akcí, kterou zajišťoval náš odbor SPV, byla soutěž
regionálního centra Plzeň - sever v PŘEHAZOVANÉ dne 23. října v tělocvičně
MZŠ. Letošního ročníku se zúčastnilo nejvíce družstev - 7: Zruč I. a II.,
Kaznějov, Třemošná, Dobříč, Nýřany a Dýšina. Naše děvčata Zruč I. po velkém
úsilí soutěž vyhrála a kvalifikovala se spolu s Kaznějovem (druhé) a Dobříčí
(třetí) do krajské soutěže. O ní píše dále Maruška Mattasová.

Krajské kolo v přehazované
se konalo v sobotu 6.11.2010 v Přešticích. Družstvo jelo ve složení:
kapitánka Barbora Judlová, dále Lucie Dušková, Michaela Dušková, Marie
Mašková, Karolína Řezáčová, Martina Štruncová, jako náhradnice potom
Kristýna Prohásková a Kristýna Kožíšková. Čekaly na nás čtyři soupeřky –
Kaznějov, Dobříč, Horšovský Týn a Starý Plzenec. Hrálo se systémem každý
s každým. Můžeme se pochlubit, že jsme neztratily ani jeden set a vyhrály
jsme tak s plným počtem bodů naprosto přesvědčivě! Děvčata měla velikou
radost a my vedoucí (Marie Mattasová a Jana Kepková) samozřejmě také.
Jako odměnu jsme sice obdržely jen sladkosti a diplom, ale o medaile holky
nepřijdou, o to se už postaráme! Děkujeme všem za jejich úžasnou energii, se
kterou do soutěže šly a díky níž jsme poprvé v takové soutěži zvítězily!
M. Mattasová
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Aerobik
s prvky
latinskoamerických rytmů,
samby, mamba, cha-cha

Přijďte si vytančit krásnou postavu.
Tancuje se na energetickou hudbu. Tento styl tance se hodí pro
všechny, kteří si cvičení chtějí skutečně užít a udělat tak něco
pro svoji fyzičku, ale i pro psychiku.
Vždyť hubnout se dá s radostí, zábavou a hlavně bez stresu.
Kdy: čtvrtek 19-20 hod
Kde: tělocvična Masarykovy

ZŠ Zruč

Cvičitelka: Alena Suchá
Začínáme již ve čtvrtek 11. listopadu 2010.
Těším se na všechny taneční nadšence.

Nadále zveme na naše cvičební hodiny do tělocvičny
všechny příznivce pohybu - nezapomínejte,
že stále platí - Pohyb je život!
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AC Zruč- Senec - nohejbal sezóna 2010
Další sezónu, tentokrát okořeněnou účastí A týmu v 1.lize, má za sebou
nohejbalový oddíl ze Zruče. Jak byla úspěšná, co se povedlo a co naopak méně,
si zrekapitulujeme.

„A“ družstvo 1.liga
Sázka na převedení 1.ligy z Bílé Hory s omlazeným kádrem plus dvě posily
právě z Bílé Hory nám i přes skeptické prognózy vyšla a konečné 5.místo
v 1.lize je nejlepším umístěním týmu Zruč-senec od jeho vzniku. Pouze dva
body odstupu na vyrovnanou špičku, boj do posledního kola o 4.místo zaručující
playoff, skvěle zvládnuté playout na dva vítězné zápasy s Aší – to jsou ty
nejzásadnější vzpomínky na konec sezóny 2010. Dále však je nutno připomenout
skvělé výkony před domácím publikem, kde jen první Vsetín dokázal po velkém
boji odvézt dva body, naopak velice výsledkově slabé vystoupení na hřištích
soupeřů. Bohužel se nám opět nevyhnuly zdravotní lapálie. Jednak našeho
hrajícího trenéra Václava Hánu postihlo zranění kolena, které ho vyřadilo na půl
sezóny, a bohužel není vůbec jisté, zda také neukončilo jeho hráčskou karieru.
Navíc nás na některé důležité zápasy oslabila dětská nemoc příušnice až o tři
hráče základní sestavy. Tady se pak projevila důležitost a výhoda existence B
týmu hrajícího krajskou soutěž. Jako fluktující hráči nám velice pomohli kapitán
béčka Aleš Škudrna, Michal Rychlý a také vlastní odchovanec a zručský patriot,
dorostenec Kuba Boček. I přes dílčí oslabení pak B tým vybojoval skvělé
bronzové medaile v krajském přeboru.
Kromě již zmíněných fluktuantů a hrajícího trenéra Hány se na 5.místě
podíleli nahrávači Honza Kovanda, Tomáš Vaňourek(vedoucí týmu), blokaři
Zdeněk Holub, Míla Štolka , Jirka Urban a univerzálové Pavel Stehlík a Milan
Smola. Po celou sezónu jsme se mohli spolehnout především na hru trojic, kde
obě naše trojky měly shodně vysokou úspěšnost 79 %.
Za zmínku také stojí účast Zruče na 42. MČR mužů trojic v Karlových
Varech dne 21.8.2010. Náš tým reprezentovali Honza Kovanda, Pavel Stehlík a
Míla Štolka.
Na 17. MČR mužů jednotlivců konané 28.10.2010 v Českých Budějovicích
nás pak jeli reprezentovat singlisté Milan Smola a již zmíněný, věkem ještě
dorostenec, zručský Kuba Boček. Právě Kuba ve skupině potrápil pozdějšího
vítěze Petra Vita ze Žatce. Na postup to tentokrát ještě nestačilo, důležité však
bylo, že Kuba všechny zápasy odehrál rovnocenně a získal spoustu zkušeností do
dalších let.
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Konečná tabulka 1.liga 2010:
Z
1. NK CLIMAX Vsetín
14
2. Start VD Plzeň
14
3. TJ Slavoj Český Brod
14
4. NK Janovice
14
5. AC Zruč-Senec
14
6. SK Bělá
14
7. TJ Solidarita Praha
14
8. TJ Jiskra Aš
14

V
11
7
8
6
6
2
2
2

R
1
5
2
4
2
4
4
2

P
2
2
4
4
6
8
8
10

skóre
74:39
69:55
71:53
61:58
64:60
54:74
50:71
40:74

AC Zruč-Senec : TJ Slavoj Český Brod
TJ Solidarita Praha : AC Zruč-Senec
AC Zruč-Senec : NK CLIMAX Vsetín
NK Janovice : AC Zruč-Senec
AC Zruč-Senec : SK Bělá
TJ Jiskra Aš : AC Zruč-Senec
AC Zruč-Senec : START VD Plzeň
TJ Slavoj Český Brod : AC Zruč-Senec
AC Zruč-Senec : TJ Solidarita Praha
NK CLIMAX Vsetín : AC Zruč-Senec
AC Zruč-Senec : NK Janovice
SK Bělá : AC Zruč-Senec
AC Zruč-Senec : TJ Jiskra Aš
START VD Plzeň : AC Zruč-Senec

6:4
2:6
4:6
6:2
6:3
6:3
6:2
6:3
5:5
6:3
6:2
5:5
6:1
4:6

03.04.2010
10.04.2010
17.04.2010
24.04.2010
01.05.2010
08.05.2010
15.05.2010
22.05.2010
29.05.2010
05.06.2010
12.06.2010
19.06.2010
28.08.2010
04.09.2010

Play-out:
AC Zruč-Senec : TJ Jiskra Aš
TJ Jiskra Aš : AC Zruč-Senec

5:3
2:5

11.09.2010
18.09.2010

Zápasy 1.ligy 2010:

Sestava „A“ družstva mužů:
Holub Zdeněk, Smola Milan, Vaňourek Tomáš, Urban Jiří,
Hána Václav, Kovanda Jan, Stehlík Pavel a Štolka Miloslav
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body
23
19
18
16
14
08
08
06

Fotka z utkání AC Zruč-Senec vz NK CLIMAX Vsetín

„B“ družstvo Krajský přebor
Konečná tabulka KP muži 2010:
Z
1. TJ Kačeři Zbiroh
16
2. TJ Slavoj Tachov
16
3. AC Zruč-Senec B
16
4. TJ Sokol Č. baron Prádlo 16
4. AVZO NC Čižice
16
5. NO Pavlovsko
16
6. SK Kornatice
16
7. TJ Dobřany
16
8. TJ Horažďovice HAPON16

V
13
10
10
8
7
7
5
5
0

R
3
4
1
5
0
0
1
0
0

P
0
2
5
3
9
9
10
11
16

skóre
93:31
83:47
73:55
84:53
58:69
59:68
53:78
48:72
18:96

Zápasy Zruče B v krajském přeboru:
AC Zruč-Senec B : TJ Sokol Č. baron Prádlo
AC Zruč-Senec B : TJ Horažďovice HAPON
SK Kornatice : AC Zruč-Senec B
NO Pavlovsko: AC Zruč-Senec B
AC Zruč-Senec B : AVZO NC Čižice
AC Zruč-Senec B : TJ Dobřany
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6:4
6:3
1:6
6:2
6:1
6:0

24.04.2010
24.04.2010
01.05.2010
01.05.2010
08.05.2010
08.05.2010

body
29
24
21
21
14
14
11
10
00

AC Zruč-Senec B : TJ Kačeři Zbiroh
TJ Slavoj Tachov : AC Zruč-Senec B
TJ Sokol Č. baron Prádlo : AC Zruč-Senec B
TJ Horažďovice HAPON : AC Zruč-Senec B
AC Zruč-Senec B : SK Kornatice
AC Zruč-Senec B : NO Pavlovsko
AVZO NC Čižice : AC Zruč-Senec B
TJ Dobřany : AC Zruč-Senec B
TJ Kačeři Zbiroh : AC Zruč-Senec B
AC Zruč-Senec B : TJ Slavoj Tachov

3:6
6:1
5:5
1:6
6:3
6:1
4:6
6:0
6:2
6:2

04.09.2010 (dohrávka)
29.05.2010
12.06.2010
12.06.2010
19.06.2010
19.06.2010
26.06.2010
26.06.2010
04.09.2010
11.09.2010

sestava „B“ družstva mužů:
Šlais Marek, Hraba Luděk, Smola Jaroslav, Škudrna Aleš,
Rychlý Jaroslav, Boček Jakub, Pfeffr Jan, Rychlý Michal, Buben ml.

Dorost“ Krajský přebor
Konečná tabulka Krajský přebor 2010:
1. AC Zruč-Senec „A“
2. NK Janovice
3. AC Zruč-Senec „B“

Z
6
6
6

V
4
4
1

P
2
2
5

skóre
26:16
21:21
16:26

Zápasy KP 2010:
AC Zruč-Senec A : AC Zruč-Senec B
NK Janovice : AC Zruč-Senec A
AC Zruč-Senec B : NK Janovice
AC Zruč-Senec B : AC Zruč-Senec A
NK Janovice : AC Zruč-Senec B
AC Zruč-Senec A : NK Janovice
AC Zruč-Senec B : AC Zruč-Senec A
NK Janovice : AC Zruč-Senec B
AC Zruč-Senec A : NK Janovice
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4:3
0:7
3:4
6:1
6:1
3:4
1:6
5:2
5:2

09.05.2010
09.05.2010
09.05.2010
20.06.2010
20.06.2010
20.06.2010
12.09.2010
12.09.2010
12.09.2010

body
8
8
2

„Žáci“ Krajský přebor
Pořadí Tým

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

1. AC Zruč-Senec
2. TJ Sokol Vynk
Horažďovice Hapon
3. NK Janovice
4. TJ Lesná
6. TJ Dobřany
5. TJ Start VD Plzeň
7. TJ Slavoj Tachov

14

33

63

12

45

08

175

09
00
10
00
00
00

29
09
10
12
06
02

23
23
08
01
01
01

41
19
12
08
06
04

37
18
13
01
03
01

09
01
16
00
01
03

148
070
069
022
017
011

Sestava družstva žáků:
Boček Martin, Lopata Ondra, Linda David, Ausberger Adam, Ruta Vojta,
Růžek Max, Kubík Jan, Hynek Michal, Treml Tomáš, Schicker Pavel, Beránek
Jan, Jäger Patrik, Hampl Marek, Linda Roman, Rychlý Jan a Kosť Tomáš.

Finále západočeské oblasti družstev žáků
3.10.2010 se konalo finále
západočeské oblasti družstev žáků.
Zde hrála družstva z plzeňského a
karlovarského kraje, která se umístila
na 1. a 2. místě v krajském přeboru.
Byla to družstva AC Zruč-Senec, TJ
Lesná, TJ Jiskra Aš a Liapor Witte
Karlovy Vary z celkovým počtem
hráčů 20. Vítězem se stalo družstvo
AC Zruč-Senec.
"Musím pochválit všechny hráče,
podali 100% výkon. Finále rozhodl
tvrdými smeči Jan Rychlý, přesnými
náhravkami Tom Kosť a velmi
kvalitními obrannými zákroky Michal
Hynek," hodnotil turnaj zručský trenér
Václav Hána.

Sestava vítězného družstva žáků: Kubík Jan, Rychlý Jan,
Hynek Michal, Jan, Kosť a Boček Martin
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Výsledková listina
Datum: 3. října 2010
Pořadatel - místo: SK Liapor Witte Karlovy Vary, areál Doubí
Účast: 4 družstva, celkem 20 hráčů
Výsledky zápasů:
1. semifinále: SK Liapor Witte - TJ Lesná 5:0 (sety 10:0)
2. semifinále: Jiskra Aš - AC Zruč-Senec 1:4 (sety 3:8)
o 3. místo: Jiskra Aš - TJ Lesná 5:0 (sety 10:0)
finále turnaje: SK Liapor Witte - AC Zruč-Senec 2:3 (sety 6:7)

Jak "žije" muzeum letadel
Tato unikátní sbírka letecké
techniky se dostává do povědomí
stále většímu okruhu zájemců. Naši
celou expozici stále vylepšujeme,
aby výstava měla stále lepší
přitažlivost. Naše plány se nám ale
nedaří, tak jak bychom chtěli - tu
nám chybí slibovaný díl, jinde na
opravu exponátu nebyl prostě čas.
Přes všechna úskalí se nám podařilo
více zatraktivnit celou výstavu, což
samozřejmě hosté vítají.
Rád bych zde připomenul možnost výuky stavby modelů z papíru - foto i s
popisem mistrovského modelu máme na nástěnce u vchodu. Dětským zájemcům
to vysvětlím a stavět už musí doma. Je škoda, že tato činnost - modelářství - již
skoro vymizela. Proto píši tuto nabídku v naději, že se pár dětí najde a vyzkouší
si svoji dovednost.
V prosinci se můžete na informaci o naší sbírce letadel podívat z tepla
domova v pořadu "Hádej, kdo jsem". Vysílá se 17. 12. 2010.
Doufám, že i tímto propaguji jméno obce Zruč - Senec ve světě.
S přáním zdraví a vánoční pohody
Karel Tarantík
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VÍTĚZOVÉ V LONDÝNĚ
V červnu letošního roku dosáhli svého prvního obrovského
fotbalového úspěchu kluci Martin Suchý (12) a Petr Řezáč (11).
Ještě máme v dobré paměti, jak začínali s prvními krůčky v oddíle kopané
ve Zruči pod vedením svých tatínků.
Oba mladíci (foto viz strana 24) jsou už čtvrtým rokem na hostování ve
Viktorii Plzeň. Právě v jejím školním týmu se jim podařilo vyhrát největší školní
turnaj u nás i v Evropě, McDonald´s Cup. První místo v republice vybojovali
v červnu letošního roku v Jablonci nad Nisou, kde zvítězili mezi elitou 16-ti
nejlepších mužstev kvalifikovaných ze všech základních škol české republiky.
Bylo to vůbec první historické vítězství plzeňské 33. Základní školy, kterou oba
kluci navštěvují.
Odměnou za úsilí a tréninkovou dřinu na hřišti jim byla obrovská radost,
první náznaky popularity v médiích, neodmyslitelné zlaté medaile a pozvání na
plzeňskou radnici. Tady se klukům dostalo oficiálního poděkování za úspěch od
představitelů magistrátu a obdrželi též drobné dárky.
Opravdovým klenotem mezi odměnami vítězného týmu byl však výlet
nazvaný "víkend snů" do Londýna! Vítězové v doprovodu svých trenérů a třídní
učitelky zavítali v říjnu na zápas anglické Premier League: Arsenal –
Birmingham. Při této příležitosti došlo i na setkání s českým hráčem Arsenalu
Tomášem Rosickým, kapitánem národního mužstva. Mnohým z kluků se tak
splnil životní sen vidět na živo zápas některé z prestižních evropských
fotbalových soutěží. Byli nadšení zejména atmosférou, nesrovnatelnou
s podmínkami u nás. Setkání s Tomášem Rosickým proběhlo ihned po zápase.
"Atmosféra i stadión úžasné, jen škoda, že na nás neměl Tomáš více času," zněly
hlasy kluků. "Stihl nám podepsat dresy, fotografie a vyfotit se s námi a už musel
bohužel utíkat na pozápasovou tiskovku," smutnili. Druhý den si mladíci teprve
v klidu prohlédli celou arénu se zázemím fotbalistů věhlasného klubu. Navštívili
šatnu hráčů, kde obdivovali luxusní regenerační linku s velkým vnitřním
bazénem. Mohli se posadit na střídačku, prošli sálem pro styk s médii a další
prostory.
Na krátké návštěvě samotného Londýna stačili pak vidět ještě Big Ben nebo
obří ruské kolo, Národní galerii i palác královny Alžběty.
Tento úžasný víkend, plný jistě nezapomenutelných zážitků, byl krásnou
tečkou za zmiňovaným úspěchem mladých fotbalistů.

Kluci, jsme na vás pyšní.
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PODZIM 2010 V ODDÍLE KOPANÉ
Podáváme tradiční stručně komentovaný přehled podzimního dění a výsledků
ve fotbalovém oddíle TJ ZRUČ.
„A“-mužstvo – I. A třída :
6. místo (ze 16-ti) 15 7 1 7 24 : 25 22 bodů
Rk.

Tým

Záp

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Domažlice B

15

12 2

+

1

33: 7

38

( 14)

2.

Klatovy

15

10 3

2

35: 20

33

( 12)

3.

Chotíkov

15

9

5

1

35: 15

32

( 11)

4.

Horažďovice

15

10 1

4

38: 17

31

( 10)

5.

Chlumčany

15

7

4

4

21: 20

25

( 4)

6.

Zruč

15

7

1

7

24: 25

22

( -2)

7.

Horš.Týn

15

5

6

4

29: 24

21

( -3)

8.

Sl.Mýto

15

6

3

6

26: 27

21

( -3)

9.

VD Luby

15

5

4

6

24: 27

19

( -2)

10.

Nýřany

15

5

3

7

24: 31

18

( -6)

11.

Strážov

15

4

2

9

14: 16

14

(-10)

12.

Blovice

15

4

2

9

13: 34

14

( -7)

13.

Nepomuk

15

3

4

8

25: 28

13

(-11)

14.

Křimice

15

4

1 10

20: 37

13

( -8)

15.

Sušice

15

2

6

7

13: 26

12

(-12)

16.

Zbiroh

15

1

5

9

18: 38

8

(-13)

V závěru loňské sezóny jsme se loučili s trenérem Honzou Homolou, který
své působení u mužstva po veleúspěšném tříletém období na své přání ukončil.
Výbor neváhal a oslovil vzápětí vystudovaného trenéra pocházejícího z Plas
Martina Löffelmanna. S odstupem času se ukázalo, že problém byl v krátkém
časovém období letní přípravy, kdy se s mužstvem absolutně nedokázal sžít a
dostatečně poznat specifika zručské kopané. Po nevydařených přípravných
zápasech a úvodní vysoké domácí porážce od Horažďovic (0:5) nový trenér
oznámil ukončení spolupráce. V obtížné situaci byl prvním osloveným znovu Jan
Homola. K radosti všech zainteresovaných nás na holičkách nenechal a k
mužstvu se po necelých třech měsících vrátil. Na lavičce mužstva se tak znovu
sešel s dlouholetým vedoucím Jardou Blovským. Poměrně v krátkém časovém
úseku se zraněními sužovaný tým dal dohromady a začal konečně bodovat,
zejména v domácím prostředí. Pod staronovým trenérem jsme doma prohráli
pouze první zápas (Chlumčany 0:1), ve zbývajících šesti jsme zvítězili! Zřejmě
nejlepší výkon mužstvo předvedlo proti Klatovům. Ještě loni účastník krajského
přeboru odjel s porážkou 0:4. Příznivci v domácích zápasech mohli vidět znovu
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v akci na hřišti i trenéra, který svou přítomností a fotbalovým umem několikrát
vyvedl tým ze šlamastiky. Oproti jiným sezónám se nám však hrubě nedaří na
cizích hřištích. Přivezli jsme jen čtyři body za remízu ve Zbirohu a závěrečné
vítězství v Křimicích. Nejlepším střelcem podzimu je Vladimír Nosek, posila
z Touškova, který vstřelil 4 branky, Petr Hucl, Jan Trnka a Roman Karpíšek dali
po 3 góĺech.
„B“ – mužstvo – Městský přebor :
11. místo (14) 13 3 3 7 19 : 26 12 bodů
Rk.

Tým

Záp

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Smíchov

13

10 0 3

+ 0

45: 18

30

( 9)

2.

Prazdroj

13

8 3 2

33: 18

27

( 6)

3.

Košutka

13

7 5 1

21: 10

26

( 5)

4.

SENCO "B"

13

7 4 2

35: 26

25

( 4)

5.

Lhota

13

8 0 5

42: 17

24

( 3)

6.

Plzenec

13

7 2 4

29: 16

23

( 5)

7.

Dýšina

13

6 3 4

29: 26

21

( 3)

8.

Chrást "B"

13

5 1 7

21: 27

16

( -2)

9.

Křimice "B"

13

4 4 5

18: 32

16

( -2)

10.

Malesice

13

4 2 7

19: 36

14

( -7)

11.

Zruč "B"

13

3 3 7

19: 26

12

( -6)

12.

Spoje Plzeň

13

3 1 9

12: 35

10

( -8)

13.

SSC Bolevec "B"

13

2 2 9

21: 34

8

(-10)

14.

Sparta

13

2 0 11

17: 40

6

(-15)

Tým většinu podzimu vedl Petr Lex s hrajícím
kapitánem Josefem Suchým. Po neúspěšném vstupu do
sezóny a nepřesvědčivých výkonech u mužstva Petr Lex
sám skončil. Trenérský post pak převzal další aktivní hráč
Kamil Houška. S výjimkou dvou vyšších porážek (0:4 ve
Lhotě a 0:5 v Plzenci) záložní mužstvo v zápasech
vyloženě nepropadlo. Časté těsné porážky však hodně
mrzí a potřebné body chybí. Výborný výkon podalo
mužstvo paradoxně v posledním podzimním utkání proti
vedoucímu Smíchovu. Vyhráli jsme na umělce 3:0.
Jednoznačným cílem nadále zůstává záchrana v soutěži.
Věříme, že tým doplňovaný hráči širšího kádru
A-mužstva a dorostenci ještě zabojuje a bude hrát o
klidný střed tabulky. Filip Wanka a Karel Trnka dali
po 4 brankách, 3 góĺy vsítil Kamil Houška.
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DOROST - Krajský přebor :
14. místo (14) 13 0 0 13 10 : 70 0 bodů
Rk.

Tým

Záp

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Přeštice

13

12 0

+

1

45: 9

36

( 18)

2.

Doubravka

13

9

2

2

33: 13

29

( 8)

3.

SŠ Plzeň

13

9

1

3

66: 20

28

( 7)

4.

Horažďovice

13

8

1

4

35: 19

26

( 7)

5.

Sušice

13

6

3

4

24: 23

21

( 3)

6.

Domažlice

13

6

1

6

26: 28

20

( 1)

7.

Nepomuk

13

5

2

6

28: 26

19

( -4)

8.

VD Luby

13

5

2

6

32: 31

19

( -4)

9.

Klatovy

13

5

3

5

23: 27

19

( 0)

10.

Tachov

13

6

0

7

39: 31

18

( 0)

11.

Postřekov

13

5

1

7

30: 26

17

( -5)

12.

Křimice

13

5

0

8

27: 63

15

( -6)

13.

SK Smíchov

13

1

2 10

14: 46

5

(-13)

14.

Zruč

13

0

0 13

10: 70

0

(-21)

Po výborných výsledcích v loňské sezóně krajské soutěže jsme i letos kývli
na nabídku PKFS hrát s dorostem opět vyšší soutěž. Nutno přiznat, že jsme, byť
v dobrém úmyslu, sílu mužstva přecenili. Po odchodu nejstarších hráčů do
dospělých kluci úrovni dorosteneckých mužstev v krajském přeboru ve většině
zápasů nedosahují. Výsledkem jsou vysoké porážky a to i v domácím prostředí.
Petr Ruml s Martinem Čechem jsou se svým týmem v těžké situaci, berou to ale
statečně. Vzhlíží k jarní sezóně, kdy chtějí kluky znovu stmelit, nastartovat, již
poznané soupeře potrápit a nějaké body vybojovat. V chudém účtu vstřelených
branek (jen deset) mají Václav Klik a Lukáš Balák na kontě po třech trefách.
STARŠÍ ŽÁCI – městský přebor :
7. místo (8) 7 1 0 6 8 : 48 3 body
Rk.

Tým

Záp

+ 0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Lhota

7

6 0 1

35: 13

18

( 6)

2.

Touškov

7

5 1 1

24: 12

17

( 4)

3.

SENCO "B"

7

5 1 1

34: 11

16

( 4)

4.

Rapid

7

4 0 3

35: 14

12

( 3)

5.

Sparta

7

3 1 3

16: 16

11

( 1)

6.

Plzeň-Letná

7

2 1 4

13: 18

7

( -2)

7.

Zruč

7

1 0 6

8: 48

3

( -6)

8.

VS Plzeň

7

0 0 7

6: 39

0

(-12)

Znovu poměrně úzký kádr žáků vedou Tomáš Klail a Martin Fencl. Ještě že
při zápasech mohou využít nejschopnější kluky z mladších žáků. Ve věkově
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hodně nevyrovnané soutěži se mladíkům podařilo vyhrát až v záverečném utkání
podzimu a utrhli se tak z poslední příčky. Ve skromném střeleckém účtu mužstva
(8 branek) má 2 góly na kontě Patrik Hofmann.
MLADŠÍ ŽÁCI – městský přebor - sk . A :
3. místo (10) 9 6 0 3 52 :38 18 bodů
Rk.

Tým

Záp

+ 0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

SK ZČE "B"

9

8 1 0

49: 16

25

( 10)

2.

Viktoria "G"

9

6 2 1

71: 19

20

( 5)

3.

Zruč

9

6 0 3

52: 38

18

( 3)

4.

Rokycany "B"

9

5 0 4

39: 25

15

( 3)

5.

Touškov

9

4 2 3

31: 23

14

( 2)

6.

Rapid

9

3 3 3

23: 31

12

( 0)

7.

Kozolupy

9

2 3 4

16: 42

9

( -6)

8.

Křimice

9

2 2 5

32: 32

8

( -4)

9.

H. Bříza

9

1 3 5

20: 25

6

( -6)

10.

Druztová

9

0 0 9

6: 88

0

(-15)

Ve třetím roce svého působení postoupili trenéři Pavel Riedl a Roman Mancl
se svými svěřenci od přípravky do vyšší mládežnické kategorie. Tým mladších
žáků se podařilo sestavit v našem oddíle po dlouhých letech i díky nabídce
fotbalového svazu hrát tuto kategorii s menším počtem hráčů a na polovinu
hřiště. Klukům, na jejichž hře se projevuje již dlouhodobější společná příprava,
se zatím vede velmi dobře. Výborné umístění po podzimu zajišťuje účast pro
jaro ve finálové skupině městského přeboru. Nejlepšími kanonýry jsou
Gavrylovskyy se 13-ti brankami, Horažďovský dal 11 a Mošna 8 gólů.
Výborným individuálním počinem byla nominace Lóni Gavrylovského do
výběru OFS Plzeň - město pro turnaj DANONE Cup v září letošního roku.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Doslova "trn z paty" pomohli vedení oddílu "vytrhnout" Zdeněk Hojer a Petr
Hucl, hráči A-mužstva. Sami přišli a projevili zájem vést nejmladší adepty
kopané na pravidelných trénincích. Oběma áčkařům touto cestou moc děkujeme.
Mají kolem sebe přibližně od poloviny podzimu 10 až 15 kluků ve věku 5 - 7 let,
kterým se 2x v týdnu věnují. Soutěž podle vývoje situace znovu přihlásíme již od
příštího ročníku.
Oddílem je dosud propagován nábor pro další malé kluky. Trénovat
i nabírat se bude i v zimním období a to od začátku ledna v hale při ZŠ
ve Zruči. Budete včas informováni!
za oddíl kopané
Petr Král
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Autocentrum Zruč s. r. o.
- nový pneuservis ve Zruči
Vážení motoristé,
dovolte mi, abych Vám představil nový pneuservis v obci Zruč-Senec. Firma
Autocentrum Zruč s. r. o. byla založena ke konci roku 2008. Stavba samotné
budovy servisu proběhla během roku 2009 a od 1. února 2010 jsme již poskytli
své služby mnoha spokojeným zákazníkům.
S nejmodernějším technickým vybavením, perfektním zázemím
a dostatečnými skladovými prostory Vám nabízíme tyto služby:

pneuservis: osobní, dodávkové, terénní a moto pneu,

prodej pneumatik, litých kol, ocelových disků, duší, autobaterií,

sezónní uskladnění, automatické mytí kol.
V naší nabídce najdete pouze kvalitní značkové pneumatiky od prověřených
výrobců: např. Barum, Kleber, Dunlop, Goodyear, Michelin, Uniroyal, Hankook.
V letošním roce jsme se stali autorizovanými prodejci prémiových značek Pirelli
a Nokian.
Prodáváme litá kola zejména od těchto výrobců: Brock, Alutec, CMS,
Dezent, Enzo, AEZ, Dotz. Vrchol nabídky tvoří špičková kovaná kola SAI.
V blízké budoucnosti bychom chtěli rozšířit činnost o další opravy, např.
seřízení geometrie, servis klimatizací, výměny olejů, brzd, atd. tak, abychom
dostáli významu názvu naší firmy a stali se centrem komplexních autoservisních
služeb.
Přeji Vám mnoho bezpečně ujetých kilometrů a rád Vás přivítám v našem
servise na adrese:
Autocentrum Zruč s. r. o., Třemošenská 599, 330 08 Zruč-Senec,
Po – Pá 8.00 – 17.00, říjen a listopad + So: 08.00 – 12.00 h.

Filip Wanka, jednatel Autocentrum Zruč s. r. o.
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Školní družina MZŠ Zruč – Senec
Vás zve na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
KTERÉ SE KONÁ 29.11.2010 OD 17:00 HODIN
V AREÁLU MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZRUČ-SENEC
ZA DOPROVODU KOLED A BÁSNÍ,KTERÉ PŘEDNESOU NAŠI ŽÁCI.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Děti a vychovatelky ŠD
---------------------------------

Školní družina MZŠ Zruč – Senec
Vás srdečně zve na vánoční výstavu

ZÁŘIVÉ VÁNOCE
a tradiční jarmark,
který se koná v restauraci U Drudíků
pátek
sobota
neděle

26.11.2010 17-20 hodin
27.11.2010 11-18 hodin
28.11.2010 11-15 hodin

Přijďte si vychutnat vánoční atmosféru a ochutnat
vánoční dobroty.
Srdečně Vás zvou děti a vychovatelky ŠD
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Těšíme se na Vaši návštěvu

Předprodej vstupenek
vstupenek v recepci Hotelu SPORT Zruč

Cena za osobu je 650,- Kč

Novoroční ohňostroj přímo před hotelem

Bohatá tombola

Silvestrovským večerem Vás bude provázet
hudební duo
duo OÁZA p. Řáhy

100 gr Pražené mandle
*
0,375 l Bohemia
Bohemia sekt demi
*
400 gr Domácí vyuzená žebra, křen, hořčice, chléb

*

jemnou
mnou nádivkou s bylinkami a sýrem,
200 gr Špalíčky z vepřové panenky obalené slaninou, ochucené je
opékané plátky brambor, obloha

Silvestrovské menu:

Srdečně Vás zveme na „Silvestrovský
večer““
„
do příjemného prostředí „Hotelu
SPORT Zruč“.
“.
„

Přijďte s námi oslavit příchod nového roku 2011.

SILVESTR 2010

BALLANCER
O d s tr a ň o v á n í c e lu litid y , o č iš ťo v á n í o r g a n is m u , sn iž o v á n í
o to k ů n o h o u .p o m o c í s tr o jo v é ly m fa tic k é d r e á ž e .

P ro žen y i m u že .

J e d n o r á z o v é v s tu p n é :

2 5 0 ,- K č
8 0 ,- K č h y g ie n ic k é k a lh o ty

P ř e d p la tn é : 1 0 n á v š tě v 1 .8 0 0 ,- K č
z d a r m a h y g ie n ic k é k a lh o ty
M a m in k y m o h o u p ř ijít i s e s v ý m i d ě tm i, h líd á n í
z a jiš tě n o v d ě ts k é m k o u tk u .

-----------------------------------------------------------------------------------------Z IM N Í S A U N O V Á N Í
N a zim n í o b d o b í js m e p ro V á s p řip ra vili z vý h o d n ěn é h o d in y sa u n o v á n í:

R o d iče s d ětm i
Ú te rý a č tvrte k
1 0 :0 0 - 1 2 :0 0 h o d .
S tř ed a
1 6 :0 0 - 1 8 :0 0 h o d .
(p o p říp a d ě d le d o h o d y)
V stu p n é n a ½ h o d in y :
D o p o le d n e : D o sp ě lý 7 0 ,-K č + d a lší d o sp ělý 3 0 ,- K č
D ítě n a d 4 ro k y 3 0 ,-K č
D ítě d o 4 le t zd a rm a
O d p o le d n e : D o sp ě lý 7 0 ,-K č
P ři d v o u d o sp ě lý c h jed n o d ítě zd a r m a
D a lší d ítě n a d 4 ro k y 3 0 ,-K č
D ítě d o 4 le t zd a rm a

-----------------------------------------------------------------------------------------MASÁŽE
Připravili jsme pro Vás rozšířenou nabídku masáží s novou zkušenou masérkou s dlouholetou praxí v lázeňských domech
Karlových Varů.

Celková masáž
Sportovní masáž
Masáž zad, šíje, krku
Lymfatická masáž ruční a strojová
Masáž lávovými kameny
Baňkování
Ošetření kloubů
Reflexní masáž plosky nohou
Aroma masáže
Anticelulitidní masáže baňkami a ruční (zábal)
KAŽDÁ PÁTÁ MASÁŽ - 10 %
KAŽDÁ DESÁTÁ - ZDARMA
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SPOT - vinobraní 2010
Letos se uskutečnilo v sobotu 2. října. I když účastníků
bylo méně než minulé roky, na náladě to nikomu neubralo.
Doprovázela nás opět parta plzeňských heligonkářů, kteří také nezkazí žádnou
legraci. Dokonce jsme i trochu pozměnili trasu naší cesty, což se projevilo
zpožděním, ale zdálo se, že lidé jsou mile překvapeni a dobře se bavili.
Zakončení celé akce bylo v restauraci sportovního areálu dobrým gulášem.
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Dne 8. a 9. listopadu byl hostem Hotelu Sport Zruč známý herec pan Jan Čenský,
který byl jedním z lektorů vzdělávacího kurzu "IMAGE ŘEDITELMANAGERA". Školení pořádal Dům dětí a mládeže KAMARÁD z Třemošné
pod záštitou Plzeňského kraje pro ředitele domů dětí z celé republiky. Panu
Čenskému se u nás moc líbilo a těší se na další hostování u nás, například při
volbě MISS Poupě, které proběhne na jaře 2011.

POZVÁNKA K BETLÉMU
Havránkovi v ulici V Zátiší zvou všechny
příznivce vánočních tradic dne 28. listopadu
v 17 hodin k „otevření“ betléma. Nechte se
překvapit, zda se betlém rozroste o další
postavičky.

Přijďte si navodit vánoční
náladu a zazpívat koledy.
Zručský a senecký zpravodaj vydává obec Zruč - Senec ve spolupráci s firmou Ing. Miroslav Schubert,
MS-Soft email: mschubert@seznam.cz. Povoleno Okr. úřadem Plzeň - sever pod č. RK 01/99.
Vychází nepravidelně. Redaktorka časopisu Ing. Jitka Kubíková. Za obsah jednotlivých článků
zodpovídají jejich autoři. Vyšlo v listopadu 2010 nákladem 1 300 výtisků.
Toto číslo je určeno občanům obce Zruč-Senec zdarma. Informace, reklama: kubikova@zruc-senec.cz
Internetová adresa stránek naší obce: http://www.zruc-senec.cz
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