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Vážení občané,
na letošní podzim si nikdo z nás nemohl stěžovat. Snad jen zahrádkáři, kdy jeden
mrazík zničil některé květiny, které ještě mohly na parapetech oken potěšit. Jinak
byl podzimní čas příjemný, listí na stromech se postupně vybarvovalo a na
dušičky sluníčko celou tu podzimní krásu ještě zvýraznilo.
Jak je již pravidlem v posledním čísle zpravodaje, zase nebudou chybět
informace z podzimního dění v naší obci, ani pozvání na akce pořádané
k vánočnímu času a konci roku 2015, který se nezadržitelně blíží. Advent již
začíná 29. listopadu, kdy se otevírá betlém u Havránků, který letos slaví
neuvěřitelných 10 let, kdy jsme poprvé spatřili několik postaviček v zahrádce.
Příjemný odpočinek a relaxaci při čtení zpravodaje nejlépe při dobrém kafíčku,
pohodové zvládnutí nejen vánočního shonu, ale hlavně hodně zdraví a elánu
do roku 2016 přeje redakce.

Nové pohlednice naší obce je možno zakoupit na obecním úřadě nebo na poště.
Tímto také děkujeme panu Zdeňkovi Hojerovi, který do zpravodaje poskytl
mnoho hezkých fotek a na tvorbě pohlednic se také podílel.
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Vážení spoluobčané,
chci Vás informovat o novinkách v odpadovém hospodaření v obci. Podařilo se nám pomocí
dotace získat automobil se šesti kontejnery
na odvoz bioodpadu. Díky tomu snížíme náklady
na likvidaci tohoto odpadu. Aby tento záměr byl
efektivní, je nutné dodržovat tyto pokyny:
1) Do červených kontejnerů se hází pouze
tráva, listí, ovoce
2) Větve a dřeviny vhodné ke štěpkování
ukládejte vedle kontejnerů
3) Do velkoobjemových kontejnerů ukládejte
ostatní bioodpad, např. ostřihané keře, maliní
apod. Je nepřípustné, aby se bioodpad vhazoval
do kontejnerů včetně pytlů.

Nově zřizujeme stanoviště pro bioodpad a tříděný odpad ve Vřesové ulici.
Pokud budete mít větší množství dřeviny vhodné na štěpkování
(cca 1 multicara), služby seštěpkují a odvezou tento materiál od Vašeho bydliště.
Pro občany s trvalým bydlištěm v obci je tato služba zdarma.
Upozorňuji všechny škodiče, kteří si pletou biokontejnery s nádobami na
odpad a vhazují do těchto nádob suť, nábytek, koberce apod., že se vystavují
postihu jako při zakládání černé skládky a osobně se postarám, aby tato činnost
byla patřičně oceněna u přestupkové komise.
Opět připomínám, že naši občané mohou po předložení občanského
průkazu dát jakýkoliv odpad do sběrného dvora zdarma. Domníváme se,
že i tyto přestupky pomůže řešit nově budovaný kamerový systém. Další
problém máme s udržením pořádku v místech, kde jsme umístili lavičky.
Bohužel mládež neví, jak se na lavičkách sedí, proto sedí na opěradle a nohy
mají tam, kam si normální lidé sedají, nemluvě o devastaci tohoto zařízení a jeho
okolí. Stromy u lavičky ve Sportovní ulici si od těchto ubožáků užily své. Starší
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občané, kteří používají tyto lavičky k odpočinku, musí řešit zablácení sezení.
Žádám proto rodiče, aby poučili své děti o chování na veřejných místech.
Pokud tento stav bude pokračovat, budeme vandalismus v obci řešit s policií
ČR.
Vedení obce děkuje všem občanům, kteří respektují a podporují soužití nás
všech v čistotě a pořádku. Služby OÚ vytrvale uklízí nepořádek kolem
kontejnerů a cest, stav se mírně zlepšuje.

Vedení obce Vám přeje příjemnou zimu, krásné Vánoce
a pevné zdraví.
místostarosta Libor Trávníček

Víte, jak správně používat kompostér ???
Vážení občané,
věříme, že jste přivítali možnost získání kompostéru z dotace MŽP ČR.
Žádostí bylo vyplněno opravdu hodně a všechny byly uspokojeny.
V současné době již většina žadatelů má kompostéry s kapacitou 1 000 litrů
doma. Vyrobit si kompost sice není až taková věda, ale přece jen pár užitečných
informací o kompostování se může hodit.
Kompostér je nádoba vyrobená z recyklovaného plastu, která nemá dno.
To je z důvodu, aby byl zachován volný styk s půdou včetně přístupu
mikroorganismů, červů a žížal. Kompostér je dále opatřen víkem s otočným
ventilem pro regulaci prostupu vzduchu, bočními dvířky pro vyjímání kompostu
a otvory sloužící k provzdušňování. Jeho největší předností je, že se jeho
použitím urychluje doba kompostování až o
polovinu, přitom je skladný a estetický a dá se
vhodně umístit do každé zahrady.
Ke kompostování jsou vhodné následující
odpady: posekaná tráva, listí, větvičky, zeleninové
a ovocné odpady, kávové, čajové a mléčné zbytky,
v omezeném množství také novinový papír,
papírové ručníky, dále veškeré odpady z čistého
dřeva jako piliny, hobliny, třísky, kůra, popel, trusy
zvířat, skořápky z ořechů.
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Do kompostéru by se neměly dávat: kosti, tuky, odřezky masa, chemicky
ošetřené materiály jako jsou např. piliny z dřevotřísky, drcené plasty, sklo,
rostliny napadené chorobami, slupky z tropického ovoce, popel z uhlí a cigarety,
papír z časopisů.
Nejdůležitější a základní podmínkou kompostování je správný poměr
organických látek uhlíku a dusíku ( C:N ). Materiál čerstvý, šťavnatý, zelený
obsahuje hodně dusíku, naproti tomu materiál starší, dřevnatý, hnědý je bohatý
na uhlík. Obecným pravidlem je přidávat 2-3 díly hnědého podílu na 1díl
zeleného. Dále musí být udržována vlhkost materiálu 50 - 60 % a musí být
zajištěn dostatečný přístup kyslíku. Pro rychlejší rozklad je vhodné hrubší
suroviny podrtit na menší části a přidat malé množství půdy či hotového
kompostu. Důležité je rovněž promíchávání všech surovin. V první fázi
kompostovacího procesu dochází k samoohřevu v důsledku rozkladných
chemických reakcí za rozvoje bakterií a plísní, kdy může teplota v kompostu
dosáhnout až 65 st.C. Ve druhé fázi se teplota snižuje, odbourávají se obtížněji
rozložitelné látky a ve třetí fázi cca za 6 - 12 měsíců od založení kompostu
vzniká homogenní zemina, která při správně vedeném procesu kompostování
voní po lesní půdě.
Někdo se kompostování obává a říká, že "to zapáchá". Je to však pouze
v případě, kdy je porušen poměr (C:N). Pokud je zápach po zkaženém vejci,
převládá materiál s nadměrným obsahem uhlíku a je nutné přidat zelený
podíl, trávu, listí. Když je zápach po amoniaku (čpavku), musí se přidat
hnědý podíl tj. piliny, kůra.
Kompostováním získáme kvalitní hnojivo - zeminu, pomocí které vrátíme
půdě potřebné živiny a zlepšíme její vlastnosti. Může se na zahradě a při
pěstování okrasných květin v podstatě použít pro všechny účely.

Informace k odpadům - přesunuté stanoviště

v Senci
Občany v Senci informujeme, že v Senecké
ulici u Jandů bylo upraveno původní stanoviště
pro kontejnery na separovaný odpad, kam byly
nádoby na papír, plast, sklo a nápojové kartony
přemístěny od senecké hasičské zbrojnice.
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Upravené stanoviště v Senecké ulici.
Rovněž pro občany Pily máme příznivou zprávu. Jak už informoval místostarosta pan Trávníček, u bývalého OSP v ulici Vřesová se připravuje nové
stanoviště na separovaný a bioodpad. V části Pily tak budou dvě tzv. hnízda,
čímž by se mělo výrazně ulehčit stanovišti v ulici Na Pile, kde se objevuje
nepořádek kolem nádob.

Dále informujeme, že velkokapacitní kontejnery na bioodpad jsou
z důvodu příznivého počasí stále přistaveny na daných místech.
Datum jejich stažení bude včas oznámen v obecním rozhlase.
Aktualizovanou mapku s přehledem stanovišť a tabulky umístění kontejnerů
do jednotlivých ulic najdete na našich internetových stránkách www.zrucsenec.cz

Anketa Strom roku
2015
- příběhy stromů
a lidí, které
žijí s námi
Celostátní anketa Strom roku
byla letos vyhlášena již 14x
a ani v tomto čísle zpravodaje
vás neochudíme o výsledek,
i když z Plzeňského kraje nebyl
mezi 12 finalisty žádný strom.
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Dne 20. října 2015 v Brně u příležitosti oslav Dne stromů byl Nadací partnerství
vyhlášen Strom roku 2015 České republiky. Vítězkou ankety se stala s více než
11 tisíci hlasy Tatobitská lípa. Do soutěže ji navrhla obec Tatobity na Semilsku
v Libereckém kraji. Jedná se o lípu velkolistou, stáří 650 let, která má obvod
940 cm. Památné lípě se přezdívá tisíciletá, přestože se odborníci shodují, že je
strom mladší. Lípa se objevuje v mnoha básních i písních a je nedílnou
součástí historie Tatobit, což dokazuje i její vyobrazení na obecním znaku a
vlajce. Každoročně se na počest tohoto památného stromu pořádá Slavnost lípy.
Strom byl před mnoha lety obezděn a do prostorné dutiny byla umístěna lavička.
V 50 letech se při bouři odlomila polovina stromu, který však místní řemeslník
Josef Jaček zpevnil obručemi.
Tatobitská lípa bude Českou republiku reprezentovat v mezinárodní
anketě Evropský strom roku 2016.
Získané peníze z hlasování obec použije k výsadbě lipové aleje, která spojí
Tatobity s nedalekou osadou Žlábek.
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Zprávy z naší Masarykovy základní školy
Školní rok 2015/2016 jsme
zahájili v úterý 1. září 2015 se
410 žáky, z nichž 196 k nám
dojíždí ze spádových obcí
nebo
nejbližšího
okolí.
Z celkového počtu plní dva žáci
povinnou školní docházku
podle § 38 školského zákona a
jsou vzděláváni v zahraničí.
Do prvního ročníku nastoupilo 52 žáků, 27 chlapců a
25 dívek. Nejmladší školáky přivítala v I. A paní učitelka A. Kroftová a v
I. B paní učitelka A. Pavlová. Všichni prvňáčci dostali nové učebnice,
pracovní sešity, box na pracovní listy i další pomůcky. Učitelský sbor se
rozšířil o absolventku PF ZČU v Plzni paní učitelku E. Tolarovou, která
vyučuje přírodopis v šestém ročníku a předmět výchova ke zdraví. Nově
nastoupila i paní učitelka Z. Winkelhöferová. Převzala třídnictví v 8. B a
vyučuje především anglický jazyk. Obě paní učitelky pracují i jako
vychovatelky v 5. a 6. oddělení školní družiny. Školní družina je plně
obsazena, využívá ji 170 žáků. Pedagogický sbor opustila paní
učitelka T. Kupková, která našla uplatnění v místě svého bydliště.
Žáci mohou docházet do zájmových kroužků, které ve škole porovozuje
především DDM Kamarád Třemošná, nebo mohou využít nabídky ZUŠ
Třemošná či navštěvovat hodiny TJ Zruč.
Během prázdnin pokračovaly opravy a modernizace školního zařízení a
vybavení. Byl vymalován kabinet v přízemí, sborovna v prvním patře,
šatny a sprchy v tělocvičně, schodiště v pavilonu. Natřely se kovové části
plotu kolem hřiště a byla vyměněna dřevěná pole za nová. Před školní
jídelnu byly umístěny police na aktovky. Vzhledem k tomu, že naši žáci
vozí ze soutěží další a další poháhy, musela se nechat přidělat nová
prostornější dvojvitrína. Realizovala se pokládka nových podlahových
krytin. Pořídilo se nové sezení na chodbu před zubní ordinaci, do přízemí
hlavní budovy a na chodbu do druhého patra. V kotelně se vyměnila
soustava tlakových nádob a nová řídící jednotka. Stará luxferová okna
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v pavilonu i ve velké budově se vyměnila za nová plastová. Opravily se
toalety ve velké tělocvičně a v šatnách se výměnila okna. Proběhla
poslední etapa výměny radiátorových těles. Rekonstruovala se část
kanalizace ve Školní ulici
včetně napojení u knihovny.
Do školní jídelny byla
zakoupena nová chladnička a
doplnilo se nádobí. V areálu
školy se opravila část
zámkové dlažby. Většina
oprav a rekonstrukcí byla
hrazena z dotace obce ZručSenec.
Rodiče budoucích prvňáčků
zveme na Den otevřených dveří v pavilonu, který se koná ve čtvrtek
10.12.2015 od 14.00 do 17.00 hodin. Můžete si prohlédnout prostory
školy, podívat se na učebnice a pracovní sešty. Přítomné budou i
vedoucí školní družiny a školní jídelny. Zápis do prvního ročníku
proběhne v sobotu 23.1.2016 od 10.00 do 16.00 hodin a v úterý
9.2.2016 od 14.00 do 17.00 hodin.
Především žákům, kteří si zvolili jako druhý cizí jazyk němčinu, byl
nabídnut jednodenní zájezd do Regensburgu, který se uskuteční
21.12.2015. Zájem byl ale tak velký, že nakonec vyrazí 90 žáků druhého
stupně. Spolu s průvodkyněmi si prohlédneme nejenom historickou část
města, ale zavítáme i na adventní trhy.
Rozsvícení vánočního stromu se ustuteční 26.11.2015 v 17.00 hodin.
Záčátek adventu doprovodí naši mladší žáci krátkým pásmem básní a
koled. Poté si budete moci v pavilonu prohlédnout žákovskou výstavu
Přiletěl k nám anděl. Tradiční vánoční výstavu školní družiny
Vánoční snění budete moci navštívit v pátek 27.11. od 17.00 do 20.00
hodin, v sobotu 28.11. od 11.00 do 18.00 hodin a v neděli 29.11. od
11.00 do 15.00 hodin. Srdečně zvou vychovatelky ŠD.
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V areálu školy by se měl v jarních měsících objevit rozcestník, abychom
se zde lépe orientovali. Vyrábět se bude podle nejhezčích žákovských
návrhů.
Na jaře 2016 si budeme připomínat 80. výročí založení ZŠ ve Zruči.
V rámci oslav se uskuteční školní akademie, den otevřených dveří a
setkání s bývalými zaměstnanci školy. Pracujeme i na přípravě školního
almanachu, kde bychom rádi shrnuli historii i současnost školy. Oslavy se
uskuteční začátkem května. Těšíme se na setkání s Vámi!
Další zakraniční zájezd, tentokrát do Švýcarska, plánujeme na jaro.
Věříme, že si žáci procvičí nejen své komunikační dovednosti, ale také se
potěší přírodními krásami a že zájezd splní naše očekávání.
Všem žákům i zaměstnanšům přejeme, aby se jim ve zručské škole
líbilo, chodili sem rádi a těšili se z odvedené práce.
Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele

Zprávičky z naší MŠ
Mateřská
škola
Zruč-Senec
zahájila nový školní rok 20152016 1. září s novou paní
ředitelkou, kterou se stala
po řádném konkurzním řízení
paní Dana Králová. Do mateřské
školy nastoupilo 104 dětí, z toho
je 28 dětí nově přijatých. Tři děti
mají odklad školní docházky.
U nejmladších dětí pracuje Jiřina
Frundlová a Zuzana Kotlanová.
Ve třídě Kočiček nově nastoupila
na místo asistentky Daniela Poláková a paní učitelka Renata Langerová
spolupracuje s paní Marií Polcarovou. Motýlkovou třídu, kde jsou děti
předškolní i mladší, vede Dana Králová s Evou Novou.V této třídě pracuje
i druhá asistentka Kateřina Boháčová. Nejstarší děti, předškoláci, jsou v péči
Ivety Šedivcové a Jitky Judlové.

10

Zahrada mateřské školy byla
dovybavena u pavilonu pro malé
děti prohazovacím medvědem a
byla provedena likvidace staré
terasy u druhého pavilonu.
Ve sluníčkové třídě byly instalovány žaluzie, nové linoleum a
koberec.

Podzim jsme přivítaly Vodnickou
pohádkou a hudební pohádkou
Z rybníčka.
V pátek 23.10. děti ze Sluníček
zpívaly na Vítání občánků.
Ve všech třídách si vyrábíme
z přírodního materiálu, malujeme,
sportujeme a užíváme si hezkého
podzimního počasí.
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AC Zruč – Senec 2004
Adresa hřiště: Sportovní areál Zruč – Senec
Předseda oddílu: Jan Kovanda
Vedoucí A mužstva, šéftrenér mládeže: Tomáš Vaňourek
Místní nohejbalový oddíl má za sebou další velmi úspěšnou sezónu 2015.
Muži se probojovali opět do finále I.ligy, žáci obhájili titul v krajském přeboru,
navíc obsadili vynikající 4.místo na MČR trojic mužů a největšího úspěchu letos
dosáhl zručský odchovanec a mladší žák Tomáš Rott, který vybojoval stříbrnou
medaily na MČR singlu v Nymburce.

Mladší a starší žáci AC Zruč - Senec 2004 – Krajský Přebor 2015
Družstvo žáků startovalo v krajském přeboru družstev. Ten byl rozšířen o družstvo K. Varů a
také Radomyšle ( Jihočeský kraj). V loňském roce jsme tuto soutěž vyhráli a v té letošní nás
tak čekala nelehká obhajoba, jelikož 3 opory z let minulých odešly do dorostenecké kategorie.
V sérii 7 turnajů ml. a st. žáků dokázali naši hráči 2x zvítězit, 8x obsadit 2. místo a 3x brát
o bronzovou medaili. Sestava Tomáš Rott, Ondřej Sutnar a Milan Vaňourek potom zvítězila
v jednorázových krajských přeborech a vybojovala místenku na celorepublikové MČR.
V soutěži družstev se do posledního turnaje nevědělo, kdo zvítězí. Skvělý finiš v posledním
turnaji, který hostil náš areál jsme však dokázali přetahovanou s týmy Horažďovic a
Radomyšle přetavit na celkové vítězství s podařenou obhajobou. Dalšího velkého úspěchu
dosáhla naše mládež na celorepublikovém finále MČR dvojic, ze kterého přivezla skvělé
4. místo. ( Rott, Adam, Suchý, Sutnar). Toto umístění se ještě podařilo vylepšit na dalším
MČR v kategorii jednotlivců, kde dokázal Tomáš Rott postoupit do finále
a v celorepublikovém měřítku nakonec vybojoval 2. místo. Do play-off tohoto turnaje dokázal
postoupit i Zdeněk Adam a dobré představení předvedla rovněž dvojice Suchý, Uhrin.
V době uzávěrky tohoto článku ještě neznáme výsledky z MČR trojic, kde bude mít naše
obec rovněž zastoupení a dle slov trenéra bude útočit na další medaili. MČR trojic se odehraje
v K. Varech 14.11.2015. Na své MČR se rovněž chystají starší žáci. Hrát se bude
v Č. Budějovicích ( dvojice i trojice). Výsledky naší mládeže neunikly pozornosti ani repre
trenerů ČR, kteří pozvali na soustředění do sportovního centra Nymburk Tomáše Rotta.
Na galavečeru našeho oddílu bude v listopadu rovněž vyhlášena anketa o nejúspěšnějšího
žáka našeho oddílu letošní sezony. Jelikož mládež ještě čekají nějaké turnaje, výsledky zatím
neznáme, ovšem vítěze se dozvíme v příštím čísle zpravodaje, či na web stránkách našeho
oddílu.
Sestava družstva mládeže AC Zruč – Senec v letošní sezoně:
Treneři: Tomáš Vaňourek, Aleš Škudrna, Jakub Boček
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Hráči: Pavel Schicker, Michal Hynek, Adam Ausberger, Tomáš Rott, Zdeněk Adam, Michal
Suchý, Milan Vaňourek, Daniel Škudrna, Jan Kopejtko, Tomáš Uhrin, Ondřej Sutnar, Bertík
Franěk a Jiří Havrančík.
Sezonu zhodnotil Tomáš Vaňourek:
„ Před sezonou odešli do dorostu 3 tahouni z minulých sezon. Cíl byl bojovat o 1. -3. místo.
Obhajobu jsem viděl velmi těžkou. Kluci však vytvořili skvělou partu, kterou za celou dobu u
mládeže nepamatuji, trénovali a výsledek se dostavil. Během sezony nás doplnili šikovní kluci
Zdeněk Adam a Michal Suchý, kteří nám hodně pomohli k celkovému vítězství a obhajobě. Je
to dlouhodobá soutěž a hodně si cením, že se nám ji opět povedlo vyhrát. Letošní sezonu ještě
podtrhly skvělé výsledky na celorepublikovém měření na MČR, kde jsme ve dvojicích skončili
4., v jednotlivcích dokonce T. Rott bojoval o titul a skončil na 2. místě. Ještě nás čeká MČR
trojic ml. žáků v K. Varech, kam jedeme pro medaili a MČR st. žáků dvojic a trojic
v Č. Budějovicích. Pozornosti repre trenerů neušel T. Rott, který byl pozván na soustředění
do sport centra Nymburk. Celou sezonu tudíž hodnotím jako mimořádně povedenou“.
Tabulka KP družstev po 7 turnajích
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AC Zruč –Senec 2004 177 bodů
Horažďovice
175 bodů
Radomyšl
159 bodů
Baník Stříbro
97 bodů
Liapor K. Vary
95 bodů
Tachov
8 bodů
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AC Zruč – Senec 2004 muži „A“ tým – 1. liga 2015:
I v letošní sezoně nastupoval místní tým v 1. lize. V dlouhodobé základní části obsadil
v konkurenci 8 týmů skvělé 2. místo. O to 1. přišel až v posledním kole na půdě Žatce, který
tak družstvo z naší obce přeskočil o pouhý bod. Jistotu podzimního play-off si však tým
s přehledem zajistil již v polovině základní části. Do podzimního play-off postoupilo ještě
družstvo Přerova a také nováček Prostějov. V podzimním play-off se v semifinále dařilo
hlavním favoritům. Žatec si poradil s Prostějovem 2:0 na zápasy ( 5:3, 5:2). Stejné výsledky
měla i druhá série. AC Zruč – Senec doma přehrál Přerov 5:3 a rovněž venkovní odveta se
nesla v režii našeho týmu. Vítězství 2:0 na zápasy nás poslalo do očekávaného finále Žatec vs.
AC Zruč – Senec. První zápas finálové série hostil Žatec. Mužstvo AC Zruč – Senec přijela
podpořit výprava téměř 50 fanoušků, která byla po celý zápas slyšet. Zruči patřil raketový
nástup a rychlé vedení 3:1. To však dokázali domácí smazat a těsně zvítězit. Odvetě v našem
areálu přihlíželo na 130 fanoušků, kteří však opět viděli těsnou prohru 4:5. Dá se říci, že
utkání rozhodl jediný míč ve prospěch hostů, kteří tak celou sérii vyhráli. Celkově tak
obsadili hráči AC Zruč – Senec 2004 v letošním ročníku v 1. lize 2. místo. Tento výsledek
ještě podpořila na MČR trojice Boček, Smola, Štolka, která vybojovala skvělé 4. místo.
Sestava prvoligového týmu v letošní sezoně:
Trenér Aleš Škudrna, Milan Smola, Vladimír Kliment, Tomáš Vaňourek, Petr Stehlík,
Miloslav Štolka, Pavel Stehlík, Jakub Boček a Jan Rychlý.
Sezonu zhodnotil Tomáš Vaňourek:
„ Mužstvo opět postoupilo do play-off. V semifinále si poradilo se silným Přerovem a
s Žatcem odehrálo ve finále vyrovnanou partii. O domácí vítězství nás připravil jediný balon,
to je smůla. Celkové 2. místo hodnotím kladně. Škoda té závěrečné pomyslné třešničky na
dortu, která chybí. Na druhou stranu jsme hráli 3x za sebou finále a 4x za posledních 5 let,
takže spokojenost. Veliký výsledek udělala trojice Boček, Smola, Štolka na MČR, kde
vybojovala v celorepublikové konkurenci 4. místo, když dokázala zdolat kromě jiných i
extraligovou sestavu Modřic. Nyní nás čeká přestávka. Odpočineme, potrénujeme a vyrazíme
do další prvoligové sezony. Poděkování patří rovněž trenérovi, fanouškům, sponzorům a celé
obci, bez kterých to nejde celé absolvovat.“
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AC Zruč – Senec 2004 muži „B“ tým – Krajský přebor 2015:
„ Není jednoduché hodnotit sezónu 2015, která nedopadla příliš dobře. Neočekávali jsme
žádné zázraky, ale 2 body a poslední místo je tuze málo. Na druhou stranu se potvrdilo, že
s kádrem, s kterým jsme absolvovali uplynulou sezónu, se nedá dosáhnout lepšího umístění.
Chyběla kvalita, která v minulých letech byla. Nemohli jsme se rovnat s týmy jako byly
Janovice, Litohlavy, Stříbro, Tachov, s kterým jsem nakonec hráli velice vyrovnanou partii –
jednou vyhráli a jednou prohráli. Naopak s Horažďovicemi, za které nastupovali téměř
výhradně mladí hráči, doplněné o Láďu Baráka, jsme neuhráli nic, pouze se na to někdy dalo
koukat. My jsme také vsadili na mládí – Michal Urban, Martin Boček a Honza Kubík,
doplněné o několik kluků z céčka, 2 matadory Marka a Luďka, ke konci sezóny se vrátil
zraněný Jirka Knapp a také několika utkání se zúčastnil náš předseda Honza Kovanda. Dali
jsme přednost mladým, aby se oťukali, některé zápasy byly lepší, jiné horší. Bohužel tato
soutěž je o dvojkách a na ně nemáme kvalitu, v trojkách problém nebyl, tam se nám vcelku
dařilo. Závěrem bych chtěl podotknout, že pokud se bude chtít béčko pohybovat ve vyšších
partiích soutěže, musí být posíleno, jinak to nedopadne jinak než letos,“ zhodnotila průběh
sezóny dlouholetá opora béčka Luděk Hraba.

Konečná tabulka - Krajský přebor muži 2015:
Pořadí Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NK Janovice
TJ Baník Stříbro
TJ Litohlavy
TJ Slavoj Tachov
TJ Sokol Horažďovice B
AC Zruč-Senec 2004 B

Zápasů

Výher

Proher

Skóre

Body

10
10
10
10
10
10

9
8
4
4
4
1

1
2
6
6
6
9

51 : 19
47 : 23
36 : 34
33 : 37
28 : 42
15 : 55

18
16
8
8
8
2

AC Zruč – Senec 2004 muži „C“ tým – Okresní přebor 2015:
„ Letošní sezonu jsme ukončili v nejlepší náladě. I přes neúspěch, kdy se nám podzimní část
rozpadla jak herně, tak výsledkově, jsme si zápasy užili. Poslední dvojzápas proti Hradecku a
Odlezlům byl hrán za již podzimního počasí a bylo to vidět i na výkonech hráčů, ale i přesto
se toho všichni zhostili v nejlepší náladě. Finální celkové páté místo nás posunulo do dob
začátků, ale to nikdo nevěděl, že nás v půlce opustí největší opora, která musela ukončit
nohejbal ze zdravotních důvodů, a že zápasy, které nás čekají, budeme odehrávat ve 4 max.
v 5 lidech. Nezbývá nic jiného než se spokojit s 5. místem a být rádi, že i v letech, které někteří
hráči mají pod trikem, jsme to dohráli bez zranění,“ zhodnotil letošní rok vedoucí Martin
Kupka
Pořadí Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TJ Sokol Žihle
SDH Hradecko
SDH Chrašťovice
NK Kaznějov
AC Zruč-Senec C
SDH Žebnice
NK Odlezly

Zápasů

Výher

12
12
12
12
12
12
12

11
9
7
5
3
1
0
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Remíz Proher
1
1
3
1
3
2
1

0
2
2
6
6
9
11

Skóre

Body

80 : 16
63 : 33
64 : 32
49 : 47
45 : 51
22 : 74
13 : 83

23
19
17
11
9
4
1

SENklub
se připomíná
Pokud jste o tomto klubu seniorů
ještě neslyšeli, trošku vás s jeho činností
seznámím. Pokud máte rády - rádi turistiku, můžete se společně s námi projít po
okolí, navštívit třeba v Třemošné bouling. Jen letos jsme v Plzni navštívily
Techmánii, planetárium, Nové divadlo, muzeum knihtisku, zahradu s jezírky
v Černicích. V Praze jsme zhlédly muzikál Mamma Mia a prošly se po
Vyšehradě. Také jsme si prohlédly klášter v Chotěšově, zámek v Manětíně, hrad
Křivoklát, sklárnu v Nižboru - Berouně i medvědy p. Chaloupka, užily si
relaxační pobyt ve Františkových Lázních, v červnu poznávaly celý týden krásy

jižních Čech. Vždy a všude je čas na kafíčko či dobrý oběd. V prosinci se
společně rozloučíme s odcházejícím rokem a zazpíváme si s p. Ježkem U Pálků.

Takže - neseďte doma a neříkejte, že samotné samotní nikam nepůjdete!!! Přijďte!!!
Věra Wanková
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TJ ZRUČ - ODDÍL KOPANÉ
V sobotu 1.8. jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované travnaté hřiště.
Slavnostního přestřižení pásky se ujala herečka Mahulena Bočanová.
Prvním fotbalovým utkáním na nové trávě byl přátelský zápas mezi výběrem TJ
Zruč a „královským“ týmem, ve kterém nastoupili Miroslav Král, Petr Král,
Adam Král, Ondřej Král, David Král, Tomáš Král, Tomáš Král ml. doplněni
o sportovní osobnosti, jako např. čtyřnásobného mistra světa a olympijského
vítěz z Nagana Martina Procházku či bývalého hráče Viktorie Plzeň a pražské
Slávie a současného trenéra Baníku Most Roberta Vágnera.
O poločasové přestávce byl přichystán seskok parašutistů přímo na hřiště
a po celé odpoledne byl pro děti k dispozici skákací hrad. Večer pak slavnost
pokračovala taneční zábavou.
Další akcí, kterou jsme hostili 4.10., byl druhý ročník charitativního
fotbalového turnaje Fotbal pro radost, kterou pořádala Diakonie Západ.
Mezi hosty opět nechyběl ani mistr Evropy z roku 1976 Antonín Panenka.
Sportovní výsledky:
Muži A hrají druhým rokem nejvyšší
krajskou soutěž. Výsledkově zatím
podzim nevy-chází podle představ, za
což ovšem do značné míry může i velký
počet zranění, který naše hráče postihl.
Muži B v městském přeboru také
výsledkově zaostávají za oče-káváním,
nicméně jde v podstatě opět o stejné
příčiny jako u A týmu. Je-li na tom něco
pozitivního, pak to, že příležitost sbírat
zkušenosti dostávají mladíci z dorostu.
Dorostenci hrají v letošní sezoně krajskou soutěž a nutno podotknout, že velmi
dobře. Po úvodní prohře v Kožlanech zaváhali pouze jedinkrát v Kaznějově
(remíza) a jsou tak na druhém místě za suverénní Košutkou.
Další zprávy, výsledky, podrobné statistiky a fotografie najdete na stránkách
www.fotbal-zruc.cz
za oddíl kopané Richard Polák
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Neúplná tabulka po 12. kole:
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Fotky ze slavnostního otevření nového travnatého hřiště dne 1.8.2015
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Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti v obci připravuje akt vítání našich občánků
2x do roka. Letošní druhé vítání se na obecním úřadě konalo 23. října 2015.
Bylo pozváno 18 dětí, které
se narodily od 13.11.2014
do 26.4.2015. Vítacího aktu
se zúčastnilo 15 rodičů se
svými potomky, 6 holčiček a
9 chlapečků. Jak je vidět z
kroniky
"Vítáme
do
života", ze jmen dětí se
opakovala 2x Eliška.

Děti z naší mateřské školky vítací akt zahájily a svým vystoupením navodily
až dojemnou atmosféru.

21

Dětem přejeme vedle zdraví krásnou rodinnou atmosféru a hodně lásky,
rodičům hlavně trpělivost a radosti ze svých potomků.
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32. ročník Hubertovy jízdy ve Zruči – Senci

Přes to, že počasí nikterak přejícné nebylo, startovní listina Hubertovy jízdy
ve Zruči čítala více než 45 koní. Jako každý rok připadl termín na druhou
říjnovou sobotu, letos tedy krásný datum 10.10.2015.
Nástup, opentlování a dobrý mok na posilněnou je již tradičním zahájením jízdy
jako takové. Za liškou ryšavou, kterou představovala dvojice Kateřina
Nižňanová a klisna Venuše, vyrazila na trať skupinka „psi“. V průběhu cesty
krásně rytmicky štěkali sourozenci Čermákovi,
Jitka Nekolová se synkem, Zuzka Šimečková
a další. Za nimi se v sedle Caspera jako maestr
představil Pepa Bauer následovaný zbytkem
pole, tedy honáky.
Za prvním skokem umístěným na louce u Air
parku Zruč možná překvapila jezdce i jejich koně
jedna ze dvou vyfešákovaných překážek, skok
plný plyšáků, a opodál se na překonání těšil skok
tzv. “vemínkový“. Tyto netradiční skoky byly
- myslím a doufám - příjemným zpestřením nejen
pro jezdecké dvojice, ale i pro diváky, kteří
doprovázeli celý peloton až k brodu přes potok
v České Bříze, kde se pak koňské ohony ztratily
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z dohledu v hlubokých býkovských lesích.

Na přesedlišti ve výběhu Zámeckého statku Býkov se již všichni jezdci těšili na
povel maestra „sesednout“ a běželi zahnat svůj oprávněný hlad a žízeň, aby
doplnili síly na soutěžní disciplíny. Mezitím, co se jezdci i koně občerstvovali,
vyplnil volnou chvíli diváků zábavný a vyčerpávající program kovboje Jimmyho
Magury.
Ve skoku mohutnosti se na prvním místě umístila Miluše Hajšmanová,
která se nám letos představila s klisnou
Evitou a společně překonaly úctyhodnou
výšku 160 cm. Těsně za ní ve výšce 150 cm
skončila loňská vítězná dvojice Jitka
Nekolová a Horna. Na třetí příčku se svým
skvělým výkonem 145 cm vyhoply Zdeňka
Čermáková a Lucky.
Mezi barely nejrychleji prokličkovala jako
obvykle Kateřina Stejskalová a Dany.
Po skončení soutěží se celá skupina přesunula
přes Českou Břízu zpět do Zruče, kde byl
odstartován oblíbený závěrečný dostih, dlouhý
zhruba 500m, v němž jako první pomyslnou
cílovou pásku protrhla Zuzka Šimečková
s Talgarou. V těsném závěsu se držel Casper
s Pepou Bauerem a Jack, sedlaný Jirkou
Kučerou.
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Na konci celé jízdy byli na zručském kolbišti soutěžící zaslouženě odměněni
hodnotnými cenami a koně pytlem chutného ovsa.
Občerstvení pro jezdce i obecenstvo bylo zajištěno jak na Býkově, tak na
zručském kolbišti. Večer se pak na Hubertovské zábavě na sále Pizzerie
Giovanni u „půlnočního soudu“ sčítaly prohřešky jezdců, rozdávala se bohatá
tombola a letos jako novinka vystoupil také malíř Pepa Rataj, který svou
rychlomalbou zaujal nejednoho diváka. K dobré náladě a divokým tanečkům
celý večer přispívala již osvědčená hudební skupina Knaipen Roll.

Poděkování: Závěrem bych chtěla poděkovat všem účastníkům, kteří k sobě
byli v průběhu jízdy ohleduplní, zvláště obětavému Jirkovi Körnerovi,
MVDr. Otu Paškovi za veterinární dozor a divákům za podporu akce.
Děkujeme Zdeňkovi Hojerovi za skvělé fotografie, Václavu Kokoškovi
za ozvučení a provázející mluvené slovo.
V neposlední řadě bych touto cestou chtěla také velmi poděkovat všem, kteří se
na této události byť sebemenším způsobem podíleli. Všem, kteří přiložili ruku
k dílu při přípravě trasy, stavění a sklízení překážek a vůbec všeho, co se týká
veškeré zdlouhavé organizace.
Pochopitelně hlavně děkuji všem sponzorům, kteří byli velice vstřícní a bez
kterých by se tato akce nedala uskutečnit zdaleka ne na takové úrovni.
Děkujeme.
Za tým pořadatelů Kateřina Nižňanová, foto Zdeněk Hojer
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TJ Zruč - odbor Sportu pro všechny
Podzim pro cvičitelky odboru TJ SPV byl opravdu hektický. Nejenže
15.9.2015 začal další cvičební rok s pravidelnými hodinami v tělocvičně, ale
dále pro veřejnost zorganizovaly další ročník Zručských koleček, v rámci hodin
atletiky uspořádaly přespolní běh, pořádají nedělní výšlapy . Ženy se v říjnu
zúčastnily dvou zajímavých seminářů, "Senioři v pohybu" a "Zdravotní cvičení".
Letošní pátý ročník turistického
pochodu Zručská kolečka 4.10.
2015 se vydařil a měl největší
účast veřejnosti, 137 účastníků.
Rodiny s dětmi, kdy trasa byla
vhodná i pro kočárky, nejvíce
absolvovaly trasu 3 km, ale zájem
byl i o druhou trasu 7 km
a zejména také o cyklotrasu
cca 17 km, kterou jeli často rodiče
se svými potomky. Všechny trasy
končily ve Zruči u hasičské zbrojnice, kde si účastníci opekli vuřty, poseděli
a kdo měl zájem, mohl si prohlédnou nové hasičské auto a děti se povozily
na koních rodiny Šteflových. Koníci Greis a Oliver dětem odpoledne skutečně
zpestřili. Zručškým hasičům děkujeme za ochotu, se kterou se věnovali dětem,
které chtěly všechno vidět. Uznání si zaslouží jak oba koně, tak jejich doprovod,
pan Štefl a Julinka Růžková, kteří trpělivě koně vodili.
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Naše ženy se pravidelně scházejí
v tělovýchovném středisku ČASPV
v Žinkovech na akcích pro seniory.
Letošního
semináře
"Senioři
v pohybu" ve dnech 12.-14.10.2015
se jich zúčastnilo sedm. Během dne
probíhají různá cvičení nejen
v tělocvičně, ale i v okolní přírodě.
Večery jsou věnovány posezení
i různým zábavným vědomostním
soutěžím. Pobyt si mohou ženy
zpříjemnit masáží či kosmetikou.
Není proto divu, že se většina
účastníků těší na setkání v příštím
roce.
Také v letošním roce je v rozvrhu odboru SPV samostatná hodina atletiky,
kterou vedou Gábina a Karolína
Řezáčovy. V podzimních hodinách se
děti seznámily zatím jen s kriketovým
míčkem, granátem a startovními bloky.
Začínají se učit atletickou abecedu a
trénují techniku skoku dalekého. Velmi
důležitý je také vytrvalostní běh.
Cvičitelky k jeho tréninku uspořádaly
2. kolo přespolního běhu, které se
konalo 13.10.2015. V kategorii I. se na
1. místě umístil Ondřej Štych, 2. místo
obsadil Robin Vít a 3.místo Vojtěch Dobeš. Jako první dívka doběhla Karolína
Sinkulová
na
4.
místě.
V kategorii II. vyhrála Kristýna
Řezáčová, 2. místo vybojoval
Jiří Leš, 3. místo Anna Suchá a
na čtvrté pozici skončila
Zuzana Jungová.

U startu

Stanoviště kontroly
u Drahotína
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Nedělní výšlapy
Jak už bylo v úvodu napsáno, pro příznivce turistiky náš
odbor SPV pořádá odpolední vycházky po okolí Zruče
a Sence - dva nedělní výšlapy v měsíci. Sraz je vždy
ve 14:00 u obecního úřadu. Účastnit se mohou zdatní
i méně zdatní, s holemi i bez nich, vše je na domluvě. Trasa bývá do 10 km
a je spojena s občerstvením a odpočinkem.
Termíny jsou následující:
listopad 2015
8.11. (už se konalo)
prosinec 2015
6.12.
a

22.11.
20.12.

leden 2016
únor 2016
březen 2016
duben 2016
květen 2016
červen 2016

24.1.
21.2.
20.3.
17.4
29.5.
26.6.

10.1.
7.2.
6.3.
3.4.
15.5.
12.6.

a
a
a
a
a
a

Na závěr přijměte pozvání na všechny akce, které
náš odbor TJ SPV pořádá. Neseďte doma u televizí
a počítačů a přijďte si zacvičit, slogan "pohyb je
život" je stále aktuálnější !!!

Za SPV Jitka Kubíková
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Fotogalerie ze Sherwoodského oštěpu 2015

text
najdete na
straně 35
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Ze zpravodaje ZKO Zruč
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali o akcích, které se konaly na našem
cvičišti ZKO Zruč ve druhém pololetí roku 2015 a o úspěšně složených
zkouškách našich členů.
Dne 15.července se vydala naše členka Eva Hajšmanová s fenkami hovawarta
do Podhradí pod Dyjí, kde úspěšně složila 2 zkoušky:
UPr 1 - Anttara Black Awedante
FH 1 - Cailin Sun Kesidy

18.července pořádala plzeňská pobočka Boxerklubu ČR vytrvalostní zkoušku
na 20 km. Z našich členů se zúčastnili a úspěšně zkoušku splnili Jaroslav Bárta
se zlatou fenkou boxera Axa Pilsbox a Vladimíra Bártová s fenkou bostonského
teriéra Caprice Pro-Nika.

Plánovaných zkoušek z výkonu konaných 3. října 2015 ve Zruči se zúčastnili:
ZZO 1 Eva Hajšmanová - Anttara Black Awedante
ZZO 1 Václav Götz - Ashton z Paleolitu
ZZO 1 Jiřina Divišová - Elefant Elbrus Blue Heeler
ZZO 1 Milan Sak - Picasso in blue knížete Sternenhocha
SPr 1 Miroslav Blecha - Alien z Manětínské ulice
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Další zkoušky, tentokrát v Berouně, zvládli úspěšně dne 10. října:
ZOP Eva Hajšmanová - Anttara Black Awedante
ZOP Libor Ernst - Ali Podman
18. října 2015 se na našem domovském cvičišti ve Zruči konaly zkoušky
z výkonu podle NZŘ a IPO. Opět byli naši členové úspěšní:
ZZO 1 Eva Hajšmanová - Cailin Sun Kesidy
ZZO 1 Libor Ernst - Ali Podman
BH Zdenka Štruncová - Ie Isis Mighty´s Spring Meadow
FPr 1 Václav Götz - Ashton z Paleolitu
SPr 2 Miroslav Blecha - Alien z Manětínské ulice
Pro všechna plemena se konal v sobotu 14. listopadu 2015 další ročník závodu
Zručský pohár. Účast nás všechny velmi potěšila, i letos si závod všichni užili.
Opět připomínám, že pro začínající kynology jsou otevřeny kurzy
základního výcviku pod vedením pana Karla Archmana. Tyto kurzy jsou
vhodné pro štěňátka i dospělé pejsky. Více informací a kontakty naleznete
na našich webových stránkách www.zkozruc.estranky.cz .
Během roku se „brigádničí“ - údržba kotců, příprava dřeva na zimu, úklid
cvičiště i klubovny, příprava na závody.
Za ZKO Zruč zapsala Vladka Bártová
www.zkozruc.estranky.cz
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INFORMACE Z KNIHOVNY….
Blíží se konec roku, a tak
můžeme směle prohlásit, že
jsme se opět snažili zajistit
pestrý výběr knih nejen
zakoupením nových titulů
(téměř 1000 kusů), ale i
zajištěním MVS z jiných
knihoven. Nechyběly ani
další akce:
V tomto roce opět proběhla
v knihovně výuka na
počítačích pod vedením
lektora
pana
Petra
Procházky, dále přednáška
astrologa pana Milana Gelnara - Astrologie, aura a čakry s možností nechat
si vyfotit a změřit svou auru.
O Velikonocích jsme zdobili perníčky s paní Lucií Fabišíkovou, čtenáři mají tuto
akci rádi.
Bohatá spolupráce je
rozvíjena
s
místní
základní školou - žáci
pravidelně chodí do
knihovny na besedy,
ale i výuku, učí se
pracovat s knihami a
vyhledávat
v
nich
informace. Každý rok
děláme např. besedy
o ilustrátorech.
V prostorách knihovny
proběhlo školní kolo
recitace mladších i starších žáků, motivační hry
ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt, přednáška o vzniku knihy, beseda
o grafologii pro žáky 9. tříd, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd na konci školního
roku a pasování prvňáčků na čtenáře.
Dobrá spolupráce je s vychovatelkami v družině a také s místní mateřskou
školou, v letošním roce nás navštívila paní učitelka Polcarová se svými
svěřenci a myslíme, že se jim v knihovně moc líbilo.
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V říjnu návštěvníci vyslechli v prostorách knihovny zdravotní přednášku
o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka
a o léčebné bylinkové kosmetice bylinkáře p. Štenbaura.
A srdečně Vás všechny zveme i na nadcházející akce:

MÍSTNÍ
KNIHOVNA
ZRUČ-SENEC
VYHLAŠUJE
PRVNÍ ROČNÍK
SOUTĚŽE
O
NEJKRÁSNĚJŠÍ
BETLÉM 2015

1) Soutěžící musí být tvůrcem vystavovaného betlému (je nutné označit
jménem a příjmením, věkem)
2) Betlém je vyrobený z libovolného materiálu a obsahuje alespoň 6
figurek
• Betlém přineste do knihovny od 16. 11. do 30. 11. 2015
4) Vyhlášení vítězů bude ve čtvrtek 10. 12. 2015
v 18 hodin
5) Vítězové budou oceněni
6) Výherci budou zveřejněni na facebookovém profilu knihovny
• Účastník uděluje pořadateli souhlas s fotografováním betlému a jeho
zveřejněním
8) Účastník souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jména
a příjmení výherců ve sdělovacích prostředcích
9) Betlém bude vystaven po dobu konání soutěže, poté vrácen tvůrci
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Místní knihovna Zruč-Senec a paní Lucie Fabišíková
vás srdečně zvou na vánoční zdobení perníčků v knihovně
dne 10.12.2015 od 16 hodin

Kromě zakoupení sladkých dobrot si můžete sami vyzkoušet zdobení
perníčků. Přijďte se potěšit jejich křehkou krásou.
Těšíme se na vás.

POZVÁNÍ NA ADVENT
V posledních letech se v naší obci adventní čas zahajuje u Havránků, kde se
otevírá betlém při zpěvu koled a pro zahřátí svařeným vínem nebo čajem. Letos
to již bude po desáté! Každým rokem přibyly nové postavičky, zvukové a
světelné efekty. Na zahrádce už pro ně nebylo místo, a tak se přesunuly pod
přístřešek. Betlém u Havránků se stal tak známým, že se na něj chodí dívat lidé
s dětmi ze širokého okolí.
Letošní advent začíná v neděli
29. listopadu. V 17. hodin se přijďte
podívat, zda přibudou další figurky
do betlému, přijďte si zazpívat
písničky a navodit si příjemné
chvilky k vánočnímu času.
Zároveň rodině Havránků a všem,
kteří jim s otevřením betlému
pomáhají, nejen děkujeme, ale hlavně
přejeme, aby krásný zážitek k vánoční
pohodě, který pro nás připravují,
chystali ještě hodně dlouho. Ještě
jednou dík.
redakce
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Sherwoodský oštěp 2015
V sobotu 12. září se uskutečnil už 9. ročník amatérského mistrovství
obce Zruč-Senec v hodu oštěpem. Velká škoda, že nádherného počasí
využilo „pouze“ 64 soutěžících, z nichž uvádíme vítěze jednotlivých kategorií ,
a to vždy nejprve místních občanů (v závorce pak vítěze kategorií přespolních),
přičemž úspěšné obhájce loňského prvenství jsme ještě zvýraznili:
Dívky do 15 let :
Hoši do 15 let :
Ženy od 15 do 50 let :
Ženy nad 50 let :
Muži nad 50 let :
Muži od 15 do 50 let :

Honomichlová
Hynek
Langová
Šafářová
Šafář
Lang

10,82
17,69
18,49
12,35
25,97
38,22

(Klailová)
(Klail)
(Seklová)
(Petráňová)
(Kotek)
(Benetka)

14,91)
17,76)
22,49)
9,98)
24,69)
38,34)

Putovní pohár POETONu v hlavní kategorii místních mužů od 15 do 50
let tedy převzal nový borec – Matyáš LANG, byť ani ten nedosáhl na prémii
1000 Kč za dosud nepřekonanou hranici 40 m. Buďme tedy zvědavi a těšme
se, zda se to už konečně někomu podaří v příštím jubilejním 10.ročníku …
Za zmínku stojí fakt, že počet účastnických jmen v dlouhodobé výsledkové
tabulce se už přiblížil číslu 300…!
Podrobné výsledky, dlouhodobé
tabulky, fotky a videa jsou na
adrese www.sherwoodskyostep.cz
Za příspěvek či výpomoc při akci
zaslouží poděkování : OÚ ZručSenec, ZKO Zruč, Usměvavé
Sluníčko a.s., Masarykova ZŠ
Zruč-Senec, TJ Sokol Plzeň Petřín,
AC Škoda Plzeň, Hejmanovi,
Holý, Váňa, Dobrá, Egermajerová,
Lišková,
Vrbová,
Bukovský,
Krumpos, Hrnčíř, Žižka, Štika,
Žmiják, Hojer, Tříska, Cvrková,
Kubíková, ANT studio Vataha,
Hlaváč, Král … a vlastně všichni,
kteří se zúčastnili nebo aspoň
fandili.
V. Anton
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SDH Zruč
18. prosince slaví významné
životní jubileum - 80 let
Vladimír Salzman. V dobrovolné
požární ochraně působí od roku
1953.
Prošel
téměř
všemi
funkcemi: 1963 - starosta sboru,
1968 - 1969 velitel sboru, 1990
-2010 místostarosta, 2010-2014
člen revizní rady. Byl rovněž
dlouholetým předsedou Okresního
výboru Svazu požární ochrany
Plzeň - sever, starosta okrsku Dolany. Jeho práce měla velký význam pro rozvoj
dobrovolné požární ochrany v celém okrese. Za svoji činnost v oblasti požární
ochrany obdržel všechna vyznamenání včetně titulu Zasloužilý hasič a Řádu
sv. Floriána. Dobrovolné práci pro hasiče věnoval stovky, možná tisíce hodin.
Je příkladem pro všechny členy našeho sboru, své bohaté zkušenosti se snaží
předávat nastupující generaci.

Do dalších let mu přejeme mnoho zdraví a spokojenosti.
V létě jsme se 18. července sešli
za hasičárnou na posezení s Country
kapelou. Další ročník Rozloučení
s prázdninami pro děti jsme uspořádali
29. srpna tentokrát s podtitulem Lovci
mamutů. Po poledni se prostor kolem
hasičárny zaplnil pravěkými obyvateli
v oděvech ze zvířecí kůže s primitivními nástroji. Za hasičárnou
vyrostla jeskyně. Okolo ní se
pohybovali mamuti. Pro 75 dětí a
jejich rodiče bylo připraveno krátké
divadelní představení ze života jedné
tlupy lovců mamutů. Bouřka jim
přinesla oheň, který šlo využít, ale bylo také nutné na něj dávat pozor. Publikum
ocenilo představení bouřlivým potleskem. Pak už na děti čekala cesta od jedné
disciplíny ke druhé: střelba na mamuta, rybolov, výroba šperků, opičí stezka,
srstověda, pravěká kuchyně, poznávačka, kuželky, archeologie, jeskynní malby.
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Po jejich absolvování získal každý spoustu cen. Všichni se dobře bavili celé
odpoledne, jednotlivé soutěže byly doplněny hudbou. Počasí nám přálo.

Pomáhali jsme s organizací branného závodu v Žichlicích 3. října a následující
den jsme pro účastníky pochodu Zručská kolečka připravili program v cíli
u hasičárny. Zapojili jsme se také do zajištění okresního kola hry Plamen pro
mladé hasiče 10. října. V horkém počasí jsme likvidovali hnízda vos u občanů,
zasahovali u požáru suché trávy v Senci, lesa u Záluží, dopravovali jsme vodu
u velkého požáru u Mladotic. Zúčastnili jsme se mnoha soutěží, cvičení na
vyhledávání osob u železniční trati. V hasičárně jsme předělávali podlahu
a obložení klubové místnosti. Dokončili jsme opravu vozidla AVIE. Celoroční
práci zhodnotí výroční valná hromada 12. prosince.

Zdeněk Koňařík, jednatel SDH Zruč
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Závodníci Biatlonklubu Elán Zruč
se připravují na zimu
Mistrovstvím ČR skončila pro biatlonisty ze Zruče letní sezóna 2015. O víkendu
19. - 20. 9. absolvovali svůj mistrovský závod žáci a následující, 26. - 27. září,
dorostenci a dospělí. MČR je nejen vyvrcholením závodní sezóny, ale jeho
součástí je také vyhodnocení Českého poháru, tedy žebříčků jednotlivců a
družstev. Mistrovské tituly vybojovali Marek Hasman (2x zlato) a Tomáš
Bystřický (1x zlato). Oba se také stali díky bodovému zisku vítězi Českého
poháru 2015 ve svých kategoriích. V první desítce konečného hodnocení se
dále umístili Denisa Brunátová na 2., Karolína Řezáčová na 4., Karolína
Nyklesová a Martina Červená na 6. a Ondra Hasman na 8. místě.
Ještě před tím přivezli ze III. závodu ČP ve Starém Městě pod Landštejnem další
cenné kovy Denisa Brunátová (2x zlato), Bystrouš (1x zlato), Karolína
Nyklesová a Marek Hasman po jedné stříbrné medaili a Karolína Řezáčová s
Ondrou Hasmanem přidali bronz. Jak jsem psala již v minulém čísle, museli se
závodníci Elánu letos poprat s mnohem početnější konkurencí, než v
předchozích letech. Proto si dosažených výsledků ceníme o to víc.
K dobré formě ve druhé polovině sezóny jistě přispělo i tréninkové soustředění,
které jsme absolvovali v červenci ve Starém Městě pod Landštejnem. Byli jsme
tam již podruhé a určitě se budeme rádi vracet. Takové podmínky k tréninku,
jaké nabízí zdejší nádherný biatlonový areál, jsme ještě nikde neměli. Jedinou
„skvrnkou na kráse“ bohužel byla jakási střevní infekce, které jsme postupně
podlehli až na 2 výjimky všichni. Naštěstí měla u většiny krátký a rychlý průběh,
takže za pomoci živočišného uhlí a trochy diety jsme ji zvládli
Asi nejvíce postižený byl Tomáš Bystrouš, který v polovině soustředění ještě s
horečkou a na dietě odjížděl s českou Skyruningovou reprezentací na závody do
italského Canazei. Výsledky ve Vertical kilometru i následném půlmaratonu
Dolomites Sky Race tedy nebyly úplně takové, jak si přál. Chuť si trošku spravil
až v říjnu na závěrečném závodě Sky Race v italském Limone, kde v závodě
Vertical kilometer skončil s časem 0:52:40 na 38. místě z celkem 238 závodníků.
Jen pro zajímavost: závod v délce 6 km má převýšení 1200 m a čas vítěze je
0:43:51 hod (více info na www.skyrunning.cz).
Ale zpět k biatlonu. Letní sezóna je za námi, a vzhledem k tomu, že většina
závodníků přecházela letos do vyšších kategorií, nebyla vůbec špatná. Asi
nejtěžší byl přestup Ondry Hasmana a Saši Svobodové ze žákovských kategorií
mezi dorostence. To znamenalo nejen delší tratě, ale především přechod ze
vzduchovek na malorážku, což vyžaduje samozřejmě spoustu práce a tréninku.
Českým svazem biatlonu nám byly zapůjčeny 2 nové malorážky Anschütz, Saša
a Ondra se s nimi snaží skamarádit. V rámci podpory nových talentů jsme do
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pronájmu dostali také 2 vzduchové pušky STEYR a 1 vzduchovku ČZ. I když
cena pronájmu není nikterak malá, pořízení nových vlastních pušek je nad naše
možnosti (cena malorážky Anschütz je v současné době cca 76 000,vzduchovky STEYR cca 57 000,- Kč). Výše podpory se odvíjí od výsledků
závodníků, musíme se tedy v rámci klubu snažit o co nejlepší výkony.
V současné době závodíme
na krosových závodech
v okolí Plzně, pilně
trénujeme na kolečkových
lyžích a závodníci, kteří se
připravují na zimní sezónu,
absolvují soustředění s
lyžařským klubem Plzeň.
Část mají již za sebou,
další nás čekají na Božím
Daru,
v
německém
Fichtelbergu a v biatlonovém areálu na úpatí
Velkého Javoru. Závodní
sezóna začíná již 2. ledna
2016 1. závodem ČP
žactva v Letohradě. Ten
bude zároveň nominačním
závodem na Zimní olympiádu dětí a mládeže,
kterou
tentokrát
hostí
Ústecký kraj.
Dále pokračují závody ČP, střídavě žactvo a dorost a dospělí, každý víkend
až téměř do konce března 2016. Během zimy tak několikrát objedeme Letohrad,
Cínovec, Jablonec n. Nisou, Harrachov, Nové Město na Moravě. Zde patří velké
poděkování rodičům, kteří se zapojili do servisu a pomoci, která je při zimních
závodech třeba více než jindy.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem příznivcům, kamarádům a především
rodičům závodníků za pomoc a podporu jak při závodech samotných, tak i při
trénincích, do kterých se stále častěji zapojují i závodníci dospělých kategorií.
To vše by ale bohužel nefungovalo bez finanční podpory.
Velký dík proto patří obci Zruč-Senec, Plzeňskému kraji, Českému svazu
biatlonu, firmě STAND BY ENERGY s.r.o. a dalším.
Věra Bystřická, Zruč-Senec, 31.10.2015
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SDH Senec informuje:
Hned po prázdninách jsme si zatrénovali na našem novém prostoru
u seneckých bytovek, abychom byli dobře připraveni na první ročník
Dolanského šplouchance. Ten uspořádalo SDH Dolany v kempu u Dolanského
mostu 5. září. Za přípravu krásného a zábavného závodu jim patří dík! Závodilo
se v požárním útoku a štafetě. Štafeta byla moc povedená, šlo totiž o záchranu
panenky. K vidění byla spousta pádů, nechtěných koupání, ale nakonec byla
panenka zachráněna, i když přišla chudák o ručičku.
Užili jsme si spoustu legrace a navázali nová přátelství. Muži se umístili
na 4. místě a ženy na 3. místě.

Další víkend 11.9. - 13.9. se naši malí hasièi, ve spolupráci s SDH Druztová,
zúčastnili soustředění na Hracholuskách v kempu Oáza. Tam se děti naučily
grafické značky, požární techniku ,základy zdravovědy, ale i povinné uzly a
topografické značení. Vyzkoušely si štafetu požárních dvojic, střelbu ze
vzduchovky, lukostřelbu a foukání šipek na terč. Samozřejmě nechyběly ani
motivační odměny a diplomy za šikovnost i odvahu. Domů přijely nadšené a
pomalované barvičkami na obličej. Děkujeme SDH Druztová za velkou
spolupráci a těšíme se na přípravu jarního pobytu.
Znalosti získané na soustředění si naše parta malých hasičů vyzkoušela 2.10.
v Žichlicích na závodech základů požární všestranosti, kde bylo přihlášeno
přes 50 družstev. Ve své kategorii se umístily na 18. místě, ve štafetě
požárních dvojic a na okruhu dovedností byly dvacátí.
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K tomu jen dodávám, že to byl jejich první závod a musím je pochválit, že drží
hodně při sobě a navzájem si pomáhají. Za to patří dík hlavně jejich vedoucím!!

Září patřilo také hlavně práci na naší zbrojnici. V prvním patře nově vznikla
klubovna pro děti. Malovalo se a uklízelo, máme z toho všichni velkou radost.
Abychom ani v zimních měsících nezaháleli, náš sportovní referent, pro nás
starší připravil na listopad turnaj v bouwlingu.
Na závěr bychom vám rádi popřáli krásné a klidné Vánoce, do nového roku
2016 hodně zdraví, lásky a pohody.

TRADIČNÍ HASIČSKÁ ZÁBAVA
SE KONÁ 20.2.2016 OD 20:00!!!!!
k tanci a poslechu nám zahraje kapela FOUR BAND
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Zpráva z muzea letadel
Celý letošní rok byl pro nás úspěšný jak z hlediska spokojenosti hostů,
tak i pro naše novinky. Podařilo se nám celkem náhodou získat od rekvizit
filmu atrapu vrtulníku UH-1, který nyní opravujeme. Byl totiž zhotoven
jednoduše do filmového ateliéru. U nás musí vydržet nepřízeň počasí a tím se
stane dalším úkrytem před deštěm. Další novinkou je průzkumný Mig-21
z Polska, který nemá vůbec kanony. Sloužil jako létající "ručička" vysílaček
nebo pátrač po signálu.
Pro hosty jsme vydali od léta nové
pohlednice
s aktuální polohou všech
exponátů. Tento kvalitní snímek byl použit
i na naše nové plakáty. Přestože byl pořízen
začátkem června, při mém podrobném studiu
jsem napočítal již 20 velkých změn!
Nejmarkantnější pro Vás je venku instalace
bílých schodů k Tupolevu. Malých
a drobných oprav je samozřejmě mnohem
víc. Opravdovou raritou jsou dvě velké lodní
kotvy z Polska, které měl původní majitel
polského letadla na zahradě. Zdálo by se, že
tedy jsme sami se sebou spokojeni. Opak je
pravdou. Naplánované věci na jaro jsme ani
nezačali! Zase se nám povedlo něco jiného.
A tak to má asi být. Jako v životě.
Karel Tarantík

Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva obce Zruč-Senec.
Zastupitelé naší obce zvou občany na veřejné
zasedání, které se bude konat v pondělí
14.12.2015 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
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POZVÁNKA

pro naše ženy

Sbor pro občanské záležitosti obce Zruč - Senec zve ženy z naší obce,
aby přišly společně posedět a pobavit se při hudbě p. Václava Žákovce
v úterý 24. listopadu 2015 od 18:00 hodin
v hotelu SPORT ZRUČ

Vstupné dobrovolné

Školní družina MZŠ Zruč – Senec
Vás zve na

rozsvícení vánočního stromu,
které se bude konat ve čtvrtek 26.11.2015
v areálu Masarykovy základní školy
Těšíme se na Vaši návštěvu
Děti a vychovatelky ŠD
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Hořkosladký konec SkyRunnigové sezóny 2015
Celá druhá polovina závodního kalendáře nebyla
úplně podle mých představ, výsledky nebyly tam, kde
jsem chtěl a ve finále se přidalo i zranění s vleklými
následky. Přesto se mi v úplném závěru povedlo
zaběhnout nejlepší závod sezóny.
V době uzávěrky minulého čísla Zpravodaje jsem se
právě chystal na první start v disciplíně Vertical
Kilometer, a to hned na mistrovství Evropy ve
francouz-ském Chamonix. Parametry závodu: délka
3,6 km a, jak název napovídá, tisíc metrů převýšení.
Stoupání serpentinami pod lanovkou pro mne bylo
trochu neznámou, a i když jsem ho několikrát
trénoval, nepovedlo se mi úplně dobře rozvrhnout síly.
Většinu trati jsem si nechával rezervu a v poslední ferátové části už jsem to
nestihl dohonit a doběhl jsem 54. jako druhý z Čechů. To na první zkušenost
nebylo špatné, a hlavně jsem zjistil, kde je problém. Na další závod ze světové
série VK, koncem července v Italském Canazei, jsem se chtěl tedy lépe připravit.
Poctivý trénink ale vzal úplně za své, když mě z ničeho nic ve středu před
pátečním startem skolila střevní viróza. Forma odešla doslova „horem/dolem“
a já jel do Dolomit s tím, že si závody alespoň zkusím proběhnout, když už vše
bylo domluvené a zaplacené. Oba dva závody, jak VK s parametry 2,4
km/+1000m, tak i SkyRace 21 km/+1750 m, mě nadchly svým prostředím,
organizací a hlavně náročností. Tratě jsou těžké, ale krásné. Moje výsledky
bohužel odpovídaly tomu, že jsem se pořádně najedl až v sobotu, v den volna
mezi závody. Myslím, že tedy postačí uvést, že oba byly v první stovce. Při
nedělním SkyRace jsme přebíhali známý vrchol Piz Boe ve výšce 3 152 m n. m.
Na vrcholu, po deseti kilometrech a 1 750 m stoupání v kuse, jsem byl ještě
na docela slušném místě, ale tam to taky všechno zůstalo. V seběhu jsem začal
trpět, došla mi energie a párkrát jsem v extrémním terénu i spadl a zadělal si
na problém s patou.
Po návratu jsem si dal chvilku odpočinku, zrušil účast na Krkonošském
SkyMaratonu a abych si vyzkoušel trochu jiný sport, absolvovali jsme s
přítelkyní a kamarády Expediční závod (Adventure race) Eko Challenge. Jako
čtyřčlenné družstvo jsme ve středu 29. 7. brzy ráno vystartovali z Hrobu u Teplic
vstříc 10 etapám složeným z běhu/treku, MTB, lezení, kanoe a plavání. Při AR
jste téměř ve všem odkázáni sami na sebe, resp. na kolegy v družstvu. To se, jak
už bylo řečeno, skládá ze 4 závodníků, z nichž min. jeden musí být opačného
pohlaví. Povolená výbava na kolo, plavání, lezení, kanoi se musí celému
družstvu vejít do 3 (slovy tří!) tašek zn. IKEA, které pořadatelé převážejí podle
potřeby na start příslušných etap. Ostatní (spacák, jídlo, náhr. oblečení, čelovky,
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apod.) si dle vlastního uvážení každý nese na zádech. Trasu se vždy dozvíte
přibližně 1 etapu dopředu, někdy dostanete stručnou mapu, jindy do ní můžete
jen nahlédnout, případně si obkreslit hlavní body. Dál už je jen na vás, jak se
dokážete orientovat v terénu. Na pomoc máte pouze buzolu a 4 hlavy (pokud
někoho napadá mobil, tak vězte, že družstvo dohromady smí mít jen jeden a
rozhodně ne ten „chytrý“, tzn. spíše kvůli bezpečnosti při případných nehodách).
Jak rychle půjdete/poběžíte, co si ponesete, co budete jíst, kde a kdy (pokud
vůbec) budete spát, už je ve Vaší režii. Celá trasa obsahovala přes 50 kontrol,
které bylo třeba projít (a hlavně najít) ve stanoveném pořadí. Nezřídka se
nápověda skrývala pod vodopádem, na protějším břehu řeky, na skalním
výběžku, který bylo třeba slézt apod. Pro nás všechny to byla první zkušenost
s touto disciplínou, a tak jsme zpočátku zvolili spíše opatrnější postup a
bezpečnější charakter výbavy. Bohužel hned v první pěší etapě jsme udělali
navigační chybu v rašeliništích u Cínovce a na jedné kontrole ztratili několik
hodin. Ale asi i díky tomu už jsme si dali příště pozor, postupovali přesně
a začali se zase prokousávat dopředu. Po dvou dnech dohánění rychlejších
družstev jsme se v pátek dostali na medailové pozice, což jsme zjistili ze
záznamu na jedné z kontrol. Byla to obrovská vzpruha právě ve chvíli, kdy nás
začínala zmáhat únava, nevyspání, promáčené boty a oblečení. Jako by z nás
v tu chvíli všechno spadlo a začali jsme zase závodit ve slušném tempu. V pátek
večer se nám povedlo velmi dobře zvládnout nebezpečné kontroly a dostali jsme
se do vedení. Přestože nám v 11 hodin večer do cíle zbývalo už jen 20 km, dělilo
nás od nich Labe. Rozhodli jsme se tedy raději přespat a vyrazit na druhý břeh
až s rozedněním. V sobotu ráno jsme, pronásledováni druhým týmem, uháněli
směrem k cíli. Po 280 km a 9 000 m stoupání,
při kterých jsme absolvovali okruh od Teplic
po krušnohorských vrcholech, zčásti i v
Německu, až téměř k České Lípě a
vnitrozemím zpět, po třech nocích strávených
v lese jsme dorazili všemi povolenými
způsoby s velmi pohodlným náskokem 2 hod.
40 min. jako první do cíle na vrcholu
Milešovky! Takový úspěch byl nejen pro nás
obrovským překvapením. Po nepovedeném začátku nás totiž všichni ostatní
závodníci i organizátoři tak trochu odepsali a pak se nestačili divit. Pro náš tým
to je velká motivace do dalšího tréninku a závodění.
Po tomto zpestření a krátkém odpočinku jsem se zaměřil na horský půlmaraton
na konci srpna na Lipně (21 km/+1200 m). Velmi namotivovaný jsem
vystartoval s maximálním úsilím a jasným cílem, ale tahle taktika, kterou jsem
už několikrát aplikoval, mě „konečně“ doběhla. V půlce trati mi došlo a čelo
závodu zmizelo v dálce. Při seběhu navíc začala bolet levá pata a já jel domů
hodně otrávený a naštvaný. Další závod s téměř měsíční přípravou vůbec
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nedopadl. Poté následovalo více než měsíc dlouhé trápení, kdy jsem nemohl
pořádně trénovat, a do závodů nebyla chuť. Pata se nelepšila ani nezhoršovala,
tak jsem tvrdohlavě pokračoval v udržovacím tréninku, protože jsem se dlouho
těšil na 50 km závod z Ústí n L. do Tisé a zpět. Ten jsem absolvoval před dvěma
lety jako svou první delší trať se vším všudy. Letos jsem sice nepřekonal svůj
starý čas, ale i s bolestí mě závod hodně bavil a znovu jsem ho vyhrál. Naprosto
skvělý výkon tam také předvedla přítelkyně Terka, která také zvítězila, aniž by
někdy před tím běžela víc než poloviční porci kilometrů a běh není jej prioritou.
Velkým finále sezóny měl být poslední závod
světového poháru SkyRunnig World Series
v polovině října u jezera Lago di Garda.
Do městečka Limone, kde jsou v té době ještě
olivy a citrusy na stromech, se pravidelně sjíždí
nejsilnější konkurence a bojuje se o poslední
body do světové série. Já jsem tam ale přijel
slabý a odevzdaný, protože jsem věděl, že velký
boj to z mé strany nebude a sobotní SkyRace
jsem odhlásil rovnou. Tím pádem jsem
se soustředil jen na Vertical Km. Ten je zde velmi specifický, startuje se večer
s čelovkami a nabízí skvělou atmosféru. Trať stoupá od břehu jezera úzkými
uličkami historického centra a za jeho hranicí se prudce zlomí do hor. Když pak
vyběhnete několik set výškových metrů, otevře se vám nádherný výhled na
osvětlené pobřeží jezera, městečko a na dlouhého hada světel, vlnícího se mezi
olivovníky. Asi s vědomím toho, že už mne nic jiného nečeká, trénink byl, jaký
byl a o vedení českého bodování už jsem nenávratně přišel, neměl jsem co ztratit
a šel na start s čistou hlavou. Zvolil jsem taktiku „plašan“ a už v uličkách města
na nic nečekal a dral se dopředu. Zhruba ve dvou třetinách mi začalo ukázkově
„docházet“, to je člověku hodně špatně a motají se mu nohy. Poprvé mě chytily
křeče i do kopce a poslední kilometr byl dost „na morál“. V cíli na zemi se
zimnicí, ale konečně! Takže kromě toho, že se mi konečně podařilo doběhnout
na hranici svých aktuálních možností, jsem obsadil i výborné 37. místo, což
znamená prvních pár bodů do světového poháru! Nebýt zranění, možná by byl
výsledek ještě lepší, ale pro mě je důležité, že jsem se alespoň konečně zbavil
strachu z velkého závodu a závodil na maximum. Na poslední chvíli jsem si tedy
splnil cíl, který jsem si dal před sezónou, a to bodovat pro český tým
v hodnocení národů. Vidím, že to jde, a až vyřeším zánět plantární fascie, vím
na co a jak se znovu začít připravovat. Beru tuto zkušenost jako velké poučení
a budu se určitě na tento výsledek snažit příští rok navázat.
P.S.: Večer po té, co jsem odeslal redakci tento článek, si s týmem
z Eko Challenge vychutnáváme výhru ze závodu Eko Challenge
v podobě večeře v pražské restauraci Cafe imperial u Šéfa Pohlreicha .
Tomáš Bystřický, 31.10.2015
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Sportovní klub Arnika Plzeň nabízí volná místa
víkendových lyžařských kurzů pro děti od 6-ti let
na sezonu 2016 – vyjíždíme ze Zruče – Sence
- oba víkendy jarních prázdnin vynecháme
- ostatní včetně cen zůstává stejné
bližší informace na tel. 728 403 653, 724 057 172
nebo navštivte naše stránky: http://www.sk-arnika.cz/

AKCE do konce roku 2015, které nám byly sděleny:
24.11.2015 Předvánoční posezení pro ženy v Hotelu SPORT ve Zruči
s hudbou p. Václava Žákovce v 18:00
26.11.2015 Rozsvícení vánočního stromu v 17:00 v MZŠ
27.11. - 29.11.2015 Vánoční výstava U Drudíků viz pozvánka
29.11..2015 Otevření betléma „U Havránků“ v 17:00
19.12.2015 Cesta za Ježíškem
31.12.2015 Silvestr v hotelu Sport
31.12.2015 Silvestr U Drudíků
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Dovolujeme si Vás informovat,
že v sobotu 28. 11. 2015
se uskuteční

výlov rybníka
Drahotín
spojený s prodejem kaprů za cenu
70,-Kč/kg. Předpokládaný
začátek výlovu cca 09:00 hod.

HORÁK DOMÁCÍ POTŘEBY
NOVĚ NABÍZÍME

každý si u nás přijde
na své.. přijďte
ochutnat kvalitní
stáčená vína…

…… vínečko bílé ?
…… vínečko červené……

vínečko bílé ?
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Internetová adresa stránek naší obce: http://www.zruc-senec.cz
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. Evidováno u MK pod čj.: E12276.
Vychází nepravidelně. Redaktorka časopisu Ing. Jitka Kubíková.
Za obsah jednotlivých článků zodpovídají jejich autoři. Vyšlo v listopadu 2015 nákladem
1 400 výtisků. Toto číslo je určeno občanům obce Zruč-Senec zdarma.
Informace, reklama: ing.jitka.kubikova@email.cz, resp. kullova@zruc-senec.cz
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