Zručský a senecký
zpravodaj
100 let tělovýchovy v obci

TJ ZRUČ 1912 - 2012

Jaro 2012
X
XIIV
V.. rrooččnnííkk
1

Vážení občané
Zima je snad definitivně pryč, určitě jsme všichni Moranu rádi o Smrtné
neděli 25. března vynesli a hodili do Berounky. Každý z nás se již těší z jarního
sluníčka, které nás svojí energií povzbuzuje do další činnosti. Energii i elán
budeme potřebovat, neboť v letošním roce se v naší obci oslavují významná
výročí dvou nejaktivnějších organizací - TJ Zruč, slavící 100 let založení
tělovýchovy v obci, a 100 let vzniku Sboru dobrovolných hasičů ve Zruči.
Zároveň v letošním roce uplynulo 760 let od vzniku obce Zruč. Tímto Vás
zveme na všechny akce, které se vztahují k uvedeným výročím.
V únoru začal v Číně nový rok. Letos je ve znamení
DRAKA. Ten přináší touhu po „dračích“ dětech.
Mnozí Číňané považují rok Draka za nejpříznivější pro
narození potomka. Děti prý bývají výjimečné, cílevědomé
a předurčené k úspěchu. Čeká se proto v Číně zvýšená
porodnost. Žádné znamení zvěrokruhu nemá takový
význam jako Drak, jenž symbolizuje moc, sílu a štěstí.
Proto i císařové používali draka jako symbol moci.
Všem občanům přejeme teplo v duši, pohodu při čtení zpravodaje, který
se letos vydává již čtrnáctým rokem, a příjemné prožití svátků jara Velikonoc. Kluci a páni pozor, je přestupný rok , letos šupají dívky a ženy!!!
Redakce

100 let tělovýchovy v naší obci

Členové dělnického spolku JAROST, kteří dali podnět k ustavení DTJ Zruč.
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Tělovýchovná jednota Zruč je největší společenskou organizací v obci. Její
členská základna k 31. 12. 2011 činila 616 členů, z toho měl oddíl kopané 218
členů a odbor SPV 398 členů. V letošním roce si připomíná 100 let od vzniku
pravidelného cvičení. Z historie jsme vybrali:
Nejstarším dokumentem je dobová fotografie z roku 1909, na které jsou
zachyceni členové spolku Jarost. Ustavující valná hromada Dělnické tělocvičné
jednoty ve Zruči se konala 11. února roku 1912 a zakládající listina patří mezi
nejdůležitější dokumenty v archivu TJ.
11. února 1912 tak zahájila Dělnická tělocvičná jednota Zruč svoji činnost.
Tu si udržela i přes I. světovou válku. Po ustavení Československé republiky
1918 dochází k rozvoji tělocvičné a sportovní činnosti v plzeňském kraji a již v
roce 1918 se ustavuje v sousední vsi Tělocvičná jednota Sokol Senec jako
pobočka TJ Sokola Třemošná. Ještě v témže roce se ustavuje DTJ Senec. TJ
Sokol Senec po krátké činnosti zaniká a k obnovení dochází až v roce 1932. Ve
Zruči rovněž dochází v roce 1930 ke vzniku TJ Sokol Zruč - jako pobočky TJ
Sokol Žichlice.

Z veřejného vystoupení DTJ Senec roku 1921
Činnost uvedených čtyř tělocvičných jednot v obou samostatných obcích do roku
1939 byla konkurenční, podřízená politickým vlivům a jejich sociálním a třídním
rozporům. V tělovýchovných jednotách se prováděla především cvičení
prostných a na nářadí, pořádala se veřejná vystoupení, sokolské slety a dělnické
olympiády.
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Pro získání finančního zabezpečení byly pořádány taneční zábavy a divadelní
představení.
V letech 1939 - 1940 byly tělocvičné jednoty obou obcí vzhledem k politické
situaci, rozpadu republiky a vzniku Protektorátu Čechy a Morava, uvedeny do
nečinnosti a rozpuštěny.
Od roku 1945 do roku 1947 se usilovalo o sjednocení tělovýchovy. V obou
obcích byly ustaveny Národní tělovýchovné výbory (NTV), které se sloučením
neuspěly, a v roce 1947 byla obnovena činnost DTJ a Sokola v obou obcích. V
následujícím roce 1948 dochází k násilnému sjednocení TV v organizaci TSO
Sokol.
Sloučení obou obcí v roce 1953 přineslo další přeorganizování tělovýchovy a
sportu do Dobrovolných sportovních organizací a ve sloučené obci se dne
16. 5. 1953 ustavila společná jednotná organizace DSO Sokol Zruč. V témže
roce se zakládá oddíl kopané a obnovuje se činnost všeobecné průpravy.
V roce 1957 vzniká Československý svaz tělesné výchovy se sportovními svazy
a Svazem základní tělesné výchovy, později po rozšíření sportovních činností
jako svaz rekreační tělesné výchovy ZRTV.
V uvedeném období byly v činnosti krátkodobě oddíly atletiky, kulturistiky,
stolního tenisu, šachů a hokeje. Cvičenci odboru ZRTV vystupovali na veřejných
vystoupeních, spartakiádách a sportovních soutěžích.
Pro tělovýchovnou a sportovní činnost v obci je od roku 1952 postupně budován
sportovní areál s hřištěm na kopanou (původně s oválem atletické dráhy),
sociálním objektem a garáží. Jako sdružená investice obce a ČSTV je v roce
1977 postaven objekt tělocvičny u ZŠ a společně je využíváno školní hřiště.
Od roku 1990 je u Ministerstva vnitra zaregistrovaná tělovýchovná činnost
pod názvem Tělovýchovná jednota Zruč jako dobrovolné sdružení občanů,
provozujících tělovýchovu, sport, turistiku s osvětovou činností ve
sdružených oddílech, odborech a zájmových skupinách. V roce 1991
ČSZRTV ukončuje členství v ČSTV a po rozdělení státu vzniká Asociace
sportu pro všechny - u nás v obci ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY TJ
Zruč (SPV). V této podobě cvičíme dodnes.
V současné době je činnost TJ stále velmi aktivní a úspěšná. Odbor SPV jako
pokračovatel a nositel tradice tělovýchovy v obci Zruč - Senec organizuje
tělovýchovnou a rekreační sportovní činnost, kdy se úspěšně zúčastňuje soutěží
okresních, oblastních a republikových. Počtem cvičících a kolektivem
cvičitelského sboru patří mezi největší a nejúspěšnější v okrese Plzeň sever. Tělovýchovná a sportovní vystoupení odboru SPV TJ Zruč se stala
pravidelnými ukázkami činnosti. Oslavy stého výročí založení tělovýchovy
v naší obci vyvrcholí tělovýchovným večerem dne 27. 4. 2012 v tělocvičně
MZŠ.
Na podzim se k danému výročí uskuteční akce II. ročník Zručských koleček
a okresní soutěž v přehazované žákyň.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v jarním zpravodaji Vás chci informovat o akcích
zastupitelstva na letošní rok. Jsou bohužel věci, které
nemůžeme prakticky ovlivnit. Jedná o průtah Zručí kolem
rybníků. Výsledek závisí na jednání ÚOHS Brno, tj. úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže. Budování kanalizace
v Senecké ulici a přilehlých komunikacích je pozastaveno
z důvodu neschopnosti úředníků na ministerstvu životního
prostředí dohodnout se na metodice s EÚ. Pokračují konzultace.
Ale i přes tyto překážky letos dokončíme novou knihovnu a opravu hasičské
nádrže v Senci. Další v pořadí je výstavba dětského hřiště u seneckých bytovek
a pokračování v rekonstrukci ulic Na Pile. Dále se projektuje vodojem a chodník
od ulice Borové k pomníku na Plzeňské ulici v Senci. To jsou nejdůležitější
úkoly pro tento rok. Pouť se letos koná 6. května na návsi ve Zruči.
Na závěr vám přeji hezké jarní počasí
a příjemné prožití velikonočních svátků.
Miroslav Král, starosta obce

POZVÁNKA na AKCE
v dalším období roku 2012:
6.4.2012
7.4.2012
9.4.2012
20.4.2012
20.4.2012
27.4.2012
30.4.2012
6.5.2012
15.5.2012
17.5.2012
23.6. 2012
28.7. 2012

Velikonoční rachtání na Veliký pátek SPOT
Cesta za zajíčkem – velikonoční stezka , Usměvavé Sluníčko
Velikonoční šupání v pondělí SPOT
Vítání občánků na OÚ v 17:00
Aprílová noční 20 - start od 18:00 do 19:30
Tělovýchovný večer TJ SPV v tělocvičně v 18:00
Slet čarodějnic SPOT
Pouť na návsi ve Zruči
Den matek u Drudíků, hraje hudba p. Žákovce, 18:00
Pasování předškoláků na školáky na OÚ
SDH Zruč - slavnostní průvod obcí, požární soutěž na návsi
Akce 1945 v Nadrybech (bitva na obou březích řeky Berounky)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ANKETA PTÁK ROKU pokračuje i v roce 2012. Česká společnost
ornitologická (ČSO), která od roku
1992 vyhlašuje PTÁKA ROKU, který
je nějakým způsobem ohrožen,
pro rok 2012 určila TETŘEVA
HLUŠCE.
Ornitologové upozorňují, že tohoto
vzácného ptáka ohrožuje kácení
stromů v národním parku Šumava.
Tento pták byl u nás běžný, dnes však
žije už jen na Šumavě, kde zbývá
posledních asi 300 jedinců. Spatřit
tetřevy ve volné přírodě je kvůli jejich
plachosti velmi těžké. Tetřeví kohouti
jsou nápadnější jen v krátké fázi
námluv (toku), kdy ztrácejí sluch a je
snazší se k nim přiblížit.

PRODUKCE ODPADU ZA ROK 2011
V prvním čísle zpravodaje Vám pravidelně podáváme informaci o produkci
odpadů v naší obci za minulý rok . Odpadové hospodářství v loňském roce
doznalo změny, ve starém Senci bylo zřízeno nové stanoviště tzv. hnízdo na
separovaný odpad, kdy byly přistaveny kontejnéry na papír, sklo barevné a bílé a
plasty. Celkem máme v obci již 13 stanovišť. Četnosti jednotlivých svozů
separovaných odpadů zůstaly na úrovni roku 2010. Rovněž celkové množství
vytříděných plastů, papíru a nápojových kartonů v r. 2011 se pohybovalo na
úrovni předchozího roku. Skla bylo trochu méně, přestože třídíme barevné a bílé
sklo odděleně. Výrazně však bylo vyvezeno méně komunálního odpadu,
téměř o 50 t a bioodpadu bylo také méně o 87 t (tráva tolik nerostla).
Vytříděnost odpadů je v naší obci stále na dobré úrovni. Na jednoho
obyvatele vychází přes 60 kg za rok separovaných odpadů.
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Pro srovnání jsme v tabulce ponechali i rok 2008.
Produkce odpadů za rok
Odpad směsný komunální
(popelnice) 488 t
SEPAR:
Plasty
Papír
Sklo
Kompozitní obaly

2011

2010

2009

2008

537 t
41 t
73 t
41 t
2,5 t

509 t
41 t
78 t
53 t
2,9 t

526,1 t
39 t
77 t
62 t
2,4 t

37,6 t
76,4 t
44,4 t
2,1 t

Bio odpad 469 t
Velkoobjemový odpad

546 t
249 t

430 t
266 t

226,9 t
219 t

Elektrošrot ve sběrném dvoře

7,7 t

6,6 t

2,9 t

6,2 t

Do sběrného dvora v rámci tzv. zpětného odběru bylo odevzdáno přes
7,7 tun elektrošrotu. Jeho množství stále stoupá. Společnosti Asekol a
Elektrowin mají s obcí nadále uzavřené smlouvy a odběr elektrospotřebičů
zajišťují. Společnost Asekol stejně jako loni nejvíce odebrala televizorů, a to cca
2,4 t a společnost Elektrowin cca 2 t lednic a mrazáků.

Připomínáme, že v chodbě OÚ
u dveří pošty nadále je umístěna
nádoba spol. EKOLAMP na
nefunkční úsporné zářivky a
žárovky.
Pro informaci znova otiskujeme
foto žárovek, které se mají do
nádoby odkládat. Také uvádíme
výkony úsporných žárovek, které
nahrazují klasické.
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Celkové provozní náklady na odpadové hospodářství naší obce včetně
provozu sběrného dvora v roce 2011 dosáhly skutečně vysoké částky
3,908 mil. Kč. I když se dostane dotace od spol. EKO-KOM a odvoz
komunálního odpadu si platí občané, doplatek obce na likvidaci a odvozu dalších
odpadů jako jsou bio a velkoobjemový se skutečně stále zvyšuje a činil již
přes 1 mil. Kč. Zvyšuje se také poplatek za ukládání odpadů na skládku. Pro
informaci uvádíme, že za jednu tunu se platil v r. 2011 poplatek 1262,- Kč
(v r.2010 1150,-Kč).
Přes neustálé opakování, že u nás v obci mají naši občané možnost
odložit všechny druhy odpadů na určená místa, v roce 2011 byly opět
likvidovány černé skládky, které stály obec přes 700 000,- Kč. Zkuste si
představit, co by se za tyto peníze dalo pořídit, či je někomu dát na jeho
činnost. Vzhledem k tomu, že náklady obcí na likvidaci odpadů neustále
rostou, legislativně má být zvýšen poplatek na osobu.

Další informace pro občany:
4. dubna bude opět otevřen sběrný dvůr v sídle spol. ELIOD servis
(ul. Vřesová 494) a z důvodu příznivého počasí byly již na všechna stanoviště
přistavěny kontejnery na bioodpad.
Výkupna a sběrna železa pana Kučery ve Zruči byla otevřena 3. března
a lze ji navštívit v sobotu či v neděli od 8.30 do 12.30 hodin.
Poražené vrby v Senci u prodejny p. Sládka budou nahrazeny novými
stromy, které se budou vysazovat na podzim letošního roku. Uvažuje se
s výsadbou platanů a lip.
Majitele psů, kteří ještě nezaplatili poplatek na rok 2012, vyzýváme, aby
platbu na OÚ provedli co nejdříve.
Poplatky v letošním roce se změnily takto:

Za jednoho psa
pro důchodce
v bytových domech

200,- Kč,
100 Kč,
300,- Kč

Pejskaře opakovaně žádáme, aby z důvodu
čistoty zejména chodníků v obci uklízeli po
svých miláčcích psí exkrementy. Sáčky jsou
umístěny na příslušných a viditelných stojanech.
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Zprávička z muzea letadel „ Air Park
Zruč“ od pana Karla Tarantíka
Na podzim 2011 jsme konečně dostali od kolegy z Francie chybějící křídla
k letadlu MD – 311, které po sestavení obohatí kolekci zahraničních letadel.
Také jsme zakoupili od stavební firmy sociální zařízení, které si „vynutili“
hlavně hosté z větších dálek. I tímto dále zkulturňujeme naše muzeum, aby se
hostům u nás líbilo. Jelikož o novinky má zájem i regionální televize, jistě tím
šíříme do světa věhlas naší obce Zruč – Senec.

SDH Zruč
Výroční valná hromada zhodnotila činnost sboru v roce 2011 a stanovila
úkoly do nového roku.
Na podzim jsme se zúčastnili
soutěží v České Bříze, Mrtníku,
Trnové, Pernarci. 31. října se náš sbor
podílel na organizaci táboráku pro
děti. 5. listopadu jsme pořádali
velitelský den okrsku. V říjnu se
podařilo ve zbrojnici zbudovat šatny
na zásahové obleky. Zásahová
jednotka byla vybavena dýchacími
přístroji.
V soutěži o pohár O nejlepší sbor okrsku jsme letos obsadili 2. místo.
V roce 2012 slaví sbor 100 let od svého založení. Již jsme uspořádali tyto akce:
19.3. – 23.3. na OÚ výstava historických hasičských vyznamenání,
uniforem a přileb, modelů techniky, fotografií z činnosti sboru
24.3.
slavnostní schůze, na které sbor převezme stuhu
k Čestnému praporu ÚSH
Čeká nás:
23.6.
slavnostní průvod obcí, požární soutěž na návsi
Podrobněji se výročí založení bude věnovat další číslo zpravodaje
Z. Koňařík
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Z VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY
ODDÍLU KOPANÉ TJ ZRUČ
V sobotu 21. ledna 2012 se v restauraci Sherwood v areálu TJ za tradičně
početné účasti členů a pozvaných hostů uskutečnila výroční valná hromada
oddílu kopané TJ ZRUČ. Rokování se i letos zúčastnilo přes čtyřicet členů
oddílu, převážně aktivních fotbalistů.
Nosnými body programu byla kontrola usnesení z minulé VH, obsáhlá
zpráva o činnosti za rok 2011 a přehledná zpráva o ekonomickém hospodaření
oddílu přednesená Miroslavem Králem. Jednání řídil z pozice předsedy oddílu
Václav Svrček.
V průběhu schůze byly vyzdvihnuty zejména velmi dobré sportovní úspěchy
oddílu v právě skončeném roce. A-mužstvo bojovalo na čelních pozicích v I.A
třídě a B-mužstvo, které zachránilo loni účast v městském přeboru, je nyní
na špici. Sestoupil však dorost z nabitého krajského přeboru. Kladně byl
hodnocen hlavně celkový přístup hráčů a výsledky "A" - mužstva pod vedením
jak Jana Homoly tak od léta Josefa Dobrého, dále solidní výsledky "B" mužstva
pod Petrem Podskalským. Výbor oddílu ocenil přístup Zdeňka Hojera, Petra
Hucla a Aleše Boháče, kteří již pravidelně trénují s nejmladšími adepty kopané.
Poděkování za perfektní údržbu hracích ploch se dostalo Petru Mošnovi, za
spolehlivé pořadatelství mistrovských zápasů byl oceněn Martin Čech. Zmíněn
byl též přínos Josefa Bayera, který je nyní nejen pravidelným pořadatelem
úspěšného plesu, ale i speakrem domácích zápasů či asistentem u A-mužstva.
V dobrém se hovořilo o již zaběhnutém provozu hřiště s umělým povrchem
i stavebním rozšíření prostoru restaurace včetně rekonstrukce sociálního zařízení.
Výhled v mimosportovní oblasti do letošního roku zahrnuje běžnou údržbu
ploch i speciální (garanční) opravu umělého trávníku, znovu se hovoří
i o celkové opravě fasády hlavní budovy.
Dalším z bodů programu VH bylo tradičně poděkování trenérům, vedoucím
mužstev a činovníkům za celoroční práci v podobě dárkových balíčků. Mezi
oceněnými nechyběli žákovští trenéři Pavel Riedl a Roman Mancl, správce
Tomáš Klail i jeden z nejoddanějších činovníků zručské kopané - Jaroslav
Blovský, ještě na podzim vedoucí A-mužstva. Poděkování se dostalo obecnímu
úřadu v čele s Miroslavem Králem, výboru TJ a samozřejmě sponzorům, bez
jejichž finančních příspěvků a darů si nelze činnost oddílu kopané absolutně
představit.
Závěr diskuse a tím i celé VH patřil tradičně předsedovi TJ, nyní tedy
Václavu Rozumovi, který pochválil úspěchy fotbalistů ve skončeném roce,
kritizoval nepochopitelné vandalství uvnitř našeho areálu i přezíravost členů
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k tomuto nešvaru, poděkoval všem aktivně působícím členům a kladně hodnotil
i celkový průběh jednání valné hromady.
Za oddíl kopané Petr Král, sekretář
TJ ZR U Č "A "

I. A T Ř ÍD A

- JA RO

2012

16.

SO

10. 3.

1 4 ´3 0

TJ ZR U Č

-

P Ř IM D A

17.

NE

18. 3.

1 5 ´0 0

Ž IH L E

-

TJ ZR U Č

18.

SO

24. 3.

1 5 ´0 0

TJ ZR U Č

-

MÝTO

19.

SO

31. 3.

1 6 ´0 0

B L O V IC E

-

TJ ZR U Č

20.

SO

7. 4.

1 6 ´3 0

TJ ZR U Č

-

NÝRSKO

21.

SO

14. 4.

1 6 ´3 0

Č E R N IC E

-

TJ ZR U Č
D L. Ú JE ZD

22.

SO

21. 4.

1 7 ´0 0

TJ ZR U Č

-

23.

NE

29. 4.

1 7 ´0 0

LUB Y

-

TJ ZR U Č

24.

SO

5. 5.

1 7 ´0 0

TJ ZR U Č

-

M. TOUŠKOV

25.

SO

12. 5.

1 7 ´0 0

CHLUM ČANY

-

TJ ZR U Č

26.

SO

19. 5.

1 7 ´0 0

TJ ZR U Č

-

K Ř IM IC E

27.

SO

26. 5.

1 7 ´0 0

S U Š IC E

-

TJ ZR U Č
D O M A Ž L IC E B

28.

SO

2. 6.

1 7 ´0 0

TJ ZR U Č

-

29.

SO

9. 6.

1 7 ´0 0

ŽÁKAVA

-

TJ ZR U Č

30.

SO

16. 6.

1 7 ´0 0

TJ ZR U Č

-

NEPOMUK

TJ ZRUČ "B"
MĚSTSKÝ PŘEBOR MUŽŮ - JARO 2012
14.

SO

24. 3.

15´00

DÝŠINA

-

TJ ZRUČ "B"

15.

NE

1. 4.

16´00

TJ ZRUČ "B"

-

PRAZDROJ

16.

NE

8. 4.

16´30

SMÍCHOV

-

TJ ZRUČ "B"

17.

NE

15. 4.

16´30

TJ ZRUČ "B"

-

BOLEVEC B

18.

SO

21. 4.

17´00

LHOTA

-

TJ ZRUČ "B"

19.

NE

29. 4.

17´00

TJ ZRUČ "B"

-

SPOJE B

25.

ST !

2. 5.

18´00

TJ ZRUČ "B"

-

LETNÁ

20.

NE

6. 5.

17´00

CHRÁST B

-

TJ ZRUČ "B"

26.

ÚT !

8. 5.

17´00

SPARTA PLZEŇ

-

TJ ZRUČ "B"

21.

NE

13. 5.

17´00

TJ ZRUČ "B"

-

VS PLZEŇ

22.

SO

19. 5.

17´00

PLZENEC

-

TJ ZRUČ "B"

23.

SO

26. 5.

17´00

TJ ZRUČ "B"

-

KOŠUTKA

24.

NE

3. 6.

17´00

KŘIMICE B

-

TJ ZRUČ "B"

11

TJ ZRUČ - DOROST
KRAJSKÁ SOUTĚŽ - JARO 2012

14.

SO

24. 3.

12´30

TJ ZRUČ

-

SPARTA PLZEŇ

15.

NE

1. 4.

13´30

KAZNĚJOV

-

TJ ZRUČ

16.

SO

7. 4.

14´00

TJ ZRUČ

-

HRÁDEK

17.

NE

15. 4.

16´00

SŠ PLZEŇ B

-

TJ ZRUČ

18.

SO

21. 4.

14´30

TJ ZRUČ

-

KRALOVICE

19.

SO

28. 4.

10´30

STŘÍBRO

-

TJ ZRUČ

20.

SO

5. 5.

14´30

TJ ZRUČ

-

KOŠUTKA

21.

SO

12. 5.

14´00

ROKYCANY B

-

TJ ZRUČ

( Jižní ZŠ Čechova - UMT ! )

22.

SO

19. 5.

14´30

TJ ZRUČ

-

PLANÁ

23.

SO

26. 5.

10´00

KŘIMICE

-

TJ ZRUČ

24.

SO

2. 6.

14´30

TJ ZRUČ

-

BEZDRUŽICE

25.

NE

10. 6.

10´00

RADNICE

-

TJ ZRUČ

26.

SO

16. 6.

14´30

TJ ZRUČ

-

H. BŘÍZA

TJ ZRUČ - ML. ŽÁCI - JARO 2012

1.

ST

27. 3.

16´30

TJ ZRUČ

-

PRAZDROJ

2.

ČT

5. 4.

16´00

RAPID

-

TJ ZRUČ

3.

ST

11. 4.

16'30

SLAVIA PLZEŇ

-

TJ ZRUČ

( 20.ZŠ Brojova - UMT ! )

4.

ST

18. 4.

16´30

DÝŠINA

-

TJ ZRUČ

5.

ST

25. 4.

16´30

TJ ZRUČ

-

LOSINÁ

11.

ÚT !

1. 5.

16´30

TJ ZRUČ

-

M. TOUŠKOV

6.

ČT

3. 5.

16´30

SPOJE

-

TJ ZRUČ

7.

ST

9. 5.

16´30

TJ ZRUČ

-

VIKTORIA G

8.

ST

16. 5.

17´00

BLOVICE

-

TJ ZRUČ

9.

ST

23. 5.

16'30

TJ ZRUČ

-

BOLEVEC

10.

ST

30. 5.

16´30

TJ ZRUČ

-

VIKTORIA Ž

12

Z výroční valné hromady
celé TJ Zruč v Scherwoodu

18. 2. 2012

Stará garda má stále zájem o dění v TJ
a jsou vždy "u toho"!
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Masarykova základní
škola Zruč-Senec
Podzimní a zimní měsíce žákům
zpestřily četné exkurze, sportovní akce
i divadelní a filmová představení. Už během
října připravily paní učitelky z pavilonu projekt Podzimní kouzlení. Ze
vzdělávacích pořadů připomeňme Historii a vývoj rockové a populární hudby,
A pořád se něco hraje, Pověsti Plzeňského kraje nebo ekologický vzdělávací
program Tonda Obal na cestách. Spolupracujeme s o.s. MOTÝL – paní učitelky
z pavilonu podnikly s dětmi Vánoční vyrábění z korálků a na jaře tvoření s
velikonoční tematikou; s DDM Kamarád ve Třemošné – ti uspořádali pro děti z
I. stupně Mikulášskou nadílku a také zajistili práci v keramické dílně; s DDM
Radovánek v Kaznějově – pro žáky 5. ročníku připravili projekt Zdravý životní
styl; se sdružením ARCHA – probíhají preventivní programy pro žáky II. stupně
a v neposlední řadě i s Regionální HK Plzeňského kraje – žáci 8.a 9. roč.
navštívili Veletrh cestovního ruchu v Plzni. Uskutečnily se besedy na téma
Finanční gramotnost, Soudní systém a zeměpisná beseda Srdce Afriky. Naši
čtvrťáci využili výukový program AKVA-TERA v Plzni a šesťáci navštívili
Výtvarnou dílnu v Prusinech. Proběhla okresní kola olympiád z dějepisu,
českého jazyka, biologie a zeměpisu a uskutečnila se i školní kola čtenářské a
recitační soutěže pro žáky I. stupně. V rámci exkurzí se žáci jeli podívat do
Starého Plzence, navštívili Pivovarské muzeum v Plzni nebo Muzeum severního
Plzeňska v Mariánské Týnici. Vystavené předměty místního hasičského sboru si
během března prohlédli v budově obecního úřadu všichni žáci. Zajímavá byla i
výstava Vánoce ve světě v Plzni, návštěva Muzea loutek i ZPČ muzea
– Expedice středověk, Planetária v Rokycanech i v Praze. Ze sportovních akcí
poměřili naši žáci síly v přespolním běhu - v kategorii starších dívek jsme získali
1. místo a v kategorii mladších dívek 3. místo; na okresním turnaji v házené
získalo družstvo dívek 1. místo; v okresním kole v přehazované zvítězilo
družstvo mladších žákyň; starší žáci získali 1. místo v soutěži družstev v
okresním kole v minifotbale; v bowlingu se starší žáci po první sérii zatím
umístili na prvním místě. Z kulturních akcí jsme navštívili Divadlo Alfa v Plzni,
muzikálová představení Quasimoda a Hamleta v Praze, představení Cesta kolem
světa za 80 dní v Komorním divadle i divadelní představení Putování se
středověkými studenty v plzeňském Pekle. Školní parlament uspořádal na jaře
pro žáky 4.- 9. ročníku turnaj v malé kopané. Paní vychovatelky spolu s dětmi ze
školní družiny přichystaly krásnou Vánoční výstavu i rozsvícení vánočního
stromu. Velmi zajímavá a poučná byla beseda se včelařem. Rovněž připravily
Jarní dílničky s velikonoční výstavou. V rámci přípravy na volbu povolání
14

navštívili nejstarší žáci Úřad práce v Plzni. Pro rodiče vycházejících žáků a žáků
hlásících se na víceletá gymnázia zajistila výchovná poradkyně setkání se
zástupci vybraných SŠ. Pro rodiče budoucích prvňáčků připravily paní učitelky
Den otevřených dveří. Rodiče měli možnost prohlédnout si školu i zjistit, jakým
způsobem bude probíhat výuka v 1. ročníku. Školu navštívilo 17 rodičů.
Pracovníci Českého rozhlasu Plzeň uspořádali anketu s našimi prvňáčky. Jejich
odpovědi jsme si měli možnost vyslechnout během jarních prázdnin.Výuku
doplňují i výcvikové kurzy – lyžařského výcviku se letos zúčastnilo 21 žáků 7.
ročníku. Na jaře se uskuteční plavecký kurz pro žáky 2. a 3. ročníku a ve 4.
ročníku proběhne kurz dopravní výchovy zakončený praktickou zkouškou na
dopravním hřišti ve Třemošné.
První pololetí bylo ukončeno s 343 žáky, z nichž 225 žáků mělo
vyznamenání.
Zápis dětí do prvního ročníku se uskutečnil ve dnech 7. a 14. února 2012
a bylo zapsáno 51 žáků. Rodiče dalších 5 dětí požádali o odklad povinné školní
docházky. V souvislosti s novelou školského zákona platnou od 1.1. 2012 je
nutné žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Letos
poprvé přišly k zápisu i pětileté děti. V takovém případě je nutné posouzení
školní zralosti, které provádí na žádost rodičů příslušné školské poradenské
zařízení. Setkání rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami se
uskuteční během června.
Novela školského zákona mění i podmínky přijímacího řízení na SŠ. Žáci
si prostřednictvím zákonných zástupců mohli podat v 1. kole pouze
2 přihlášky. Seznamy žáků přijatých ke studiu do 1. ročníku SŠ budou
oznámeny i způsobem umožňujícím dálkový přístup; dnem zveřejnění se tyto
informace považují za oznámené. Rozhodnutí o nepřijetí se i nadále odesílají na
adresu zákonného zástupce žáka. Zároveň se prodlužuje lhůta, dokdy musí
zákonný zástupce žáka doručit na vybranou SŠ zápisový lístek (z 5 na 10
pracovních dnů).
Letos se přijímací řízení na SŠ týká 26 žáků 9. ročníku (z toho je jedna
žákyně již přijata na obor, ve kterém konala talentovou zkoušku); na víceletá
gymnázia se hlásí 3 žákyně z 5. ročníku a
3 žákyně ze 7. ročníku. V přijímacím
řízení přejeme všem hodně úspěchů.
Fotografie ze školních akcí a získaná
ocenění najdete na internetových stránkách
školy, resp. obce Zruč-Senec. Věříme, že
stejně
úspěšní
budou
naši
žáci
i v nadcházejícím období.
Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele
15

Zpráva z MŠ
V prvních měsících letošního roku jsme měli v mateřské
škole spoustu zajímavých akcí. Přijel k nám kouzelník, děti
zhlédly několik pěkných divadelních představení - Vodnickou
pohádku, Muzikantskou pohádku, pohádku Míček Flíček
a Když se čerti ženili. V každé třídě byl maškarní bál se
spoustou krásných masek. Barevné foto - viz strana 24
V dubnu nás čeká pohádka Popelka, fotografování a „čarodějnice“.
20.3. se uskutečnil zápis dětí do MŠ pro školní rok 2012/2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že
zájem o přijetí do naší MŠ je
velký, otiskujeme kriteria, podle
kterých budou děti do MŠ
přijímány. Dále informujeme,
že v letošním roce (květen červen) by měla být zahájena
slibovaná nástavba jedné třídy
v MŠ. V současné době probíhá
na stavbu výběrové řízení.

16

17

18

19

BIATLON STARTUJE
DO DALŠÍ SEZÓNY
Další ročník vyhlášení nejúspěšnějšího Sportovce okresu Plzeň – sever je za
námi. V pátek 17. února 2012 do kulturního domu v Nýřanech poprvé
vyrazil Ondřej Hasman, který získal ocenění v kategorii žactva za skvělé
výsledky v roce 2011. Stal se vítězem Českého poháru se ziskem 514 bodů z
520 možných. Druhou oceněnou je Pavla Zahálková v kategorii dospělých,
která v loňské sezoně obsadila 2. místo v celkovém hodnocení ČP.
Ta se slavnostního večera nezúčastnila, protože právě závodila ve
Slovenském Osrblie na 2. kole Středoevropského poháru, kde vybojovala 8. a 12.
místo.
Nejen Pavla, která už má jednu zimní sezónu za sebou, ale i naši žáci se
rozhodli vyzkoušet si ten „pravý“, tedy zimní biatlon. První zkušenosti jsme
sbírali hned po Novém roce na závodech v Novém Městě v Krušných horách,
kdy jsme si užili vpravdě zimních podmínek. I přesto, že jsme po oba dny
závodili ve sněhové chumelenici, výsledky nebyly nejhorší a ani počasí nás
neodradilo. Na konci ledna vyrazili žáci s Bystroušem na Zimní olympiádu dětí a
mládeže do Frenštátu pod Radhoštěm. Tady je pro změnu čekaly arktické mrazy.
Naší výpravě se ale, na rozdíl od mnoha jiných, vyhnuly problémy s
nestartujícími auty, a tak si závodníci olympiádu užili a o víkendu 11.-12. února
na II. kole Českého Poháru v Jáchymově závodili Ondra Hasman, Saša
Svobodová, Markéta Štruncová a Matyáš Lang už jako zkušení závodníci.
Markéta v obou závodech volnou technikou zajela své nejlepší umístění, 8. v
rychlostním a 9. místo v závodě s hromadným startem. Těmito výsledky si
zajistila postup na MČR, kde dojela 11. v rychlostním a 10. v závodě s
hromadným startem.
Družstvo žáků si těmito výkony vybojovalo 11. místo z celkových 20 klubů v
hodnocení zimního žebříčku Českého poháru. Zdá se, že k letním nám přibudou
tréninkové a závodní povinnosti i v zimě. To samozřejmě přináší také spoustu
starostí okolo vybavení. Každý závodník potřebuje nejméně 2 lyže (bruslení +
klasika), samozřejmě 2 páry holí. A to ani nemluvím o mazání, které už v dnešní
době představuje téměř samostatnou disciplínu a bohužel velké nároky na
finance. Věříme, že se nám podaří ve spolupráci s rodiči zajistit pro všechny
závodníky pro příští zimu odpovídající podmínky a časem se nám podaří
vybojovat i „zimní“ medaile.
Nyní už ale nedočkavě vyhlížíme jaro, protože se rychle blíží začátek letní
závodní sezóny. Kromě tréninků, které už se rozjely naplno, absolvují dorostenci
a dospělí na konci března soustředění na Drahotíně. V průběhu dubna a května
nás čeká řada oblastních závodů, což je především výborná příprava na Český
20

pohár v letním biatlonu. Letos bude v našich barvách závodit rekordní počet
závodníků - 7 žáků, 2 dorostenci a 7 dospělých. Držíme jim palce a těšíme se na
medaile.
Barevné foto - viz strana 24
Zruč-Senec, 7. 3. 2012, Věra Bystřická

Ondřej Hasman
na olympiádě
na Pustevnách

ŠKOLA LYŽOVÁNÍ
A SNOWBOARDINGU INFORMUJE
Letošní zimní sezóna pro Školu
lyžování a snowboardingu, pořádanou
Sportovním klubem SK ARNIKA Plzeň za
účelem výuky jízdy a pohybu dětí na
lyžích či snowboardu, doznala po 33
letech provozování této činnosti v Železné
Rudě na Šumavě podstatné změny.
V listopadu minulého roku nebylo
totiž zřejmé, zda naší školou využívané
železnorudské svahy Belveder a Engadin budou mít zajištěný provoz lyžařských
vleků. Tato situace, vzniklá ze změny majitelů pozemků se sjezdovkami a
nevyřešeného smluvního vztahu provozovatele tamních lyžařských vleků, nás
přiměla k výběru nového areálu, vhodného pro kvalitní výcvik většího počtu
21

dětí. Po důkladném rozboru všech dostupných lyžařských areálů se nám jevilo
jako nejvhodnější středisko BUBLAVA v Krušných horách. Domníváme se,
že naše volba byla celkově dobrá. Velkým kladem tohoto střediska je bezesporu
počet a délka různorodých sjezdovek s atraktivními doplňky ( sněhový tunel,
kopečky, skokánky a ze sněhu vymodelované pohádkové figurky ). Neméně
důležitá je i obslužnost všech sjezdovek třemi vleky, jednou čtyřsedačkovou
lanovkou a v neposlední řadě i provázkovým vlekem, který je vhodným
pomocníkem při výuce úplných začátečníků. Nechybí tu ani ohřívárna pro malé
lyžaře v případě jejich pocitu zimy. Nesporným záporem je větší vzdálenost
oproti Šumavě, tudíž poněkud delší doba cestování a horší kultura stolování
tamní restaurace ve srovnání s železnorudskými hotely (plastové příbory,
polystyrénové talíře a kelímky). Vedení školy, instruktorům, ale především
jim svěřeným dětem se podařilo zvládnout všechna úskalí nového prostředí.
Výuka i zábava probíhaly bez závažných problémů se vší spokojeností nás
všech.
První lekci provázely vydatné přeháňky mokrého sněhu, což nebylo moc
příjemné, v následujících třech lekcích už byly příznivější podmínky-polojasno a
kvalitní vodivý sníh. Pátou a šestou lekci nás trochu strašila předpověď velmi
nízkých teplot, ale obavy byly zbytečné!
Přes ranní vyšší mráz jsme byli odměněni azurovou oblohou, vzestupnou
teplotou, perfektním povrchem sjezdovek zalitých sluncem a krásnou zimní
scenérií včetně malebné vyhlídky na malou krušnohorskou obec Bublava.
Atrakcí a potěšením se staly velké pohádkové figurky, vytvořené ze sněhu
místní obyvatelkou. Poslední lekci jsme absolvovali za přívětivého počasí,
sice na mírně vlhkém, ale kvalitním sněhu a v radostné pohodě všech
účastníků.
V závěru lze říci, že přes vynucené změny a nástrahy vrtošivého počasí byl
průběh celého kurzu úspěšný a hlavně bez úrazů! Děkujeme všem
frekventantům za hojnou účast a rodičům za důvěru, se kterou svěřili své
děti našim instruktorům, školeným Svazem lyžařů České republiky, do
celodenního výcviku i opatrování po dobu sedmi sobot. Rádi uvítáme váš
zájem i příští zimní sezónu, zvláště pak o autobus A 3 vypravovaný již
jedenáctý rok z naší obce. Nezapomeňte sledovat naše internetové stránky
www.sk-arnika.cz! Naleznete zde fotoalbum, video záznamy, informace a v říjnu
přihlášku do kurzu na novou sezónu. Budete-li potřebovat nakoupit lyžařskou
výzbroj nebo výstroj, doporučujeme prodejnu SPORT AGS v Doubravce našeho
spoluobčana pana Karla Mencla jakožto stálého sponzora, ve které je
poskytována našim zákazníkům sleva na zakoupené zboží.
Zástupci autobusu A 3 ŠL SK ARNIKA
Lucie Vlachová a Jan Sladký
č.tel. 724057172 728403653
Všeobecné informace, přihlášku a album fotografií na www.sk-arnika.cz
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Sportovec roku 2011 - vyhlášení v Nýřanech
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Ze zimního semináře SPV PS 30.1.2012

Z oslavy šedesátin Věry Hojerové
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TJ ZRUČ - odbor sportu pro všechny
Cvičební rok se již přehoupl do své druhé
poloviny a členky sboru nejen hodnotily uplynulé
období na výroční schůzi a valné hromadě TJ (18.
2. 2012), ale především již pilně připravují zejména
tělovýchovný večer ke 100. výročí založení
pravidelného cvičení v naší obci. Odbor SPV je
stále velmi aktivní. Cvičí všechny ženské složky,
kdy mladší kategorie děvčat navštěvují i chlapci. Děti se pravidelně zúčastňují
všech soutěží vypsaných Regionálním
centrem ASPV Plzeň - sever a ty
úspěšnější
závodí
v
krajských
závodech. Republikové soutěže z
finačních důvodů se v minulém roce
nekonaly a zatím jsou zrušeny.
Vzhledem k tomu, že tělovýchovné
jednoty už nebudou podporovány z
peněz Sazky, finanční podpora se
přenáší na obecní úřady, které mají část
peněz ze sázení získat.
V letošním roce se opět naše cvičitelky zúčastnily zimního semináře, který se
uskutečnil v Železné Rudě. Počasí na běžky bylo doslova ideální a parta cvičitelů
z RC ASPV Plzeň- sever si seminář skutečně užila. V březnu si děvčata z oddílu
sportovní gymnastiky opět zazávodila na memoriálu Kouřila, pořádaný zároveň
jako přebor okresů Plzeň - sever a Plzeň - jih. Nejúspěšnějšími cvičenkami jsou
Katka Zýková, Veronika Poslední, Lucka Rumlová, Dominika Houšková a
Miluška Kepková. Děvčata i kluky dále čekají soutěže ve vybíjené, atletice a
Medvědí stezce a také vystoupení na tělovýchovném večeru.
Jako jedna z mála TJ v Plzeňském
kraji (my a Nýřany) nacvičuje náš
odbor skladbu České asociace sportu
pro všechny na vystoupení Všesokolského sletu v Praze konaného ve
dnech 30.6. - 6.7.2012. Skladba se
jmenuje „Mezi hvězdami“ a cvičí ji
našich 16 dětí.Ve cvičení se používá
zajímavé náčiní - kulony a ukázka
skladby bude předvedena také na
tělovýchovném večeru.
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V příspěvku za odbor SPV nelze opomenout, že na březnovém
cvičitelském sboru se slavilo. Věra Hojerová, naše obětavá předsedkyně,
která rovněž působí v RC Plzeň – sever, kde vykonává funkci metodičky,
oslavovala krásných 60 let. Poděkovat za práci a předat ji pamětní list přišli
také předseda ČASPV Jirka Laurenc a předsedkyně okresní ASPV Zdena
Mrštíková.

Věrko, tak všechno NEJ a ať nás ještě dlouho vedeš.
Znova připomínáme, že naše cvičení jsou vhodná pro všechny věkové
kategorie dětí a mládeže a ve výběru cvičení mají velké možnosti ženy:
AEROBIC, ZUMBA, kondiční cvičení,cvičení pro ženy, rehabilitační a
zdravotní pro ženy XXL a JOGA.
Naši občané se mohou opět na podzim těšit na veřejnou akci – pěší túry již II.
ročníku ZRUČSKÁ KOLEČKA, o které budeme více informovat v letním
zpravodaji. Zveme naše NOVÉ OBYVATELE obce - poznejte hezké okolí
Vašeho bydliště. Loňská kolečka se nejen pěknému počasí vydařila.

Pohyb je život!

- naše logo

- je stále více aktuální
Za SPV Jitka Kubíková

Občanské sdružení
,,USMĚVAVÉ SLUNÍČKO“
Plzeňská 134 Zruč – Senec
IČO : 228 50 651 tel:723 839 787
V prosinci loňského roku se konalo Andělské odpoledne s mikulášskou
nadílkou a mikulášskými trhy.
Pro děti a rodiče byla připravena řada soutěží a sladké odměny. Přišel i
Mikuláš s čerty a obdaroval hodné andílky mikulášskými balíčky, na které
přispěly Restaurace U Drudíků, Židle Peška a Zscherp Holtzprodukt. Poslední
akcí v měsíci prosinci bylo vánoční vystoupení divadelního kroužku Sluníčka
pod vedením p. Věry Wankové. Zaplněný sál zhlédl krásné vánoční pásmo Od
adventu do tří králů. S tímto pásmem kroužek vystoupil i na výroční schůzi
svazu invalidů v hotelu Sport a na valné hromadě Občanského sdružení přátel
České Břízy.
Díky p. starostovi jsme získali do nájmu bývalou junáckou klubovnu a
tak nás od ledna letošního roku čeká spousta práce, abychom vytvořili
28

zázemí pro činnost Sluníčka. Jak se nám to daří, můžete posoudit na našich
stránkách, kam jsou každý měsíc dávány fotografie, jak práce pokračují.
Velké poděkování patří ing. Michalovi Bultasovi, finančnímu manažerovi
sdružení, za jeho pomoc při shánění finančních prostředků na činnost a opravy.
Díky firmám Provys CZ.sro Jablonec nad Nisou, Inova s.r.o Holýšov, JCEE s.r.o
Lanškroun, VKK s.r.o. Praha a ing Bultasovi jsme mohli zahájit práce na
zvelebování. Je jen škoda, že jejich děti toto zázemí nikdy nevyužijí, jelikož sídlí
mimo plzeňský kraj - o to více nás potěšila jejich ochota pomoci sdružení v
realizování našeho záměru. Ale poděkovat musíme i obecnímu úřadu
(rekonstrukce elektriky, osazení mříží, oprava komínů) a službám obce za pomoc
při likvidaci a odvozu nepořádku. Nelze opomenout i ochotné rodiče, kteří nám
každý víkend pomáhají s renovací, a rodiče, kteří se rozhodli nám pomoci i
materiálně. (najdete na webu sdružení), zde též najdete i Info co právě sháníme.
V únoru k nám opět zavítal divadelní soubor Sofranza s hrou Miroslava
Horníčka Malá noční inventura.V měsíci březnu kromě práce na klubovně
proběhla výtvarná sobota pletení z pediku pod vedením Venduly Rottové.
O tyto soboty je velký zájem, i tentokrát jsme mezi sebou přivítaly nové
zájemkyně. Za velkou trpělivost Vendule moc děkujeme. Proběhl tradiční
maškarní karneval s vyhodnocením masek, soutěžemi a bohatou tombolou.
Poděkování patří Dj Petrovi Špetovi za hudební produkci a f. Avia servis Kepka,
Peří Jan, p. Jungové a školnímu bufetu p. Havránkové za finanční a materiální
příspěvky. Uskutečnila se i charitativní sbírka oblečení pro diecezi Plzeň.
V dubnu se uskuteční tradiční velikonoční stezka soutěží a výtvarná sobota
pro maminky, tentokrát budeme tvořit šperky z hedvábí.
Pro letošní léto jsme připravili pro děti dva tábory - oblíbený Zhořec
v termínu 29.7.-7.8.2012. a nově týdenní tábor v klubovně a okolí (spaní
doma), připravena je celotáborová hra U nás v Kocourkově, celodenní
stravo-vání/dopolední svačina, oběd, odpolední svačina v termínu 9.13.7.2012. Na oba tábory zbývají poslední volná místa.
Dále do 20.5.2012 pokračujeme v soutěži s firmou AWE ve sběru víček,
novin a časopisů. Od září plánujeme otevření kroužků: letecký modelář,
rybářský, kroužky vaření a stolování, výtvarný, šikovné ručičky, horolezecký/outdoorový, sportovní, divadelní (již funguje) včelařský. Výtvarné a
tvořivé večery či soboty pro maminky a ostatní zájemkyně (pletení, aranžování,
besedy, vaření) …..Pokud se povede rekonstrukce klubovny opravdu celá, tak
bude od září fungovat klub pro maminky a jejich ratolesti, zvažujeme možnost
hlídání dětí podle potřeb maminek a další. Věříme, že vše se nám podaří
realizovat i díky Vaší pomoci finanční, materiální i pracovní.
Vaše nabídky na mail Sluníčka usmenaveslunicko.os@seznam.cz
nebo tel. 723 839 787. web: usmevaveslunicko.cz
Za Sluníčko Z. Lišková
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Ze zpravodaje ZKO Zruč
Milí čtenáři.
rok 2011 utekl opět jako voda a je před námi rok další, plný zajímavých
akcí. Ještě než Vás seznámíme s plány pro tento rok, dovolte nám ohlédnout se
za uplynulým rokem 2011. Ten byl pro naše členy ZKO opět velmi úspěšný.
Pojďte se s námi podělit o naše úspěchy ze závodů a zkoušek.
5. července se konal v Domažlicích závod poslušnosti „O Chodský koláč“,
kterého se zúčastnili manželé Bártovi a umístili se v ZPU2 na krásném 1. místě
– Barborka z Červeného Hrádku a Borůvka z Červeného Hrádku na 3.místě.
Dne 27.8.2011 se na kynologickém
cvičišti v Otěšicích konala výběrová soutěž
na MS boxerů Atiboxu 2012 – Stříbrný
obojek, kterého se opět zúčastnili manželé
Bártovi a se svými fenkami boxerů skončili
na 3. a 4. místě v kategorii IPO1.
V Dobřanech u Plzně se za krásného
slunného počasí dne 15.10.2011 konalo
Mistrovství republiky boxerklubu ČR a i zde
„bojovali“ naši psovodi v kategorii IPO1.
Pavel Kopecký s boxerem Horácio Ginjan
obsadil 3.místo a Vladimíra Bártová s boxerkou Borůvkou z Červeného Hrádku
skončila na 4. místě.
Tradiční závod poslušnosti „ O Pohár B.H.K.V.“ pořádaný naší
pobočkou , proběhl na cvičáku ve Zruči dne 17.11.2011 a účast našich členů
byla veliká.
ZZO – Petra Plačková - Xanto z Agiru - 1.místo
ZZO – Eva Hajšmanová - Cailin Sun Kesidy - 2.místo
ZZO – Eva Šnajdrová - Egida Jumper - 3.místo
ZZO – Zdeňka Štruncová - Forest Queen - 5.místo
ZZO – Milan Sak - Alta Gracia Carboneum - 6.místo
ZZO – Jitka Drozdová - Ax Rakovecká Niva - 8.místo
ZM – Jiří Lavička - Bax - 1.místo
ZM – Miroslav Blecha - Cony Foxy Queen - 2.místo
ZVV 1 – Jaroslav Bárta - Barborka z Červeného Hrádku - 3 .místo ( stejný
počet bodů jako 2.místo, o pořadí se losovalo )
IPO 1 – Eva Šnajdrová - Fanka Ajaxova Uranie - 3.místo
IPO 3 – Naďa Sloupová - Madla Anrebri - 3.místo
Všestranný obranář – Václav Košař - Urs de Alphavile Bohemia - 1.místo
Všestranný obranář – Vojtěch Pajgr - Chatt ze Svobodného dvora - 2.místo
Všestranný obranář – Miroslav Blecha - Cony Foxy Queen - 3.místo
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Musím upozornit naše čtenáře , že druhé místo v kategorii Všestranný
obranář získal zaslouženě místní občan Vojtěch Pajgr se svým psem
Chatem – gratulujeme!
Posledním závodem v roce 2011 byl klubový závod boxerů v Dobřanech u
Plzně dne 19.11.2011, kde se sešlo také hodně našich členů a závodili v kategorii
ZM, ZVV1, IPO1.
ZM – stopa a poslušnost
1.
Lenka Krystiánová – Arwen
2.
Aleš Kozák – Eso
ZM – stopa a obrana
1.
Jitka Kozáková - Bára
ZVV 1 – stopa a poslušnost
1.
Libuše Pucholtová – Arnie
ZVV 1 – poslušnost a obrana
1.
Ivana Landovská - Artush
2.
Jaroslav Bárta – Barborka
3.
Vlaďka Bártová – Borůvka
IPO 1 – poslušnost a obrana
1.
Jindřich Fojtík - Agir
2.
Helena Moulisová – Bonny
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Další úspěšně složené zkoušky ( Železná Ruda, Dobřany, Nová Živohošt,
Horní Bříza, Zruč, Hrádek u Rokycan:
ZPU 2 Jaroslav Bárta + Barborka z Červeného Hrádku
ZOP , BH , FPr 1
Hana Kremlová + Gentleman Gill Alary Aslar
ZPU 1 , FPr 1, Eva Hajšmanová + Cailin Sun Kesidy
IPO 2 Naďa Sloupová + Caro Dacheri
IPO 1
Eva Šnajdrová + Fanka Ajaxova Uranie
FPr 1
Hana Maňasová + Shir Anrebri
FPr 1
Lenka Krystiánová + Arwen Cane Silesia
FPr 3
Olga Jandová
+ Dorka z Červeného Hrádku
FPr 3
Ivana Landovská + Artush Deny Dog
FPr 2 , ZVV1 Helena Moulisová + Bony Xebor Czech
Všem členům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
A nyní nám dovolte seznámit Vás s akcemi pro letošní rok:
21.04.2012 - sobota - Nácvik na zkoušku chovnosti + Den boxera
05.05.2012 - sobota - Svod dorostu a zkouška chovnosti
19.05.2012 - sobota - Dětský den od 12:00 hodin
09.06.2012 - sobota - Dětský den od 12:00 hodin
Zkoušky:
15.04.2012 - neděle - Zkoušky NZŘ
22.04.2012 - neděle - Zkoušky IPO
Ještě musíme zmínit tradičně pořádaný Den dětí, který měl opět velký
úspěch. Srdečně Vás zveme, přijďte se na nás podívat ,fandit nám a užít si s námi
spousty legrace a pohody s našimi čtyřnohými přáteli.
Za ZKO Zruč Lenka Krystiánová a Vladka Bártová

Výstavba knihovny
pokračuje, měla by
být dokončena ještě
v letošním roce.
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KNIHOVNA INFORMUJE...
Jak již většina našich návštěvníků ví, od února letošního roku dochází k postupné
výměně čtenářských průkazů a využívání výpůjčního systému Clavius. Evidence
čtenářů, výpůjček a poplatků je řešena využitím čárového kódu. Vlastní režim
provádí evidenci absenčních i prezenčních výpůjček, prolongace, rezervace na
titul, tisk upomínek... Stále ještě nemáme přeregistrované všechny čtenáře,
proto žádáme všechny ty, jichž se to týká, aby v nejbližší době knihovnu
navštívili. Čtenářské poplatky zůstaly beze změny: děti do 15ti let 30 Kč/rok,
studenti a důchodci 50 Kč/rok, ostatní 80 Kč/rok. Zároveň upozorňujeme na
změnu výpůjční doby od února letošního roku:

PONDĚLÍ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:

9
9
9
9

-

18
16
18
12

Chybí vám v místní knihovně nějaká kniha, která by vás zajímala? Napiště nám
svůj typ e-mailem nebo vyplňte anketní lístek přímo v knihovně.
Od února vychází knihovna vstříc také seniorům se sníženou pohyblivostí možnost donášky knih domů, 1x měsíčně, objednávky a bližší informace o nové
službě získáte na telefonu: 377 824 082.
A pár titulů z našich novinek: Blechová, Zdena: Nemoci pocházejí z emocí aneb
vše se dá vyléčit, Forsyth: Příběh Biafry.
Zrození africké legendy, Brabcová:
Papoušek v aspiku, Hill: Malá ručka,
Berry: Jeffersonova šifra, Prošková:
Jahody se šlehačkou, Kopřiva: Asfalt,
Indie. Společník cestovatele, Smith:
Stefanovy deníky. Prokletí, Nesbo:
Doktor Proktor a prdící prášek, Cole:
Rodina...a další, pravidelně zveřejňované
na www.stránkách knihovny.
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ÚDAJE PRO KRONIKU za rok 2011
V roce 2011 se narodilo v obci celkem 27 dětí, z toho 16 děvčat a 11
chlapců. Zemřelo 24 občanů, z toho 13 žen a 11 mužů.
K trvalému pobytu se přihlásilo 89 občanů, z toho 50 žen a 39 mužů.
Z trvalého pobytu bylo odhlášeno 58 občanů, z toho 34 žen a 24 mužů.
V roce 2011 bylo uzavřeno 23 sňatků, 11 manželství bylo rozvedeno.
Přírůstek bytů za rok 2011 byl 10 rodinných domků.
Počet obyvatel k 31. 12. 2011 je 2998, z toho 1472 mužů, 1526 žen.

Jmenný seznam narozených v roce 2011
Jméno

bydliště

Švarc Filip
Bayerová Aneta
Drha Šimon
Siala Oliver Noah
Šefl Dominik
Štych Jakub
Volfová Barbora
Ječmenová Jessika
Vitíková Anna
Kepková Anežka
Kořínková Pavlína
Krýslová Julie
Petřík Mikuláš Alois
Nižňan Václav
Soušková Monika
Čihák Mikuláš
Jelínková Laura
Harazímová Marie
Lakatoš Cristobal
Benešová Aneta
Beránková Alžběta
Folková Sára
Jílková Eliška
Rosůlek Šimon
Bělohrad Robert
Jurková Eliška
Marková Nikol

Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Senec

U děvčat se opakovalo dvakrát
jméno Aneta a Eliška a u chlapců
dvakrát jméno Šimon a Mikuláš.
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SEZNAM jubilantů v I. pololetí r. 2012
Příjmení, jméno

věk

bydliště

Leden
Klauda Emilian
82
Honomichlová Zdeňka 82
Pechmanová Marie 65
Gırnerová Blanka
87
Leiblová Libuše
84
Sedláková Jana
70
Říhánková Milada
87
Němeček Jiří
89
Hudličková Jaroslava 65
Hirschkornová Helena 65
Potřebová Anežka 94
Straka Václav
87
Honomichl Zbyšek
87
Krýsl Václav
81
Rezková Marie
87

Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Senec
Zruč
Senec

Únor
Bayerová Blažena
Pavlová Jarmila
Šiková Blažena
Lavičková Růžena
Brabcová Antonie
Říhánek Miloslav
Beránek Blahoslav
Kepková Marie
Hőbner Josef
Šiková Věra
Fiala Josef
Jindrová Věnceslava
Jahn Josef
Valeš Antonín
Pokladník Jaroslav
Beránek Václav
Šik Oldřich
Chmelíková Marta

Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Senec
Zruč
Senec
Zruč

82
83
84
96
75
88
80
70
65
83
81
83
65
89
70
84
75
65
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Březen
Dolhofová Jaroslava
Mattasová Anna
Kepková Božena
Horáková Vlasta
Helimanová Eva
Ulčová Věra
Kroutil Josef
Matějka Jaroslav
Wimmer Jiří
Velík Josef
Beran Jiří
Krýslová Marie
Štaifová Jarmila
Ellinger Jiří
Štembera Josef
Šustek Jan
Duchek Zdeněk
Pechman Vojtěch
Černý Josef
Kočí Rudolf
Hanzelín Jiří
Sobota Zdeněk
Benda Zdeněk
Valeš Vlastimil
Smetánková Jaroslava
Kubín Ladislav

65
82
87
95
65
70
81
84
84
70
70
80
88
70
81
65
80
70
75
84
81
81
75
87
83
65

Zruč
Senec
Senec
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Zruč

Duben
Dobrá Vlasta
Mašek Josef
Zemanová Jiřina
Křížek Pavel
Dragoun Tomáš
Vaňourková Růžena
Hrabětová Jiřina
Vaňourek Josef
Klailová Eliška
Komorousová Jiřina
Jelínková Jana
Čmolíková Oldřiška
Nečasová Jiřina

70
75
70
65
70
92
80
65
90
65
75
82
81

Zruč
V luhu
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Zruč

Konopíková Věra
Štemberová Jiřina
Třísková Eva

82
75
70

Senec
Zruč
Zruč

Květen
Seidlová Arnoštka
Půta Václav
Pechman Josef
Král Vilém
Kovandová Hana
Suchan Václav
Fanta Karel
Kučerová Jarmila
Kobzová Hilda
Slavíková Dáša
Vais František
Jandová Marie
Šedivcová Hana
Bretlová Jaroslava
Klailová Květa
Jelínková Jitka

85
70
81
75
70
82
65
81
70
80
82
70
75
75
80
65

Zruč
Senec
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Senec
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Zruč

Červen
Stružková Věra
Rešová Vlasta
Kratochvíl Stanislav
Beránková Jiřina
Černohorská Věnceslava
Řežáb Jan
Zajíčková Jaroslava
Trnková Zdeňka
Kučera Ladislav
Beranová Alena
Pavel Ladislav
Štemberová Zdeňka
Čechurová Marie
Dolívková Milada

89
75
80
84
82
65
75
75
82
65
83
75
82
80

Senec
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Zruč

36

Jmenný seznam zemřelých v roce 2011
Jméno

bydliště

Pařík Bohuslav
Zruč
Tuháček Miloslav
Zruč
Štemberová Marie
Zruč
Daňková Bohuslava Zruč
Šnajdrová Květuše
Senec
Karhanová Jarmila
Zruč
Kučera Václav
Senec
Donát František
Zruč
Pálek Zdeněk
Zruč
Svobodová Libuše
Zruč
Štembera Věroslav
Zruč
Bárta Jan
Senec
Čechurová Věnceslava Zruč
Fořt Jaroslav
Zruč
Harantová Božena
Zruč
Kubíková Jiřina
Senec
Matěnová Marie
Senec
Ulčová Františka
Zruč
Motys Michal
Senec
Pfefferová Irena
Senec
Beránková Danuše
Zruč
Vlček Vladimír
Zruč
Výška Ladislav
Zruč
Voříšková Věra
Zruč

věk
78
53,5
83
82
87
82
75,5
86
76
60
77
68
85
83
85,5
83,5
93
84
45,5
79
72,5
67,5
85,5
79,5

V minulém roce zemřelo 24 našich občanů s průměrným věkem:

11 mužů
13 žen
24 celkem

průměrný věk
průměrný věk
průměrný věk

72,318 roků
81,230 roků
77,146 roků

Oproti minulému roku se průměrný věk u těchto uvedených skupin
podstatně zvýšil, u mužů o cca 6 let, u žen o více než 3 roky a celkový
průměr se zvýšil cca o 5 let.
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ZAMÁVÁNÍ DO NEBES
Všichni máme nějaké přátele, na kterých nám záleží a kterých si
vážíme. K takovým rozhodně patřil pan Václav Straka, který v letošním
roce zemřel. Pravidelně s námi poseděl na oběd v restauraci U Drudíků.
Sedávali jsme u stolu „štamgastů“ a poslouchali vyprávění o životě za
války na vesnici. O bídě, kdy byl zázrak sehnat pytlík mouky na chleba.
Také o životě v továrně ve Škodovce po bombardování. Václav Straka
byl také správný sportovec – fotbalista tělem i duší a rád vzpomínal na
poválečné sportovní zápasy. Ač mu bylo přes 80 let, stále byl poměrně
fit. Proto nás hluboce zasáhla zpráva o jeho náhlém úmrtí. Je nám bez
něho smutno a ještě dlouho budeme na něho vzpomínat. Odešel ryzí
člověk.
Za přátele od dlouhého stolu napsal vzpomínku Karel Tarantík.
Za tento příspěvek panu Tarantíkovi moc děkujeme.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Zatím stále tradičně dne
6.ledna v naší obci chodí tří
králové Kašpar, Melichar a
Baltazar. Chodili také letos a
popřáli všem hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Tříkrálová sbírka v letošním
roce vynesla opravdu rekordní
výtěžek, a to 7.154,-Kč (loni
4.960,- Kč). Uvedená finanční
částka byla opět věnována na pokračující opravu kostela sv. Máří
Magdaleny v Druztové. Všem, kteří přispěli, patří velký dík, neboť přece
jen životní náklady stoupají. Peníze jsou skutečně poskytovány na
záchranu známého kostela na hřbitově a převzal si je pan Vítězslav Jakl,
který se podílí na záchraně dané historické stavby.
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AC Zruč- Senec - nohejbal sezóna 2012
Vážení příznivci zručského nohejbalu, začíná nová sezona 2012.
V letošním ročníku bude náš „A“ tým hrát v extralize, „B“ tým v krajském přeboru a „C“ týmu
v okresním přeboru Plzeň-sever.
Budoucnost Zručského nohejbalu budou zastupovat mladší a starší žáci v krajském přeboru.

„A“ družstvo Witte automotive Extraliga
Před osmi lety sen, nyní realita. Jak tvrdá bude, ukážou následující měsíce.
Nohejbalisté AC Zruč-Senec se po osmi letech svého účinkování ve zdejším areálu dočkali. Zahrají
si nejlepší nohejbalovou soutěž na Světě, Witte automotive Extraligu.
Vše začalo po skončené sezoně 2003 ve 3. nejvyšší soutěži 2. lize. Tým tehdy skončil třetí. Nevyhovující zázemí v Plzni
poslalo mužstvo do nově vzniklého areálu ve Zruči, kde hráči
našli skutečný domov. 1. velký triumf tým slavil v sezoně
2005. To postoupil do 1. ligy, ve které setrval dvě sezony.
V sezoně 2007 tým kosí zranění opor a po nešťastné baráži
opouští vody 1. ligy. Ty opět rozvíří v roce 2010, kde končí
na 5. místě. V loňské sezoně však spanilá jízda 1. ligou posílá tým do Extraligy, která již klepe na
dveře.
Nejvyšší nohejbalová soutěž odstartuje v sobotu 7.4.2012. Bomba vybuchne hned v 1. kole.
Nováček soutěže AC Zruč-Senec totiž hostí aktuálně nejlepší tým extraligy z brněnských Modřic.
I následující los nebyl pro zručské milosrdný. O týden později zajíždějí k derby s K. Vary ( 2.
v loňské sezoně). Ve 3. kole se potom ve Zruči představí bronzový tým uplynulé sezony Čelákovice.
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4. kolo posílá naše hráče do Benešova, k souboji s místním gigantem ze Šacungu. V 5. a 6. kole
následují souboje se stabilními extraligovými týmy – Žatcem a Čakovicemi Praha. První polovinu
základní části uzavře souboj se Vsetínem, který
reprezentují nejlepší slovenští hráči, mistři Světa
i Evropy.
Tým ze Zruče bude v soutěži patřit k těm
mladším a nejméně zkušeným. Opravdové
extraligové sezony zaznamenaly jen legendární
Zdeněk Holub (stále doléčující zranění), či
hrající trenér Václav Hána. Ostatní mladší hráči
veliký křest Extraligou teprve očekávají. Chloubou dnes již extraligového týmu může být místní
areál, který splňuje extraligové parametry a těší se na naše extraligové fandy, na které budou hráči
Zruče rovněž hodně spoléhat. Novinkou při mistrovských zápasech v nejlepší soutěži je ozvučení a
moderování utkání, stejně tak i prodej permanentních vstupenek na základní část a soutěž o zajímavé
ceny, včetně tradiční tomboly.
Ze současného kádru pamatují tažení Zruče na ligové scéně za celou dobu jen Hána, Holub a
Vaňourek. Posledně jmenovaný dodal: „To co byl před lety sen, je teď realita. Mladý tým nemá co
ztratit. Těšíme se. Pro celou obec to bude
patrně největší sportovní událost za poslední
léta. Dostali jsme se do skupiny nejlepších
týmů, což se každému nepodaří. Přirovnal
bych to k Viktorii Plzeň ve fotbalové Lize
mistrů. Do Zruče budou jezdit nejlepší hráči

od

nás i ze Slovenska. Téměř každý tým má
svoji hvězdu, svého Messiho.
V základní části se chceme aklimatizovat a získat zkušenosti. Rozhodovat se bude v září a říjnu.
Doufám, že nejlepší prvoligoví fandové o sobě dají vědět i v Extralize.“ zve do ochozů Tomáš
Vaňourek.
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Rozlosování Witte automotive Extraliga muži 2012 – základní část
EXTRALIGA MUŽI
č. kolo datum hod.
1. 1. 7.4.12 14:00
5. 2. 14.4.12 14:00
9. 3. 21.4.12 14:00
13. 4. 28.4.12 14:00
17. 5. 1.5.12 14:00
21. 6. 5.5.12 10:00
25. 7. 8.5.12 14:00
29. 8. 12.5.12 14:00
33. 9. 19.5.12 14:00
37. 10. 26.5.12 14:00
41. 11. 2.6.12 14:00
45. 12. 9.6.12 14:00
49. 13. 16.6.12 14:00
53. 14. 23.6.12 14:00

domácí
AC Zruč-Senec
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary
AC Zruč-Senec
SK Šacung ČNES Benešov 1947
AC Zruč-Senec
TJ AVIA Čakovice
AC Zruč-Senec
TJ Sokol SDS EXMOST Modřice
AC Zruč-Senec
TJ Spartak Čelákovice
AC Zruč-Senec
SK Nohejbal Žatec
AC Zruč-Senec
NK CLIMAX Vsetín

hosté
TJ Sokol SDS EXMOST Modřice
AC Zruč-Senec
TJ Spartak Čelákovice
AC Zruč-Senec
SK Nohejbal Žatec
AC Zruč-Senec
NK CLIMAX Vsetín
AC Zruč-Senec
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary
AC Zruč-Senec
SK Šacung ČNES Benešov 1947
AC Zruč-Senec
TJ AVIA Čakovice
AC Zruč-Senec

Představení týmů nohejbalové Extraligy:
TJ Sokol SDS Exmost Modřice: 7x vítěz extraligy, 1x vítěz PMEZ, 3x vítěz poháru ČNS
Hvězdy týmu: Gulda, Bubniak, Kop, Pelikán, Mrákava
SK Liapor Witte K.Vary: několikanásobný vítěz Extraligy, úspěchy na domácí i extraligové
scéně. Společně s Modřicemi nejúspěšnější tým.
Hvězdy týmu:Veselý, Kubín, Vanke, Dvořák, Bláha, Kokštein, Chytra
NK Čelákovice: největší úspěch je 3. místo v loňské sezoně
Hvězdy týmu: Spilka, Plachý, Kolenský
SK Šacung VHS Benešov 1947: 1x vítěz extraligy, pravidelně stupně vítězů
Hvězdy týmu: Kalas, Ešner, Stejskal, Holub, Řehák, Doubrava
SK nohejbal Žatec: stálý účastník Extraligy
Hvězdy týmu: Dráždil, Pecina, O.Vít, P. Vít, Jan Tirpák, Josef Tirpák
TJ Avia Čakovice: stálý účastník Extraligy
Hvězdy týmu: bratři Suchý, Cibulka, Petřina
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NK Climax Vsetín: působí 2. rokem v Extralize, klub, který reprezentují nejlepší hráči
Slovenska
Hvězdy týmu: Perun, Novosad, Brutovský
AC Zruč-Senec : nováček, trenér Václav Hána
Hráči:Milan Smola, Jan Kovanda, Petr Stehlík, Tomáš Vaňourek, Jirka Urban, Miloslav Štolka,
Pavel Stehlík, Jakub Boček

„B“ družstvo krajský přebor
Jako předešlé roky i tuto sezónu nás bude reprezentovat i rezervní tým, který bude bojovat
v krajském přeboru. Náš tým bude poskládán kolem vedoucího a hrajícího trenéra Aleše Škudrny,
největší ztrátu utrpí odchodem zručského odchovance Kuby Bočky natrvalo již do áčka. Bohužel
letos se do soutěže přihlásila jen 4 mužstva, krom našeho Béčka jsou to ještě Kornatice, Tachov a
Pavlovsko. I přes oslabení bude cílem krajský přebor vyhrát, největším soupeřem bude mužstvo
Tachova.

Krajský přebor družstev mužů 2012
Sobota

5.5.2012

9:00

Kornatice - Zruč-Senec B

Sobota

19.5.2012

9:00

Zruč-Senec B - Tachov

Sobota

26.5.2012

9:00

Pavlovsko - Zruč-Senec B

Sobota

2.6.2012

9:00

Zruč-Senec B - Kornatice

Sobota

16.6.2012

9:00

Tachov - Zruč-Senec B

Sobota

1.9.2012

9:00

Zruč-Senec B - Pavlovsko

Žáci“ Krajský přebor
V loňské sezoně jsme obsadili druhé místo v krajském přeboru žáků a tak náš cíl je minimálně
obhajovat toto umístění, říká vedoucí žákovského družstva Aleš Škudrna.
Soupeři v krajském přeboru žáků našemu družstvu budou týmy :
TJ Sokol Horažďovice, NK Janovice, TJ Lesná, TJ Slavoj Tachov, TJ Kačeři Zbiroh a Start VD
Plzeň.
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Sestava družstva žáků:
Boček Martin, Lopata Ondra, Linda David, Ausberger Adam, Ruta Vojta, Růžek Max, Jan Kubík,
Tomáš Rot, Hynek Michal, Treml Tomáš, Schicker Pavel, Štěpán Jan, Beránek Jan, Jager Patrik.

Krajský přebor žáků se hraje turnajovým systémem 1x singl, 3x dvojice a 3x trojice.

Rozlosování krajského přeboru žáků 2012
Datum den hodina

pořadatel

druh hry

29.4.
13.5.
5.6.
10.6.
17.6.

Bílá Hora
Horažďovice
Tachov
Litohlavy
Plzeň - Doudlevce

dvojice
trojice
trojice
singl
dvojice

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

9:00
9:00
9.00
9.00
9:00

Prázdniny
2.9.
16.9.

Ne 9:00
Ne 9:00

Lesná
Zruč - Senec

trojice
dvojice

Bodové hodnocení na turnajích do KP žáků :

1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo
ostatní

Družstvo žáků 2012:
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20
16
12
8
6
4
1

10
8
6
4
3
2
1

Telefon
ProNemovitosti, s.r.o.
602 169 618
email:
pronemo@seznam.cz
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SPORTOVNÍ AREÁL

S nadcházejícím jarem se blíží i termín otevření sportovního areálu. Nezapomeňte tedy na včasnou rezervaci
sportovišť . Věříme, že při sportu strávíte příjemné chvilky a těšíme se na vaši návštěvu.
Kontakty - tel.: 737 265 986, 602 313 523,
e-mail: navratilova@sportovniarealzruc.cz

MASOPUST 2012
Jak už bývá zvykem, ani letošní rok nebyl výjimkou,
aby se 18. února uskutečnil masopustní průvod masek.
Ačkoliv od pondělí začínaly jarní prázdniny a dost lidí
odjíždělo na hory, sešel se před školou dav padesáti hlav.
Mnohé k nepoznání. Po požehnání paní starostovou
vyrazilo se pěkně zvesela za hudebního doprovodu Plzeňských heligonkářů
pobavit naše vážené spoluobčany.
Počasí bylo dobré a lidičky u jejichž vrat jsme se s písničkou zastavili, byli
ještě lepší. Patří jim za to veliký dík. Hlavně bychom chtěli poděkovat všem těm,
kteří neváhali obětovat svůj volný čas pro pobavení našich spoluobčanů a
pomáhají udržovat tradice pro budoucí pokolení. Je rovněž chvályhodné, že se
našich akcí účastní čím dále, tím více potěru. Jen tak dál.

Členové SPOTu se už nemohou dočkat velikonočních svátků.
V pátek 6. 4. si zarachtají a na pondělí 9. 4. se těší všechny
ženštiny. Konečně po čtyřech letech si zašupají a pánskému
pokolení šlehání pěkně oplatí. Pánové, máte se na co těšit!
46

MASOPUST je mrtev, ať žije masopust 2013!
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po-pá 9:00 - 18:00
so 9:00 - 12:00
Prodejnu pana Sládka v Senci nově provozuje
pan Hoa Tran Xuan jako minimarket.
Prodejní doba je od 7.00 do 19.00 hod.
Hlavním sortimentem jsou potraviny, tisk,
cigarety, drogerie.
Pan Hoa Tran Xuan zve občany do nově
otevřené prodejny.

Pozvánka do Nadryb k přívozu:
Provoz přívozu v letní sezóně 2012 začíná již v květnu
(denně od 9.00 do 17.00 hod)
Sobota 28.07.2012 odpoledne proběhne na obou březích řeky Berounky
AKCE 1945 - ukázka bojových aktivit včetně historických vozidel a techniky.
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 březnu 2012 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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