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******************************************************** 

Ve 2. čtvrtletí se opět pravidelně (první středu v měsíci) scházelo představenstvo spolku. 
Sešlo se tedy  5. dubna,  3. května a 7. června. Řešily se různé spolkové věci, došlá 
korespondence, stav hospodaření a příprava akcí. 

*** 

Dokončen byl soupis majetku ve spolkové klubovně. Zaevidováno bylo nejen vybavení 
nábytkem, ale byl pořízen i soupis písemných materiálů, které byly lépe zabezpečeny - byly 
uloženy do  skříně, která je opatřena zámkem. 

*** 

V dubnu bylo nově pořízeno zesilovací zařízení, které bude využíváno při členských 
schůzích, besedách a vnitřních i venkovních akcích. Zesilovací zařízení se skládá ze 
zesilovače, mikrofonu a potřebných kabelů - vše v hodnotě 3.720 Kč - bylo zaneseno do 
inventární knihy. 

*** 

Na členské schůzi bylo odhlasováno 5.000 Kč (původní návrh 2.000 Kč) do veřejné sbírky 
pro hasiče Jindřicha Šťastného. Tyto peníze byly vloženy na účet u České spořitelny. 

*** 

Po uhrazení ročního členského příspěvku u MAS Lípa pro venkov, došly materiály týkající se 
vyhlášených grantů touto organizací. Po prostudování bylo konstatováno, že pro letošní rok 
máme, se svým zaměřením plánovaných akcí, malou šanci na některý dosáhnout, protože jsou 
vesměs zaměřeny na děti, školství a cílené vzdělávání. 

                                          *** 

Po únorové přednášce "Neurozená šlechtična Emma" započaly práce 
na brožurce.  
Ing. Heřman zpracovával materiály do písemné podoby a bylo 
jednáno s tiskárnou, která by měla brožurku tisknout. Představenstvo 
rozhodlo, že pokud se tisk  podaří do 17. června, kdy je plánován 
Den otevřených dveří kluboven spolků, bude brožurka prezentována.  



                                                                                                     Návrh na obálku 

Na schůzi představenstva spolku i na zasedání Zastupitelstva města připomněl předseda 
spolku Jan Adrián 40. výročí letního kina ve Zruči nad Sázavou. 
Před 40ti lety, přesně v červnu 1977,  získala Základní organizace SSM potřebná povolení od 
tehdejší Školské komise,  Městského národního výboru ve Zruči n. S.  i Odboru kultury ONV 
v Kutné Hoře k promítání na valech zámku, kde si mladí vlastními silami k tomuto účelu 
připravili prostor. Odpracovali na zřízení klubovny i letního kina spoustu brigádnických 
hodin. Spolupracovali i se Závodním klubem Sázavan a při výrobě promítacího plátna 
vypomohlo tehdejší Ředitelství výstavby spojů. 
V pozdějších letech byl prostor využíván i Městským kulturním střediskem (MěKS), které 
zde uspořádalo několik koncertů. Ten na který se vzpomíná nejvíc, byl koncert studentů z 
tehdy západního Německa. V totalitní době celkem odvážný počin pořadatelů!  
Po zrušení ZO SSM, ZK Sázavan i MěKS byl celý prostor po svazácích  nabídnut k 
pronájmu. Krátce se tam činnost obnovila, ale postupem času se nejen nepromítalo, ale své 
původní poslání ztratila i klubovna. Místo  dostalo dokonce "nálepku" jako drogové doupě. 
Několikrát se tam měnil provozovatel, až prostory přestaly fungovat zcela. 
Při rekonstrukci "Zručský zámek ožívá" byly zrekonstruovány v letním kině WC a město 
obnovilo prostor  letního kina. Několikrát se zde odehrálo divadelní představení a v 
posledních letech byla obnovena promítací technika a bylo párkrát promítáno. Nyní na jaře 
2017 byl proveden nový nástřik promítacího plátna a počítá se s prázdninovým provozem 
letního kina.  
Bohužel, podle posledních zpráv zařízení klubovny po bývalých svazácích  je pryč. 
Pravděpodobně se o rozprodej "postaral"  poslední provozovatel. 

Takto v září  2011 spadla zeď a zřítila se právě 
do prostorů letního kina.  
Město nechalo zeď následně opravit.   

*** 

Průběžně jsou aktualizovány www.stránky spolku. Informace dodává Jiřina Janatová, 
na stránky je aktuálně vkládá a o zabezpečení stránek se stará  Martin Beneš. 

*** 



Na schůzi představenstva byla schválena zápůjčka prosklených vitrínek u klubovny ve 
spolkovém domě. Tyto si zapůjčuje Klub panenky ČR z. s. na výstavu "Panenky, Baťa a 
spol",  která bude instalována v části 2. patra SD. 

Pěší výlet do Kácova, který byl v plánu a  měl se uskutečnit 22. 4.2017 nebyl pro nepřízeň 
počasí realizován.  

*** 
V sobotu 13. května 2017 počasí přálo a mohl se uskutečnit další z plánovaných  jarních 
"rodáckých" výletů, tentokrát směrem na Vlastějovice.  
Na nádraží ve Staré Zruči se sešlo bohužel jen 7 výletníků, což byla velká škoda, protože 
výlet byl opravdu velmi zdařilý. Vláčkem jsme dojeli do Vlastějovic, kde nás již očekával pan 
František Smítka, aby nás zavedl do kaple a povyprávěl nám nejen o její historii, ale o historii 
celých Vlastějovic. Vyprávění bylo velmi zajímavé a zaslouží si velké poděkování. 
Z Vlastějovic jsme se pěšky vydali k budčickému mlýnu, který je sice pro veřejnost zavřený, 
ale pan Mgr. Jiří Klatovský nám prohlídku zajistil. Cestou se k nám dokonce přidali další 
zájemci. I zde se nám moc líbilo. U jezu jsme se pak občerstvili a pokračovali dál do 
Chřenovic. Spoustu legrace jsme zažili na přívozu. V chřenovické hospůdce nedaleko nádraží 
jsme vyrovnali pitný režim a přečkali dešťovou přeháňku. V klidu a už zase za sluníčka jsme 
se vydali k tamnímu nádraží a vláčkem se vrátili zpět do Zruče.    

 

 

    Kaple a v kapli ve 
Vlastějovicích 

 

 

 

            

Ve státní svátek 8. května položili 



"rodáci", tak jako každý rok v 10 hodin, věnec k Památníku obětí na Malostranském náměstí.                

*** 

 *** 

Poslední červnovou akcí je oslava 
5. výročí provozu spolkového domu. 

Vydat brožuru o Schebcích se podařilo a bude 
při této příležitosti slavnostně pokřtěna a bude 
probíhat autogramiáda. 

Zároveň bude v "rodácké" klubovně  
p. Leopold prezentovat deskovou hru ZATRE, 
protože "rodáci" bývají  spolupořadatelem 
mistrovství ČR v této hře. 

*** 

Přejeme všem krásné prázdniny a dovolené. 
Těšíme se, že se po nich ve zdraví zase sejdeme,

protože připravujeme další ze série zájezdů “Po stopách Schebků”, 
tentokrát směrem na Plzeň  - do Šťáhlav. 

****************************************************************************** 
Předseda sdružení Jan Adrián - 606 611 204, e mail: rodaci.pratele.zruc@seznam.cz 

www.rodaci-pratele-zruc.cz 



Toto číslo připravila Jiřina Janatová, foto Eliška  Leopoldová,  Jiřina Janatová  
**************************************************************************** 

Rodácký zpravodaj je vydán pro potřeby spolku, práva vyhrazena.


