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                                                                   Duben 

V prvních dubnových dnech byla dokončena muzejní 

expozice"Od verpánku k Baťovi". Byl učiněn úklid prostor. 

A 7. dubna bylo muzeum prvně otevřeno pro veřejnost. 

Do konce dubna pak bylo otevřeno vždy v sobotu a v 

neděli od 10 do 17 hodin. Za tuto dobu navštívilo muzeum 

31 platících turistů. 

 

 

Květen 

Od května je otevřeno již každý den. Na přání odboru kultury je otevřeno od 9 hodin. Podle našich denních 

záznamů však v 9 hodin dosud nepřišel žádný návštěvník. První turisté začínají chodit až po desáté. Tato 

úprava návštěvních hodin se nám zdá proto zbytečná. Domníváme se, že otevřeno by mělo být infocentrum 

a prodávat od 9 hodin vstupenky, ale prohlídky by měly začínat až od 10 hodin. Výjimkou jsou školní 

výlety, které ale bývají předem nahlášeny. 

Z Rodáckých řad prohlídky zajišťují Jiřina Janatová, Květa Vilimovská, Marie Šedivá a dále  průvodkyně 

Klubu panenky ČR.  

 

                                          ***** 

Pro potřeby turistů vytvořila p. Janatová průvodcovský text, 

který může použít buď průvodkyně nebo si ho mohou 

návštěvníci zapůjčit, aby se v muzeu lépe orientovali. 

Na zlepšení propagace byl natištěn jednoduchý letáček, který 

byl dodán do místního infocentra  a na úřad, a také do míst, 

kde probíhá prázdninová hra Klubu panenky ČR ( Ledeč n. 

S., Rataje n. S., Vlašim, Uhlířské Janovice, Trhový Štěpánov, 

Bohdaneč a Ostrov).  

                                                *****  

Do prostor muzea byly uloženy věci z minulé výstavy "Proč 

mámy pláčou". S některými je počítáno, že by mohly být 

použity i na připravovanou výstavu - např. kliprámy, kříže, 

aj.   

                                                         ***** 

 

19. května se uskutečnil zájezd do Zlína. Pořádán byl v rámci poznávacích 

zájezdů, tentokrát ke 120. výročí narození Jana Antonína Bati.   

 

 



 

 

Jako první byl navštíven pověstný mrakodrap s kanceláří přímo ve výtahu. Výklad průvodkyně byl 

vyčerpávající, věděla opravdu vše o každé budově., kterou bylo vidět z ochozu na střeše. A výhled byl 

skutečně nádherný! 

 

Poté následovala prohlídka  Baťova inst itutu - Muzea jihovýchodní Moravy - expozice 

PRINCIP BAŤA. V muzeu byla spousta zajímavých exponátů, bot z celého světa a různých 

dob, dále Tatra cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, ukázky z Filmových ateliérů Zlín, aj. Co 

jsme však postrádali, byla zmínka o pobočných závodech u nás a na Slovensku. Pokud by tam 

toto bylo, nechyběl by tam Baťův závod ve Zruči n. S.  a nemohlo by se na faktuře objevit 

Spolek rodáků z Ruče.  

 

 

 

 

 

 

 

Po rozchodu a individuálním obědě jsme se autobusem přesunuli na lesní hřbitov, který Baťové založili a 

kde jsou pochováni.  

 

 

 

 

 

 

Ke hrobu zakladatele firmy Tomáše Bati byla položena kytice z živých květů a zapálena svíčka.   

Po procházce rozkvetlým lesním hřbitovem jsme nasedli do autobusu a vydali se na zpáteční cestu domů. 

 



 

Představenstvo spolku se scházelo pravidelně i v tomto čtvrtletí. Jedno ze zasedání se konalo v zámeckém 

parku. Projednáván byl provoz muzea, soupis a kontrola inventáře, příprava zájezdů, finanční stránka 

připravované výstavy a další spolkové věci. 

***** 

Pro potřeby rodácké knihovny byla zakoupena kniha "Tovární města Baťova koncernu". Knihu bude možné 

si, tak jako ostatní knihy, proti podpisu zapůjčit v klubovně. 

***** 

Po dvou "rodáckých" brožurách bylo zasláno do Národního archivu v Praze, odd. kontroly výkonu spisové 

služby, fondů a státní správy. Brožury si vyžádal tamní vrchní archivář Ing. Miroslav Kunt. 
 

***** 

Pro zvýšení turistického ruchu se náš spolek zapojil do prázdninové hry Klubu panenky ČR. Cílem hry je 

navštívit místa, kde se skrývá skřítek, elf nebo víla a jejich jméno zapsat do soutěžní kartičky. 

Postavičky se skrývají v Království panenek na zámku ve Zruči n.S., v galerii ve Vlašimi, ve 

spolkovém domě v Trhovém Štěpánově, na hradě v Ledči n. S., v muzeu v Uhlířských 

Janovicích, na zámku v Ratajích n. S. a v našem obuvnickém muzeu. Náš skřítek je tedy 

obuvnický. A jmenuje se ...... přijďte si ho zapsat! V září se budou kartičky losovat na 

Pohádkovém plese. 

                                                  ***** 

Pro potřeby turistů bylo také pořízeno nové dřevěné razítko, které si budou moci 

otiskovat do svých cestovních deníčků.  

                                           

                                         Červen 

Do tisku byly dány počátkem června materiály k připravované výstavě ke 100. výročí republiky a byl 

vytvořen návrh plakátu. V současné době jsou již tisky hotové. 

***** 

Do klubovny ve spolkovém domě byla pořízena skříň se zámkem na uložení kronik a dalších historicky 

cenných materiálů.  

                                                                          ***** 

 

V sobotu 16. 6. se uskutečnil výlet do Sluneční zátoky. Sraz 

byl v 10 hodin na vlakovém nádraží ve Zruči a pak se jelo 

vláčkem do Vilémovic a odtud přes most na určené místo.  

 

 

 

 

 

 

 

Zde jsme se setkali s přítomnými skauty a společně se vydali k 

památníku, u něhož jsme se vyfotili.  

 

 



 

Pak následoval společný oběd. Po obědě se někteří vydali pěšky do Ledče na hrad, jiní nasedli na vláček. Na 

hradě jsme se všichni setkali a následovala prohlídka Foglarovy expozice. Bylo pěkné počasí, sluníčko hřálo 

až moc. Výlet se vydařil a v 17 hodin jsme se všichni ve zdraví vláčkem vrátili do Zruče. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krásné léto všem členům přeje představenstvo spolku.  
 

A zároveň se na vás - členy obrací s žádostí, 
kdo by byl ochoten věnovat nějaký ten den hlídání připravované výstavy  

ZAVŘETE OČI, ODCHÁZÍM... věnované 100. výročí republiky.  
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 14. 7.2018 a potrvá do 28. října 2018, 

 kdy bude ukončena malým pietním aktem u Památníku. 
 
 
 
 

Hlásit se můžete u pí Janatové  
tel.: 732 227 413. 

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

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: František Leopold, Lenka a Eliška Jelínkovy a Jiřina Janatová  
 

Spolek vyvíjí aktivity  za výrazného přispění města. 
************************************************************************************** 


