Zpravodaj
Spolku rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí
1. čtvrtletí 2019
*************************************************************************

V letošním roce oslavíme 10. výročí založení spolku.
Připomeňme si nejvýznamnější desatero:
1. Zřídili jsme regionální muzeum "Od verpánku k Baťovi". Stalo se tak v roce 2010, kdy byl
zámek otevřen po rekonstrukci. Muzeum bylo tehdy umístěno v přízemí zámku a jeho cílem
bylo připomenout ševcovskou tradici ve Zruči. Muzeum je stále funkční, pouze došlo v
loňském roce k přestěhování do půdního prostoru zámku.

2. Nezapomínali jsme a každoročně jsme pokládali věnce k Památníku
obětí obou světových válek na Malostranském náměstí. Byli jsme rádi, že
se těchto akcí s námi účastnili i pamětníci 2. světové války a účastníci místního odboje.
Kytici jsme kladli i na hrob prvorepublikového starosty a zakladatele mnoha zručských spolků.

3. Spolek podporoval aktivitu svých členů. Ing. Antonín Heřman inicioval vydání dvou brožur. Obě se
týkaly majitelů zručského zámku - rodiny Schebků.

4. Jednou z největších akcí byla v roce 2014 výstava "Proč mámy pláčou" věnovaná 100. výročí

vypuknutí 1. světové války. Vše
začalo pietním aktem a čestnou salvou u Památníku na Malostranském náměstí, poté následoval průvod městem a slavnostní
vernisáž výstavy. Výstava byla natolik úspěšná, že o její zapůjčení požádalo několik dalších měst - Zbraslavice, Trhový
Štěpánov, Ledeč n. S. a Český Těšín.

5. Pořádali jsme poznávací zájezdy "Po stopách Schebků" Společně jsme tak navštívili Schebkův palác v Praze, hrobku
podnikatelů Schebka a Lanny, obec Šťáhlavy, kde měl rod Schebků kořeny, dále dvory a zámky Jablonnou a Tvoršovice, které
kdysi Schebkové vlastnili.

Oblíbené byly také společné pěší výlety do Kácova, Soutic a Hulic.
Vláčkem pak do Vlastějovic, Ledče n. S., Trhového Štěpánova, Sluneční zátoky, aj.
Další úspěšný poznávací zájezd pak byl ke 120. výročí narození J. A. Bati do Zlína.

Prohlídka města a muzea byla
kde jsou rodinné

zakončena položením kytice na lesním hřbitově,
hroby Baťů.

6. Na výstavu "Proč mámy pláčou" v roce 2018 navázala výstava "Zavřete oči, odcházím...". Zde byl vykreslen konec 1. světové
války, její následky, vyhlášení první republiky, počáteční potíže i následný rychlý rozvoj a návrat ke starým českým tradicím.

7. Pro informovanost členů jsou pravidelně svolávány členské schůze - vždy v březnu a v listopadu.
Založeny a pravidelně doplňovány jsou webové stránky spolku: www.rodaci-pratele-zruc.cz
Od roku 2016 je pravidelně čtvrtletně vydáván spolkový zpravodaj. Pokud je nějaké výročí či významná událost vyšlo
mimořádné číslo.
Pořádány jsou přednášky a besedy. Zajímavé byly např. o židovské komunitě ve Zruči a několik o rodu Schebků.

8. Filmové dokumenty
O obou výstavách byly natočeny dokumenty, které byly členům promítnuty na členské schůzi.

9. Podíleli jsme se na akcích města - pořadatelsky se účastníme historických slavností, přispěli jsme do oslavy 100. výročí
republiky.

10. Již několikátý rok jsme spolupořadateli Mistrovství republiky v deskové hře
ZATRE.

To je tedy desatero nejvýznamnějších akcí. Bylo jich samozřejmě ještě víc a nelze než si popřát, abychom
alespoň stejně aktivně prožili i tu druhou desítku!!!

*****

V říjnu 2018 byla podána žádost o městský grand. Před Vánoci zasedalo zastupitelstvo města a žádost o
grant na činnost v roce 2019 byla schválena v plné výši.
*****
V lednu 2019 byla provedena inventura v regionálním muzeu "Od verpánku k Baťovi". Za spolek se
inventury zúčastnila Jiřina Janatová a za město Lucie Vadinská z OKSŠ. Kromě drobných odpisů
poškozených a přemístěných věcí jinam z důvodu stěhování muzea, proběhla inventura bez závad.
*****
V lednu se představenstvo spolku nesešlo, první schůzka proběhla 6. února. Probírány na ní byly
organizační věci, hospodaření, plány na rok 2019, aj.
*****
V sobotu 23. února 2019 proběhla příprava a trénink na mistrovství republiky v deskové
hře ZATRE. Ve 14 hodin se otevřely dveře spolkové klubovny ve SD a zájemci si mohli
vyzkoušet, jak se ZATRE hraje. Kdo si to zkusil a věří si, může se zúčastnit samotného
MR, které se bude konat příští měsíc.
*****
Na výzvu Odboru kultury, školství a sportu (OKŠS) Zruč n. S. byly na CD vypáleny fotky z rodáckých akcí,
které byly podpořeny městským grantem. Toto CD bylo na uvedený odbor obratem doručeno.

Manažerkou spolkového domu jsme byli vyzváni, abychom se připojili k oslavě 80ti let od příchodu firmy
Baťa do Zruče. Bohužel nám nebylo oznámeno datum konání oslavy, proto se představenstvo spolku
rozhodlo pro otevření muzea a jeho prohlídku doplnit výkladem, a to bez ohledu na termín konání oslavy.
Výše zmíněné jsme ochotni zajistit i v době mimo turistickou sezonu a v jakémkoli požadovaném čase.
Padla také připomínka, že máme ulici Tomáše Bati, sice zakladatele obuvnické firmy ve Zlíně, ale proč ne
také ulici Jana Antonína Bati, který zakládal přímo firmu ve Zruči. Tato připomínka bude směřována k
vedení města, pokud se bude nově pojmenovávat ulice, aby bylo k tomuto faktu přihlédnuto.
K tomuto výročí chystáme zvláštní číslo našeho spolkového zpravodaje.
*****

*****
Předseda spolku byl představenstvem spolku pověřen podpisem Smlouvy o spolupráci s městem v roce
2019. Smlouva se týká zapůjčení exponátů a provozu regionálního muzea "Od verpánku k Baťovi".
Dále je předseda pověřen podpisem smlouvy na městský grant na rok 2019.
*****
Jarní členská schůze se uskuteční 30. března v zasedací místnosti spolkového domu od 15 hodin.
Představenstvo spolku hodinu před konáním připraví vše potřebné - prezenční listinu, pokladní doklady k
zaplacení příspěvku a CD, které si budou moci členové rozebrat. Schůze proběhne dle předloženého a
schváleného programu, následovat bude diskuze, připomínky a náměty členů, atd.
*****

Přejeme členům i všem přátelům našeho spolku prosluněné jarní dny
a hlavně příjemné prožití kvapem se blížících velikonočních svátků.
*****************************************************************************
Předseda spolku Jan Adrián - 606 611 204, e mail: rodaci.pratele.zruc@seznam.cz
www.rodaci-pratele-zruc.cz
Toto číslo připravila Jiřina Janatová, foto: Vladimír Vyšohlíd, Jiřina Janatová, Eliška Jelínková, František Leopold
Spolek vyvíjí aktivity za výrazného přispění města.
****************************************************************************************

