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Rodácký zpravodaj
Mimořádné číslo k 10. výročí

---------------------Několik členů rady někdejšího Městského kulturního střediska ve Zruči nad Sázavou si pohrávalo s myšlenkou sdružit
rodáky a přátele a zřídit v našem městě regionální muzeum. Léta běžela, kulturní středisko zaniklo, došlo k politickým
změnám, chystala se rekonstrukce zámku. Skupinka nadšenců kolem paní Jiřiny Janatové z oddělení kultury se začala
znovu scházet, a v dubnu 2009 byl ustanoven přípravný výbor, který připravil žádost na oficiální registraci „Občanského
sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí“. Dne 27. června 2009 se sešel přípravný výbor, tentokrát již
rozšířený o další zájemce a byl zvolen nový výbor, který byl platný až do první členské schůze. Výbor byl tento:
Předseda Jan Adrián, 1. místopředseda Alena Zemanová, 2. místopředseda Mgr. Jarmila Pavlicová, jednatelka Jiřina Janatová, dále
hospodářka Marcela Vojtíšková, členka výboru PhDr. Jana Vaněčková, web Martina Vavřičková.

První veřejné setkání nově založeného sdružení se konalo 28. listopadu 2009 v sále restaurace Na Ostrově. V té době
už čítalo sdružení 30 členů a 10 sympatizantů a zájem o členství projevovali další lidé, kteří na toto setkání přišli. Ke
konci setkání bylo registrováno 44 členů a 19 sympatizantů. Zvolena byla revizní komise ve složení: Hana Jelínková,
Lucie Klatovská a František Leopold.

Představeno bylo logo sdružení, které vytvořila grafička Lenka Pavlicová.
Dne 17. prosince 2009 bylo sdružení přiděleno IČO.

Muzeum bylo jednou ze součástí rekonstrukce zámku „Zručský
zámek ožívá“, a tak vedení města hledalo jeho obsah. Proto se
skupinka členů sdružení, která celou dobu pracovala na
realizaci muzea, ozvala. Psal se červen roku 2010, první etapa
rekonstrukce byla hotova a muzeum, které dostalo název „Od
verpánku k Baťovi“, mohlo být slavnostně otevřeno.
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Rok 2011.
Město podpořilo činnost sdružení tím, že poskytlo prostředky na činnost, a také na nákup počítače.
Mluvit se začalo také o vydání reprezentativní publikace o městě. Tehdejší místostarostka JUDr. Alena Hajská byla
pověřena jmenováním pracovního kolektivu. Jako členka sdružení rodáků se obrátila na členy výboru. Ti ze svého
středu vybrali zástupkyni, kterou pověřili dalším jednáním ohledně knihy, a to archivářku PhDr. Janu Vaněčkovou.
V tomto roce byla také zahájena rekonstrukce bývalé Baťovy školy v ulici 5. května. Tento, do té doby, téměř
nevyužívaný objekt měl sloužit v budoucnu jako spolkový dům, v němž by měly najít klubovny mnohé zručské
organizace a zájmové kroužky. Za rodáky s městem podepsal smlouvu o partnerství předseda sdružení Jan Adrián.
Z akcí tohoto roku je třeba jmenovat zejména společný pěší výlet do Kácova s prohlídkou tamního zámku a pivovaru,
besedu ke 100. výročí úmrtí Adolfa Schebka. Přednášející byla pracovnice Národního muzea v Praze archivářka Mgr.
Lucie Swierczeková, která má ke Zruči osobně velmi blízko. Při tradičních Historických slavnostech v srpnu rodáci
zajistili kočár s koňmi, který projel několikrát denně Zručí. Při projížďce byla pověřena slečna Lucie Klatovská
komentovanou prohlídkou. Text prohlídky zpracovala Jiřina Janatová. Tento nápad měl velký úspěch. Večer pak
zámecké průvodkyně (členky nebo sympatizantky sdružení rodáků) uskutečnily speciální noční kostýmovanou
prohlídku zámku.
11. září 2011 se ve Zruči uskutečnilo velké Setkání rodáků. Sraz byl v sále restaurace Na Ostrově a pak se průvod vydal
směrem k zámku a současně radnici. První zastávka byla u „staré školy“, druhá pak v kostele Povýšení sv. Kříže, kde
čekalo překvapení v podobě koncertu, který zajistil farář
MgA. Jaroslav Konečný. Před zámeckou branou pozdravil
přítomné starosta města Mgr. Martin Hujer a pozval je
do nově zrekonstruovaného zámku. Tam již čekala Jiřina
Janatová, aby se pochlubila nově zřízeným prohlídkovým
okruhem. V muzeu všechny přivítali Jan Adrián a
František Leopold. Kdo chtěl, navštívil ještě 3. patro, kde
je Království panenek vedené Alenou Zemanovou. Na
setkání rodáků se skutečně sjeli lidé z celé republiky a
bylo mezi nimi několik významných osobností.
U příležitosti 100 let od jmenování MUDr. Josefa
Svobody čestným občanem města uspořádalo sdružení
v září několik akcí. První byla beseda pro veřejnost
s promítanými dobovými obrázky a krátkým filmem. Tato beseda pak byla prezentována ještě jednou v CENTRINU. O
víkendu byla společná vycházka po náměstí MUDr. Josefa Svobody se zastávkou u jeho rodného domu a pak se
pokračovalo na místní starý hřbitov, kde byl položen věnec na jeho hrob. Akce se zúčastnili i zástupci města.
Zdařilou akcí byl autobusový zájezd do Lipníku nad Bečvou. Zúčastnit se mohli
členové i nečlenové sdružení. Účastníky zájezdu přivítal tamní starosta a představil
vedoucí průvodcovské služby, která se nám pak celý den věnovala při prohlídce
města a hradu Helfštýn. Zajímavá byla díla kovářů, která jsou rozmístěna po celém
městě, dále židovský hřbitov i střešní zahrada a další tamní objekty.

Střešní zahrada zámku v Lipníku nad Bečvou

28. října byly již tradičně položeny věnce k Památníku na Malostranském náměstí. A
nezapomenutelným zážitkem byl předvánoční koncert Richarda Pachmana a jeho
hosta – sopranistky Dity Hořínkové.
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Rok 2012.
Stále se jednalo o knize a pokračování rekonstrukce zámku. Rodáci nabídli vybavení kovárny do Kolowratské věže.
Kovárna zde totiž v minulosti bývala a spolupráci nabídl i starosta z Lipníku nad Bečvou, který disponuje kontakty na
kováře. Nápad nebyl využit.
Opět se uskutečnil výšlap do Kácova. Do školy byla pozvána Jiřina Janatová, aby dětem v rámci Projektového dne
přiblížila historii města.
Zajímavá byla beseda o židovské komunitě ve Zruči a okolí.
Besedovat přijel Marek Lauermann, autor několika knih o židovské
problematice.
Rodáci spolu s Klubem panenky ČR připravili u příležitosti Muzejní
noci zajímavou a strašidelnou procházku po Barončině stezce.
K tomu, aby se vydařila přispěla nejen místní Jiřina Janatová s Irenou
Mikynovou, ale i profesionální pražští herci a hudebníci – šermíř a
dabér Tomáš Karger a muzikálový zpěvák Petr Opava, který
procházku doplňoval zpěvem středověkých písní a hrou na loutnu.
20. října se jelo na výlet, jehož cílem byla Jaderná elektrárna Dukovany a město Třebíč s památkami UNESCO. Oběd byl
ve známém Postřižinském pivovaru.
Výroční členská schůze se konala v nově otevřeném Penzionu Pod zámkem, jehož majitelem je Ing. Vladimír Klatovský.
Opět se konal předvánoční koncert Richarda Pachmana a ve spolupráci s Klubem panenky ČR Vánoční výstava.
Rodáci dostali klubovnu č. 17 v nově otevřeném spolkovém domě a budou ji užívat společně s Klubem panenky ČR.
24. prosince iniciovalo sdružení spolu s Klubem panenky soutěž o nejlepší štědrovečerní bramborový salát v Zámeckém
hostinci a vyvrcholením vánočního času bylo dovezené Betlémské světlo.

Rok 2013.
Pracovalo se na úpravách a dovybavení klubovny č. 17 ve spolkovém domě.
Podána byla přihláška do organizace MAS Lípa pro venkov, která má vedení ve Zbraslavicích.
Rodáci pomáhali při akcích města a dalších organizací. Např. při Historických slavnostech nebo výstavě Klubu panenky
ČR – „Pověsti, báje a pohádky“, kde vystavovala výtvarnice Inka Delevová své ilustrace dětských knížek. Hostem na
vernisáži byl taneční mistr Vlastimil Harapes. Současně s vernisáží byla křtěna kniha „Zakletý ostrov“ od Inky Delevové.
Zástupci sdružení byli zváni i na další akce.
Uskutečnila se komentovaná kostýmovaná procházka zámeckým parkem. O akci byl zájem a psal o ní i Kutnohorský
deník. Na závěr prohlídky byl položen věnec na hrob MUDr. Josefa Svobody.
Uspořádán byl okružní poznávací zájezd. Jelo se do Světlé nad Sázavou (Muzeum a katakomby), dále do sklárny Tasice,
do BIO prodejny v Bohdanči, pak směr Zbraslavice, Pančava (posezení v restauraci ve stylu mlýna) a Hodkov, kde byly
na lesním hřbitůvku položeny květiny na hrob JUDr. Adolfa Schebka.
Pro udržení kondice byl tentokrát uspořádán výšlap do malého venkovského muzea v Souticích, které bylo také
zrealizováno pár nadšenci, a dále se šlapalo do Včelího světa v Hulicích.
Na oplátku Zruč navštívili členové Vlastivědného spolku ze Světlé nad Sázavou, s kterým byla navázána spolupráce.
I přes nesouhlas a nedůvěru některých členů sdružení probíhaly přípravy na výstavu ke 100. výročí vypuknutí 1. světové
války.
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Rok 2014.
České muzeum stříbra z Kutné Hory požádalo o zapůjčení několika exponátů z muzea „Od verpánku k Baťovi“.
Výstava ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války se přece jen zrodila. Ke slavnostnímu otevření došlo 7. června, kdy
vyjel od zámku kočár tažený koňmi, do něhož usedl starosta města , Jiřina Janatová a dvě děvčata. Všichni dobově
oblečení. Kočár projížděl městem za doprovodu dvou legionářů, dechovkou a průvodem místních občanů. Směr byl
k Památníku na Malostranském náměstí, kde byly položeny věnce a vypáleny čestné salvy. Pak se průvod vydal zpět
k zámku, kde byla slavnostně otevřena výstava nazvaná „Proč mámy pláčou“. Výstava obsahovala dobové fotografie,
písemnosti, plakáty, uniformy, a další věci. Na počátku výstavy byl náznak císařského pokoje, následovalo provolání
Mým národům, povolávací a válečné dokumenty, zbraně, plačící máma nad fotkou padlého syna. Výstava končila
osudy několika vojáků a obrázky památníků, které jsou rozesety v každé vesnici. Byla to velmi smutná dojemná výstava,
ale velmi zdařilá, o čemž svědčil fakt, že byl zájem o její zápůjčku, a to do Zbraslavic, Ledče n. S., Trhového Štěpánova,
Vlašimi a do muzea v Českém Těšíně. Součástí výstavy byl i filmový dokument, o který se postaral místní filmař Karel
Tvrdík a fotodokumentaci zhotovil Vladimír Vyšohlíd.

Rok 2015.
Probíhaly zápůjčky výstavy „Proč mámy pláčou“.
Dne 14. února se konala další komentovaná procházka zámeckým parkem (Jiřina Janatová), položena byla kytice k soše
Jana Schebka (Jan Adrián). Poté se v sále na zámku uskutečnila přednáška Ing. Antonína Heřmana k 200. výročí
narození stavitele železnic Jana Schebka doplněná spoustou fotografií a dokumentů. Na závěr filmař Karel Tvrdík
promítl svůj film natočený ke 100. výročí zprovoznění Posázavské železnice. O této akci k 200. výročí narození Jana
Schebka psal i regionální tisk.
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Uskutečnil se další poznávací zájezd, tentokrát na Vlašimsko – zámek Růžkovy Lhotice, Farní muzeum Kondrac, Zámek
Vlašim a Spolkový dům Trhový Štěpánov. Po celý den nás provázela ředitelka benešovského muzea.
V rámci vzpomínkových a pietních akcí k 70.
výročí ukončení 2. světové války pořádala
městská knihovna a vedení spolkového domu
akci nazvanou „Cesta Josefa Čapka“. Byl to
vlastně seriál akcí, který trval od 3. do 30.
června. Odpoledne 3. června byla zahájena
výstava o Josefu Čapkovi, jeho rodině, díle a
osudu. Slavnostní řeč přednesla Jiřina Janatová.
Poté ještě následovala přednáška Jiřiny
Janatové s obrazovou prezentací jeho děl a
rodinných fotografií.

V červenci připravila Jiřina Janatová výstavu u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Výstava byla
instalována na chodbě ve spolkovém domě.
Velkou akcí tohoto roku byl křest brožury o Janu Schebkovi, který neprávem zůstal ve stínu velkopodnikatelů Kleinů a
Lannů. Křest se konal 31. července 2015.

V září se uskutečnil zájezd na dožínky a vinobraní na Kačinu.
Do Zruče zavítala nejstarší vnučka Jana Antonína Bati – paní Dolores Bata z Brazílie. Městem ji provedli předseda
sdružení Jan Adrián a kronikář Milan Bína. Přivítala ji místostarostka a členka sdružení JUDr. Alena Hajská. Mimo
prohlídku města zavítala také do muzea „Od verpánku k Baťovi“.
Člen sdružení rodáků Ing. Antonín Heřman přednášel o Janu Schebkovi v bývalém Schebkově paláci v Praze.
Rok 2016.
V únoru 2016 se ve spolkovém domě uskutečnil turnaj ve stolní hře ZATRE. Spolek rodáků se stal garantem turnaje,
hlavní pořadatelkou byla Eliška Leopoldová. Do hry se mohli zapojit dospělí i děti.
Výbor sdružení začal vydávat Rodácký zpravodaj. Fungující se staly www.stránky.
Opět se konal jarní pochod ze Zruče do Kácova. Někteří šli pěšky, jiní využili
vlakové spojení.
7. května dopoledne byly položeny věnce k Památníku na Malostranském
náměstí. Pietní akt byl věnován obětem 2. světové války. Věnce přišli položit nejen
zástupci spolku, ale také pamětníci událostí roku 1945.
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Úspěšný byl zájezd ze série „Po stopách Schebků“. Tentokrát se jednalo o návštěvu míst, která byla spojena s rodem
Schebků, místa které vlastnili. Jako první jsme navštívili Tvoršovice – zámecký areál, dnes sloužící bohatší klientele. Je
zde pro ni možnost ubytování, stravování a k využití je také rozlehlý golfový areál. Odtud jsme zamířili do Jablonné.
Nádherným parkem s mnoha vzácnými stromy, keři, jezírky a sochami jsme se přiblížili ke kouzelnému zámečku.
Kouzelný byl už na první pohled, ale v interiérech se tajil dech. Staré v kombinaci s nejmodernějším, to nemělo chybu.
Jak vše dokážou spojit současní designeři je opravdu neuvěřitelné. No, a poslední zastávka byla v Praze, kde jsme
navštívili Schebkův palác. Od vynikající průvodkyně jsme se dověděli spoustu nových informací a žasli jsme nad
lunetami, které zdobí strop jednoho ze sálů.

Jablonná
Tvoršovice

Výzdoba stropu v Schebkově paláci

Po jarním výletu se uskutečnil ještě další, tentokrát prázdninový. Klub panenky ČR připravil prázdninovou hru
„Pohádkové putování s šlechtičnou Emmou“. Smyslem bylo zapojit celé rodiny a na zapojených místech sbírat razítka.
Autobusem jsme tedy místa objeli. Začali jsme ve Zruči v expozici Království panenek, pak jsme pokračovali do
Trhového Štěpánova, pak Vlašimi, Ledče a do Světlé nad Sázavou. S orazítkovanými kupony jsme se vrátili do Zruče a
pak už nezbylo než čekat na losování, které provedla herečka, zpěvačka a moderátorka Bára Štěpánová.
Přišel podzim a s ním další výlet ze seriálu „Po stopách Schebků“. Ráno 10. září jsme se vydali do Prahy, abychom zašli
na Olšanské hřbitovy, kde je jedna z největších hrobek, na jejíž výstavbě se podíleli sochař J. V. Myslbek a výtvarníci Fr.
Sequens a Ant. Barvitius. Hrobku si nechali společně vystavět Vojtěch (Adalbert) Lanna a Jan (Johann) Schebek. Po
prohlídce hřbitovů jsme zajeli k Vltavě, nastoupili na parník Slapy a nechali se unášet kolem nádherných míst.
Podplouvali jsme Karlův most, obdivovali jsme Hradčany, Národní divadlo i Vyšehrad, kde se začínaly psát naše dějiny.
Tento výlet se vydařil i díky krásnému počasí.

Blížil se konec roku a s ním i nepříjemná administrativa. Bylo třeba převést občanské sdružení na spolek tak, jak to
ukládal zákon. Nezbytnou přílohou byly i nové stanovy, s jejichž vytvořením pomohl člen stále ještě platného sdružení
JUDr. Zdeněk Kuneš. Nový název: Spolek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí.
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Rok 2017.
Uskutečnil se 2. ročník ZZZ – Zimního Zručského Zatrování. Hrálo se s chutí, každý chtěl
vyhrát. Hru do Zruče opět „nasměrovala“ pořadatelka Eliška Leopoldová.
Spolek přispěl do veřejné sbírky ve
prospěch hasiče pana Jindřicha
Šťastného.
Ing. Antonín Heřman připravil
poutavou
přednášku
nazvanou
„Neurozená
šlechtična
Emma“.
Přednáška o Emmě Schebkové a
vlastně celé její rodině byla doplněna mnoha fotografiemi a
dokumenty. Přečtena byla kapitola z knihy Poutník v cizině od J.
B. Foerstera, kde se věnuje návštěvě u Schebků ve Zruči n.S.
Nedlouho po této přednášce vyšla stejnojmenná brožura. V pořadí je to již druhá, kterou spolek vydal.
Uskutečnil se výlet vláčkem do Vlastějovic, kde jsme si prohlédli tamní kapli, o historii nám povyprávěl pan František
Smítka. Z Vlastějovic jsme došli k budčickému mlýnu a odtud do Chřenovic. Průvodcem byl Mgr. Jiří Klatovský.
Počátkem října jsme se opět vydali „Po stopách Schebků“. Autobus vyjel směr
Plzeň. Navštívili jsme Štáhlavy – rodiště stavitele železnic Jana Schebka, dále
nedaleký zámek Kozel a v Plzni Pivovarské muzeum.
Nádvoří zámku Kozel

Na jaře i na podzim jsme položili věnce k Památníku na Malostranském
náměstí.
V tomto roce měl spolek 51 členů.
Získali jsme nábytek ze školky ve Vlastějovicích. Nutnou opravu zajistil
předseda Jan Adrián. Zrenovovaný nábytek byl následně umístěn v muzeu.

Rok 2018.
V rámci městem vyhlášené akce Kulový blesk muselo dojít k přestěhování muzea „Od verpánku k Baťovi“ z přízemí
zámku do půdního prostoru. Z původních tří místností se muselo směstnat do jedné větší – do tzv. malé půdy. Akce
probíhala velmi rychle, protože již v dubnu muselo být muzeum otevřené pro turisty.
Uskutečnil se další ročník turnaje v ZATRE. Zahrálo si i několik členů spolku.
V rámci dalšího Projektového dne v základní škole, přednášela pro 4. ročníky o historii města Jiřina Janatová.
Vydali jsme mimořádné číslo Rodáckého zpravodaje, tentokrát ke 40. výročí otevření letního kina ve Zruči n. S. Hlavním
iniciátorem byl jeden ze zakladatelů Jan Adrián-předseda našeho spolku.
V květnu byl pořádán další zájezd, tentokrát do Zlína. Navštíveno bylo
baťovské muzeum, následovala prohlídka města se zajímavými objekty a poté
jsme přejeli na lesní hřbitov, kde byla položena kytice k hrobu zakladatele
obuvnického impéria Tomáše Bati.
Pro potřeby turistů byl vydán informační letáček o muzeu a dřevěné razítko.
Zdařilý byl výlet posázavským vláčkem do Sluneční zátoky, kde se konalo
setkání „Foglarovců“. Poté bylo navštíveno muzeum na hradě v Ledči n. S.
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Od července do října probíhala výstava „Zavřete oči, odcházím…“ Byla věnována
konci války, vyhlášení 1. republiky, rozvoje průmyslu i podnikání, elegantní módě a
vyhlášené kuchyni. Z výstavy vznikl videodokument, který natočil Stanislav
Tomášek.
Dokončen byl filmový dokument obsahující záběry z výstavy „Proč mámy pláčou,
útrapy války, památníky v okolí, atd. Film natočil Karel Tvrdík. Film dostali členové
spolku a realizátoři výstavy jako vánoční dárek.
Těsně před Vánoci vyšla po letech práce kniha o Zruči, jejímž iniciátorem byl
vlastně spolek rodáků. Město uspořádalo velkolepou autogramiádu, na níž se sešel
celý kolektiv autorů.

Rok 2019.
Byl vydán mimořádný Rodácký zpravodaj k 80letům příchodu obuvnické firmy Baťa do Zruče. Dále bylo v rámci
týdenních oslav pořádaných městem otevřeno muzeum „Od verpánku k Baťovi“. Zajistili jsme službu.
Člen spolku Ing. Antonín Heřman připravil besedu pro ledečský hrad, v níž připomínal osobnost z ledečeké historie
Adriana z Enkefurtu. Portrét této zajívavé osobnosti visí na hradě v Českém Šternberku. Sál na hradě byl zcela zaplněn.
Přednáška byla velmi poutavá, doplněná bohatým obrazovým materiálem.
Dík za krásný výlet do dalšího obuvnického města Skutče patří Elišce Leopoldové. Připravila bohatý program – návštěvu
muzea, procházku po místech, kde se těžila ruda. Všichni průvodci byli skvělí, a co nás dostalo nejvíce bylo překvapení
od Elišky – moučník ke kávě v podobě dlažební kostky.

Celý rok jsme spolupracoali s místním i regionálním tiskem, hlavně se Zručskými novinami a Kutnohorským deníkem.
Předseda spolku zastupoval spolek při rozlučce s manažerkou spolkového domu Marcelou Černou, která odcházela na
vlastní žádost. Následně spolu s jednatelkou využili pozvání nové nástupkyně Kateřiny Koubské a probrali s ní další
činnost spolku i možnosti vzájemné spolupráce.
A co nás v tomto roce čeká? Ještě několik akcí – např. přednáška o hospodářských dvorech ve Zruči a okolí a hlavně
výroční členská schůze a volby nového výboru.
Pokud zhodnotíme 10 let existence spolku, lze konstatovat, že jsme jedním z nejaktivnějších ve městě.
Doufejme, že tomu tak bude i v dalším desetiletí.
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