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Zpravodaj
Spolku rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí
2. čtvrtletí 2019
**************** **** **************************************************
Představenstvo se scházelo pravidelně, byly řešeny aktuální záležitosti spolku, došlá pošta, hospodaření,
příprava akcí.
*****
V březnu proběhlo mistrovství v deskové hře ZATRE.
Zúčastnilo se 17 dětí a 12 dospělých z Čech a Moravy.
Potěšující je, že hráčů rok od roku přibývá. Z našich členů byla
nejúspěšnější Eliška Leopoldová, která skončila v kategorii
dospělých na 4. místě. Zahrál si i předseda spolku a další
členové. Zveřejněn byl článek ve Zručských novinách (autor
Eliška Leopoldová)
*****
Ve čtvrtek 28.března se konala Valná hromada MAS Lípa pro venkov ve Zbraslavicích. Spolek rodáků tam
zastupoval člen představenstva František Leopold. Součástí jednání byl i výběr členských příspěvků neziskové organizace (tedy i náš spolek) zaplatily roční příspěvek 100 Kč.
*****
Redaktorka Marie Michaelová z Kutnohorského deníku požádala o několik fotografií z budování Zruče
firmou Baťa. Budou jimi doplňovat článek k 80. výročí příchodu firmy do Zruče. Kopie fotografií byly k
tomuto účelu poskytnuty a vyšly v příloze Kutnohorského deníku - Kutnohorský týden 9. 4.2019.
*****
V sobotu 30. března se konala v zasedací místnosti SD jarní členská schůze. Na programu bylo hospodaření
spolku, podpisy smluv s městem o spolupráci a pronájmu, zhodnocení činnosti za 10 let existence spolku i
od počátku roku letošního, plány na příští období, aj. Z 50ti řádných členů se zúčastnilo 23. Kromě několika
jedinců mají všichni zaplacený členský příspěvek.

Potěšující je, že někteří členové našeho spolku jsou velmi aktivní a dobře reprezentují Zruč nad Sázavou.
Příkladem je Ing. Heřman, který na popud svého tchána Jana Adriána připravil pro Ledeč nad Sázavou
přednášku o majiteli ledečského panství v době 30ti leté války - Adrianu z Enkefurtu. Přednáška se
uskutečnila 13. dubna v salonku hradu Ledeč n. S. Z našeho spolku se kromě přednášejícího účastnilo i
několik členů - samozřejmě předseda Jan Adrián, jednatelka Jiřina Janatová, spolkový právní poradce JUDr.
Zdeněk Kuneš, Jitka Heřmanová, aj.

Sál byl zaplněný do posledního místečka, několik lidí dokonce muselo stát. Osobně mě překvapilo, jak
významná byla osobnost Adriana z Enkefurtu (Enckevoirtu), figuruje totiž i v historii dalších míst v okolí,
třeba ve Vlastějovicích a v Bohdanči, jeho portrét je k vidění na hradě v Českém Šternberku. A zaujalo mě
jeho životní krédo: "Ctnost žije po smrti".
Přednášku měl Ing. Heřman perfektně připravenou, doplnil ji mnoha obrázky a patří mu za to obrovský dík.
O přednášce vyšel článek i ve Zručských novinách (autor a foto Jiřina Janatová).
*****
Jan Adrián a František Leopold byli vedoucí OKŠS osloveni, aby se
pořadatelsky podíleli na Otvírání sezony 2019 v sobotu 20. dubna. Drželi
službu v obuvnickém muzeu "Od verpánku k Baťovi".
*****
Koncem dubna provedla Jiřina Janatová nutný úklid v obuvnickém muzeu.
Byla potřeba zbavit vitríny prachu a umýt jejich skla, zamést podlahu a zalít
květiny. Vzhledem ke změně způsobu provozování muzea a nedostatku
světla, bylo rozhodnuto o zakoupení květin umělých.
*****
S kytkou za celý spolek se předseda a jednatelka zúčastnili 4. května posledního rozloučení s jedním ze
zakládajících členů spolku a následně několikaletým sympatizantem panem Ing. Františkem Šustou, který
zemřel náhle ve věku nedožitých 68 let.
*****
Plánován byl další výlet do Zbraslavic a Malešova. Jeho uskutečnění bude včas oznámeno. Sledujte plakáty,
maily a www.stránky.

Ve státní svátek Den vítězství 8. května v 10 hodin položil Spolek rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí věnce
k památníku na Malostranském náměstí. Přestože byla pozvánka zveřejněna ve Zručských novinách,
pietního aktu se nezúčastnil ani jeden zastupitel města.

8. 5.2019

U příležitosti májových vzpomínkových akcí navštívili zástupci spolku židovský hřbitov v Trhovém
Štěpánově, kde je několik náhrobků Židů - zejména Ohrensteinů ze Zruče.

*****
Spolek rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí se připojil k oslavám 80 let od
příchodu firmy Baťa do Zruče. Zajištěno bylo otevření rodáckého muzea
"Od verpánku k Baťovi" ve dnech 20 - 26. 5.2019 a vydán byl zvláštní
zpravodaj, který byl v muzeu k dispozici a členové spolku měli možnost si
ho prohlédnout na březnové členské schůzi.
*****************************************************************************
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: Jiřina Janatová, Eliška Jelínková, František Leopold
Spolek vyvíjí aktivity za výrazného přispění města.
****************************************************************************************

V sobotu 18. května se uskutečnil plánovaný zájezd do jednoho z bývalých
obuvnických měst do Skutče.
Jak jsme měli možnost se přesvědčit, město Skuteč je opravdu krásné. Je téměř
srovnatelné s naším městem, má aktuálně 5.046 obyvatel. Je tam však ústřední
náměstí se spoustou obchodů a obchůdků, cukrárny, kavárny, restaurace. Celému
náměstí dominuje budova radnice. Jak jsme se dočetli, má proti nám mladé městské
symboly, přesto prapor z roku 2005 na radnici vlaje spolu se státní vlajkou.
Po prohlídce náměstí a sobotních trhů naše cesta vedla do obuvnického muzea.
Těšili jsme se na srovnání s tím naším
muzeem. Popravdě řečeno, srovnávat se
nedá, i když zde také dost věcí máme. Na
první pohled je zřejmé, že tady město své
tradice opravdu ctí a váží si jich, podle toho
muzeum vypadá - důstojné prostory,
osvětlené panely, interaktivní tabule...
A ukázka původních "botasek" ve státních barvách , které se dnes opět v retro podobě
vrací na český trh.
Hned na dvoře u infocentra je muzeum
kamenictví, protože Skuteč je proslulá také
kvalitní žulou.
Po prohlídce venkovní muzejní části jsme
zamířili přímo na
naučnou stezku po stopách bývalých lomů.
Stezka je 4,5 km
dlouhá s mnoha zastaveními. Co nás zaujalo
hned před vstupem
na stezku, byl kouzelný bazén s tobogánem a
dalšími atrakcemi.
Na trase je ve stezce asi 17 zajímavých zastavení
- např. u bývalých lomů Vamberáku,
Kaňonu, Žulolomu, Zvěřinovu, Andrusiovu a Modráčkovu lomu. Mezitím je umístěno i několik
kamenických zařízení - sklad střeliva, ochranná bouda při odstřelu, atd. Využít se dá chytrý telefon, kde
pomocí načtení QR kódu získáte další informace a obrázky.

Výlet byl sice fyzicky náročnější, ale zvládli ho všichni. Bylo krásné počasí, a tak procházka na čerstvém
vzduchu určitě všem prospěla. Poděkování patří Elišce a Frantovi Leopoldovým, kteří zajistili program
zájezdu, perfektní průvodce na všech místech, bezvadný společný oběd s překvapením. Zde ještě zvláštní
poděkování pro Elišku, protože všem zajistila neobyčejný zákusek ke kafíčku - makový moučník v podobě a
velikosti dlažební kostky (skutečské speciality).
Pokud ještě nemáte plán na prázdniny, doporučujeme rodinám s dětmi procházku tzv. Žulovou stezkou
Horkami ve Skutči. Užijete si čerstvého vzduchu, dozvíte se zajímavé věci a děti nemusíte honit od chytrých
telefonů, zde je využijí smysluplně.
*****

Všem členům i přátelům přejeme hezké prosluněné léto.

