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Zpravodaj
Spolku rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí
Červenec - srpen 2019
************************************************************************
Druhé čtvrtletí bylo poznamenáno smutnými událostmi. V květnu jsme se naposledy rozloučili s Ing.
Františkem Šustou, který opustil tento svět ve věku nedožitých 68 let. Ve středu 26. června jsme se loučili s
další zakládající členkou spolku paní Blankou Kovaříkovou, která po dlouhé těžké nemoci zemřela ve věku
65 let. S oběma jsme se za spolek rozloučili účastí zástupců a kytičkou.
Doufejme, že ve 3. čtvrtletí budeme zaznamenávat mnohem veselejší zprávy.
*****
Týden v muzeu věnovaný akci k výročí příchodu firmy Baťa do Zruče proběhl bez komplikací. Podařilo se z
řad členů spolku zajistit stálou službu po celý týden. Jediné co nás mrzelo, byla spolupráce s pořadateli
akce. Počítali jsme s tím, že pokud jsme dostali za úkol zajistit službu v muzeu, že pořadatel zajistí patřičnou
návštěvnost. Bohužel se tak nestalo a do muzea přišlo jen pár zcela náhodných jedinců. Vybrané vstupné
bylo odevzdáno do pokladny infocentra.
Za služby v muzeu patří poděkování zejména Elišce Jelínkové, paní
Průšové, paní Bínové, paní Janatové, paní Vilimovské a panu Adriánovi.
*****
Předseda spolku od pořadatelů akce - konkrétně manažerky SD obdržel
jedno tričko s logem oslav speciálně zhotovené k této příležitosti . Tričko
bylo využito při natáčení dokumentu (pí Janatovou, která zastupovala
spolek).
Filmový dokument byl natáčen panem Klímou a po sestříhání a dokončení
byl film uložen na youtube. Na jeho zhlédnutí posléze zúčastněné
upozornil odbor kultury.
*****
V partnerské smlouvě s městem byla podepsána spolupráce při provozování muzea. Rodáci se zavázali, že v
silných prázdninových měsících provoz muzea "Od verpánku k Baťovi" zajistí z řad členstva. Svou
přítomnost v muzeu vždy předem nahlásí v infocentru a ze strany města by neměl být problém s
financování služeb. Paní Janatová pro členy z řad rodáků připravila průvodcovské texty.
*****

Představenstvo spolku se o prázdninách pravidelně nescházelo, nicméně spolkové věci byly průběžně
řešeny. Jako první problém vyvstal právě v provozování muzea "Od verpánku k Baťovi". Dle výše zmíněné
partnerské smlouvy měl být provoz zajišťován průvodci infocentra nebo zástupci rodáků. Plnění však bylo
jiné, návštěvníci byly posíláni do muzea sami s klíči. Stávalo se tak, že muzeum zůstávalo odemčené a
rozsvícené po celý den. Dokonce se stalo, že zůstalo dokořán otevřené a rozsvícené přes celou noc.
Nabídka, že budou vypomáhat rodáci, byla ze strany odboru kultury rázně odmítnuta s tím, že mají
průvodců dostatek a nikoho dalšího nemají zájem financovat. Předseda spolku byl tedy představenstvem
pověřen, aby znovu na nespokojenost upozornil a provozem do budoucna se bude představenstvo na
nejbližší schůzce zabývat.

Muzeum se ze tří místností muselo smrsknout do jedné, čímž ztratilo přehlednost, a proto je třeba
komentář. Návštěvníci bývají většinou z celé republiky a z řad pamětníků dob baťovských nebo jsou
bývalými pracovníky nebo učni Sázavanu a chtějí si nejen zavzpomínat na dobu prožitou ve Zruči, ale také
diskutovat, mají řadu dotazů. Takto jsou vděčni alespoň za pracovní rodácké průvodcovské texty.
*****
Vedoucí OKŠS Mgr. Fialová požádala jmenovitě předsedu spolku a pana Leopolda o pořadatelskou službu
při Historických slavnostech.
*****
Bez letní přestávky byly vyřizovány také finanční věci (faktury za provoz www.stránek, výdaje z pokladny,
aj.), za což patří poděkování hospodářce paní Marcele Vojtíškové. Pravidelně byla vybírána i poštovní
schránka ve SD a sledována elektronická pošta.
*****
11. července vyšel na internetových stránkách Kutnohorského deníku článek s názvem "Spolek zručských
rodáků slaví desáté výročí", jehož autorkou je Jiřina Janatová. Článek byl doplněn několika fotografiemi z
nejzajímavějších rodáckých akcí pořádaných za dobu deseti let.
*****
K výročí byl napsán také článek do Zručských novin a vyšel v prázdninovém dvojčísle.
*****
Předseda Spolku rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí Jan Adrián byl pozván na rozlučkový večírek s
manažerkou spolkového domu paní Marcelou Černou, která pozici opustila na vlastní žádost. Na místo
manažerky byl městem vypsán konkurz.
*****
Prázdniny a dovolené končí a vše se vrací do normálních kolejí. Představenstvo se bude opět pravidelně
scházet, první schůzka by měla po domluvě proběhnout 11. září 2019 v 16 hodin. Projednávána bude letní
turistická sezona, další provozování muzea, seznámení s novou manažerkou SD a podzimní plán akcí.
*****
Zajímavé písemnosti, fotografie a knihy poskytl spolku pan Alan Kužel (pocházející ze Zruče, nyní žijící v
Německu). Představenstvo děkuje, věci jsou zatím uloženy v muzeu.
*****
Přejeme všem členům a přátelům hezký zbytek léta,
hodně houbařských a dalších osobních úspěchů a těšíme se na shledání
při podzimní činnosti.
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Toto číslo připravila Jiřina Janatová, foto: Jiřina Janatová
Spolek vyvíjí aktivity za výrazného přispění města.
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