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Poslední schůzka představenstva se konala před prázdninami 7. června. Záležitosti spolku,
korespondence, výpisy z banky, e maily, atd. byly řešeny během prázdnin průběžně,
popřípadě telefonicky.
Podnikány byly také první přípravné kroky k podzimnímu zájezdu do Šťáhlav u Plzně.
*****
Fotografiemi se ještě vracíme k červnové akci, a to oslavě 5. výročí provozu SD ve Zruči n. S.
V naší klubovně č. 17 seznamoval František Leopold deskovou hru ZATRE a předseda
spolku Jan Adrián zahájil autogramiádu brožury "Šlechtici Schebkové". Brožuru podepisoval
autor Ing. Antonín Heřman.

Na stole připravena desková hra ZATRE

Začátek autogramiády

*****
Zatímco suché živé věnce byly od Památníku na Malostranském náměstí odklizeny, umělý
věnec s trikolórou od Rodáků zůstal celé léto, občas někdo zapálil i svíčku.

Členové spolku Jan Adrián a František Leopold byli vedením OKSŠ požádáni, aby sloužili
jako pořadatelé v regionálním muzeu při 17. Historických slavnostech konaných 5. srpna
2017. Některé členky pak působily jako průvodkyně v Království panenek.
*****
Průběžně již od počátku roku se zabývají přípravou výstavy - 100. výročí - Konec 1. světové
války - První republika - Jiřina Janatová a Jan Adrián. Janatová připravuje materiály pro tisk a
Adrián vyřizuje potřebné formality pro uskutečnění výstavy v roce 2018.
*****
Byl vyúčtován prodej brožur v Infocentru na zámku. Částka za prodej byla vložena do
spolkové pokladny. Několik výtisků bylo dáno na prodej do městské knihovny. Po dvou
výtiscích (Jan Schebek-železniční podnikatel a Šlechtici Schebkové) bylo odesláno do
Okresního archivu v Kutné Hoře.
*****
21. září se zástupci Spolku rodáků naposledy rozloučili s panem Pavlem Jelínkem, který
zemřel ve věku 74 let. Pan Pavel Jelínek byl vždy aktivní ve veřejném dění, byl léta činným v
místním hasičském sboru, zasloužil se a sám opravil studni Barborku a byl pravděpodobně
posledním zdejším strojníkem, který dokázal seřídit věžní hodiny.
*****
Počátkem října se uskutečnila společná schůzka zástupců Klubu panenky a Spolku rodáků.
projednávány byl záležitosti týkající se připravované výstavy. Výsledkem jednání bylo, že na
základě posledního zasedání Zastupitelstva města je třeba ještě dohodnout, zda bude k
dispozici zámecká galerie a zda bude možné posunout termín výstavy od května do září 2018.
*****
Další schůzky představenstva Spolku rodáků se týkaly především přípravy dalšího zájezdu ze
seriálu "Po stopách Schebků" a přípravou členské schůze.
*****
V sobotu 7.10. 2017 se tedy uskutečnil další zájezd ze seriálu "Po stopách Schebků".
Tentokrát to bylo do rodiště Jana Schebka, stavitele železnic - do Šťáhlav u Plzně. Ve
Šťáhlavech nás přivítal tamní starosta a paní kronikářka. Zavedli nás do zasedací místnosti,
kde zručská místostarostka paní JUDr. Alena Hajská předala propagační materiály.Následné
posezení a povídání bylo příjemné a vládla srdečná atmosféra. Kronikářka nám pověděla
něco o historii zdejšího rodu Schebků a starosta nás seznámil se současným děním ve
Šťáhlavech. Z jeho povídání vyšlo najevo, že nemáme společného pouze Jana Schebka, ale
také házenou, která se na obou místech hraje velmi aktivně. Pak jsme se prošli k
renovovanému bývalému schebkovskému statku, kde dnes bydlí starosta, stejně jako někdejší
rychtář - otec Jana Schebka.

Bývalý schebkův statek

Foto před statkem,kde dnes bydlí starosta

Co je nejvíc ve Šťáhlavech trápí, je chátrající zámek
na náměstíčku. Ale podle slov starosty se blýská na
lepší časy a měli by získat peníze na opravu.

S panem starostou jsme se rozloučili pozváním k
nám do Zruče nad Sázavou.

V těsné blízkosti Šťáhlav se nachází zámek Kozel. Přejeli jsme tedy tam. Krásnou procházkou
z parkoviště jsme kolem velkého rybníka došli až k zámku.

Nádvoří zámku Kozel

Následovala jeho prohlídka. Zajímavé byly krásně vymalované a vybavené interiéry. Ale asi
nejpůsobivější byl závěr prohlídky, kdy jsme vstoupili do zámeckého divadla.
Po prohlídce zámku Kozel jsme se pěšky (cca 1 km) vrátili na parkoviště a autobusem jsme
odjeli do Plzně. Tam nás čekala prohlídka Pivovarského muzea. Součástí komentované
prohlídky byl i krátký film o pivovarských bednářích a ochutnávka piva.

Poté jsme zašli ještě na večeři do vyhlášené restaurace a unavení, leč spokojení jsme se
vraceli domů. Nejstaršímu účastníku zájezdu panu Josefu Sůvovi bylo 93 a nejmladšímu
Bořkovi Jelínkovi 11 let.
*****
A na závěr: pozvání na výroční členskou schůzi, která se uskuteční 11. listopadu v
restauraci U Studničků. Začátek v 15 hodin.
******************************************************************************
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: Fr. Leopold, Jiřina Janatová
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