
            Rodácký zpravodaj 

                               II. a III. čtvrtletí 2021 
 

Situace kolem koronaviru stále trvá, i když už se díky 

proočkovanosti obyvatel trochu zlepšila. Určitá pravidla je však nutné stále dodržovat. A tak 

vedení spolku rozhodlo, že vzhledem ke složení rodácké členské základny a prázdninám zatím 

nebudeme pořádat větší společné akce.  

***** 

Na 24. června svolala MAS Lípa pro venkov Valnou hromadu, která se uskutečnila ve 

Zbraslavicích. Náš spolek zastoupil předseda Jan Adrián. Zároveň byl uhrazen členský 

příspěvek. Jednáno bylo o přistoupení nových členů a byl předložen plán na další období. 

***** 

MAS Lípa pro venkov podala informaci o tom, že je možné podávat žádosti o dotaci Podpora 

regionální produkce. Podle dostupných informací se žádosti týkají zejména těch, kteří produkují 

regionální produkty. Vzhledem k naší činnosti bychom zřejmě na dotaci nedosáhli.  

***** 

První srpnový víkend se konal další ročník Historických slavností. Pořadatelem bylo Město 

Zruč nad Sázavou. Z našeho spolku byli osloveni pánové Adrián a Leopold, aby zajistili provoz 

rodáckého muzea v tento den. 

***** 

V sobotu 4. září přijali zástupci spolku pozvání na slavnostní otevření muzea Ostrov lidových 

krojů v nedalekém Ostrově. Toto muzeum se stalo největší trvalou expozicí lidových krojů 

v historii českých zemí a obsahuje téměř 4.000 exponátů. 

Při této příležitosti byl zakoupen Atlas kreseb lidových krojů. Kniha byla na místě podepsána 

iniciátorem celého projektu panem Janem Mičánkem, autorkou 

kreseb Pavlou Hampton a grafikem Martinem Šmídem. 

Muzeum si jistě zaslouží zhlédnutí, a tak plánujeme co nejdříve 

uskutečnit jeho společnou návštěvu.  

Uvidíme, jak se bude po prázdninách vyvíjet covidová situace. 

Podle posledních hlášení, po návratu z dovolených a návratu dětí 

do škol, počet nakažených opět stoupá a objevují se nové mutace. 

 

***** 

Na středu 22. září svolal předseda spolku představenstvo do salonku restaurace U Kuklů. 

Předmětem jednání byla současná covidová situace, stav spolkových financí a hlavně 



nastartování případných aktivit. Předseda dále poděkoval jednatelce spolku za vypracování 

zpravodajů a článků do Zručských novin a hospodářce za vedení účtu, proplácení faktur, atd. 

***** 

Jednatelka spolku byla oslovena šéfredaktorku Zručských novin, aby vypracovala článek k 460. 

výročí povýšení Zruče na městečko. Ačkoli je rok 1561 všude publikován jako rok povýšení, 

archivářka dr. Jana Vaněčková toto uvádí jako ne zcela doložené.  

Zde je znění článku tak, jak byl odeslán: 

 

1561 - 2021 

Pokud luštíte křížovky v našich městských novinách, víte, že již v únorovém čísle bylo zmíněno 460. 

výročí povýšení Zruče na městečko. A protože v září slavíme svátek Václava a zároveň si užíváme volno 

– státní svátek Den české státnosti. Proč tedy při této příležitosti neprojevit také trochu hrdosti na naše 

město. 

Podle historických pramenů už před více než 460 lety byli vlastníky zručského panství Kalenicové. Za 

jejich držení prý došlo k značnému rozkvětu. Zřejmě proto, že Kalenicové byli významným rodem, který 

je zmiňován v tehdejším politickém dění, obraně, v soudnictví a dalších oblastech. Není mnoho 

písemných pramenů z té doby, ale není vyloučeno, a dokonce je to mnohde zmiňováno, že právě v roce 

1561 byla Zruč králem Ferdinandem I. povýšena na městečko s právem trhů a užívání znaku. Rodovým 

znakem Kaleniců byly stříbrné buvolí rohy na červeném štítu. Někdy byly rohy uváděny spojené, někdy 

jako dva rohy samostatné. V průběhu let se zobrazení těchto rohů i dále měnilo. Objevovala se podoba 

se šrafováním či s kroužky na koncích rohů, což připomínalo spíše choboty. Mělo to značit jejich 

nerovnost a dutost. Nicméně ani tyto podoby nic nezměnily na tom, že rodový erb Kaleniců zůstal 

městským znakem dodnes. Dnes již máme jeho jednu ustálenou podobu, která byla oficiálně schválena, 

stejně jako městský prapor, na který jsme získali dekret v roce 2002. Proto také Spolek rodáků a přátel 

Zruče nad Sázavou a okolí několik let zpátky apeloval na to, aby prapor nezůstával jen na papíru, ale 

aby byl při významných událostech také používán. V posledních letech se tak už děje, za což si vedení 

města zasluhuje poděkování. 

Co napsat na závěr? Chtěla bych popřát městu, aby rozkvět předčil ten kalenicovský. O tom, že snaha 

je veliká není třeba diskutovat. Pořád se děje něco, o čem se před 460 lety jistě ani nesnilo. Kope se 

kanalizace, pokládají se elektrické kabely, máme novou hasičskou zbrojnici, nový rybník, vylepšují se 

„naše“ vesnice, a tak by se dalo pokračovat. Ale také je stále co k vylepšování. Napadá mě třeba, že by 

už mohl zmizet „tankodrom“ v Okružní ulici. Podivná je také doprava – do Prahy skoro za půl hodiny, 

do okresního města, kam potřebujeme k doktorům, do práce, na úřady, objedeme kus republiky za 

hodinu a půl…  

Ale to už by bylo na jinou kapitolu. Zůstaňme místními patrioty a snažme se! Všichni. 

                                                                                                                                          Janatová 
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