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******************************************************** 

Tento rok začal tím, že naše organizace změnila název. Místo občanského sdružení bylo do 
rejstříku zapsáno jako Spolek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí. Při této příležitosti 
bylo změněno i sídlo. Ze soukromé adresy předsedy bylo sídlo přestěhováno do SD v ulici    
5. května 510. Změna názvu si vyžádala další kroky - např. změnu loga, nová razítka, změnu 
doručovací adresy a jiné, což bylo zajištěno. 

***** 

Představenstvo spolku se sešlo 1. února a 1. března 2017. Projednávána byla příprava akcí, 
hospodaření, plán akcí na 1. pololetí, inventury, příprava členské schůze, aj. Z těchto schůzí 
byly pořízeny a řádně založeny zápisy. Předestřeno vše bude na členské schůzi. 

***** 

Kronikářce města byly za spolek poskytnuty podklady pro zápis do kroniky města za rok 
2016. 

***** 

Smutný byl měsíc únor. Hned na počátku měsíce se zástupci spolku - jednatelka paní Janatová 
a člen představenstva pan Leopold zúčastnili posledního rozloučení s paní Marií Klatovskou, 
letitou sympatizantkou sdružení a koncem února pak s řádnou členkou spolku paní Marií 
Černou. Do třetice byla za spolek zaslána kondolence členu spolku panu Josefu Sůvovi, 
kterému zemřela dcera. 

Další úmrtí, které se dotklo našeho spolku, je odchod  dlouholeté předsedkyně 
Konfederace politických vězňů České republiky a předsedkyně rady Ústavu pro 
studium totalitních režimů paní Naděždy Kavalírové. Zemřela 20. 1.2017 ve věku 
93 let. Paní Kavalírová navštívila naše město, pozdravila bývalého spoluvězně v 
Centrinu a projevila zájem o prohlídku zámku. Jiřina Janatová osobně tuto dámu 
po městě doprovázela a byla překvapena její vitalitou, pokrokovými názory a 
přístupem k životu. Ani náznak staré zatrpklosti. Dodnes na toto setkání ráda 
vzpomíná. 

 
Náš kostel Povýšení sv. Kříže před 
lety navštívil i sám, nedávno zesnulý  
kardinál Miloslav Vlk. I s ním bylo 
setkání velmi zajímavé a využilo ho 
mnoho zručských spoluobčanů.  



K 31.12.2016 byla kontrolní komisí provedena kontrola účetnictví. Dále předseda p. Adrián a 
jednatelka spolku pí Janatová  provedli inventuru zápůjček v prohlídkovém okruhu zámku a v 
regionálním muzeu. Vše bylo shledáno v pořádku. 

***** 

Vzhledem k nárůstu zajímavých materiálů, dokumentů a kronik, nákupu nových knih s 
historickou tématikou, starých fotografií  a dalších písemností byla zavedena inventární kniha, 
do níž budou nadále zapisovány všechny nové přírůstky. Za provedení této evidence patří dík 
zejména členkám kontrolní komise Květě Vilimovské a Lence Jelínkové, dále pak jednatelce 
a předsedovi. 

***** 

Česká federace ZATRE se rozhodla pořádat ve Zruči nad Sázavou 2. ročník ZZZ - Zimního 
Zručského Zatrování. Ředitelkou turnaje byla členka našeho spolku Eliška Leopoldová. V 
sobotu 11. února se uskutečnila zkouška ve spolkové klubovně. Další sobotu, tedy 18. února 
došlo k vlastnímu turnaji v zasedací místnosti SD. Přivítání účastníků a úvodního slova se ujal 
předseda spolku p. Adrián. Spolek věnoval drobné ceny.  
Vítězná místa obsadili v obou kategoriích hráči z Prahy, ale "naši" zástupci si nevedli vůbec 
špatně - v kategorii dospělých se na 5. místě umístila Eliška Leopoldová, hned za ní byl 
František Leopold a na 8. místě skončila Růža Bínová. Ještě lepší zástupkyni jsme měli v 
mladší kategorii - na 2. místě skončila Bára Bínová. 
Poděkování za propagaci a organizaci celé akce patří rodině Leopoldových. Po skončení akce 
dodali i informaci do Zručských novin. 

 



Vpravo Bára Bínová,  
2. místo-mladší kategorie 
 
Další akcí pořádanou naším spolkem byla přednáška pro veřejnost v zasedací místnosti na 
zámku nazvaná "Neurozená šlechtična Emma". Uskutečnila se v sobotu 25.února 2017, 
přednášejícím byl Ing. Antonín Heřman, jako vždy perfektně připraven. Přednesl spoustu 
nových informací, které ještě potvrzoval kopiemi dobových tisků, matrik a fotografií. 
 

+  Besedu zahájil předseda spolku 

 

Jiřina Janatová navodila atmosféru úryvkem 
z knihy "Poutník v cizině" od autora J. B. 
Foerstera. 

Přednášející Ing. Heřman 

 



Účastníci poslouchali opravdu se zájmem 

Fotodokumentace úspěšné akce se ujal pan Stanislav 
Tomášek z Hranic, který pak dal soubor fotografií i na své 
internetové stránky a článek o akci poslal do 
Kutnohorského deníku.  

Vzhledem k zájmu Ing. Antonín Heřman z besedy vytvořil 
zkrácený dokument, který by mohl být, za laskavé 
spolupráce  města, knižně vydán.  

***** 

V prodeji je stále ještě brožura o staviteli železnic inženýru Janu Schebkovi. Dostanete ji v Infocentru 
na zámku, v městské knihovně nebo v klubovně spolku č. 17. 

***** 

Spolek zakoupil několik nových knih, především s historickou tématikou. Případní zájemci o 
zapůjčení se mohou obracet na členy představenstva spolku.  

***** 

Představenstvo spolku se usneslo, že by se spolek mohl přidat k veřejné sbírce ve prospěch hasiče p. 
Šťastného, který byl nepravomocně odsouzen k vysokému finančnímu postihu. 

Představenstvo svůj návrh přednese na jarní členské schůzi, která je svolána na 31. března 2017. 
Navrhuje uvolnit částku 2.000 Kč a vyzvat členy, aby se k částce dle svých možností připojili. K 
tomuto účelu bude připravena na členské schůzi malá pokladnička. 

***** 

Na členské schůzi 31.3.2017 je poslední možnost zaplatit roční členský příspěvek . 

***** 

Byla podána oficiální žádost na zapůjčení výstavních prostor na zámku na období květen - září na 
připravovanou společnou výstavu, která by se měla uskutečnit v roce 2018. Výstava ponese název 
Konec 1. světové války (Rodáci) a první republika (Klub panenky ČR). 

***** 

Dne 30. 3.2017 byla MAS Lípa pro venkov svolána Valná hromada. Jednání ve Zbraslavicích se 
zúčastnil i zástupce našeho spolku. Zaplacen na místě byl členský příspěvek. 

***** 

Pokud máte dotazy, připomínky nebo návrhy týkající se činnosti spolku, obracejte se osobně nebo 
telefonicky na předsedu spolku nebo jednatelku, případně na další členy představenstva. 
Předseda Jan Adrián  tel.: 606 611 204,  jednatelka Jiřina Janatová 723 227 413 nebo je možné 
kontaktovat na e mail: rodaci.pratele.zruc@seznam.cz 
Informace najdete také na webových stránkách města: www.rodaci-pratele-zruc.cz 



****************************************************************************** 

Toto číslo připravila Jiřina Janatová, foto Eliška a František Leopoldovi, Stanislav Tomášek, 
 Jiřina Janatová  

**************************************************************************** 

Rodácký zpravodaj je vydán pro potřeby spolku, práva vyhrazena. 


