pojena s èástí krojovaných
panenek dodaných Klubem panenek. Jedná se o
kroje z nìkolika krajù a
oblastí celé ÈR.
Svou tradici ve Zruèi nad
Sázavou zaèíná zakládat i
japonská firma ASMO.
Pøidali k národopisné
èásti i panenky z dalekého Japonska, kde se
pøímo slaví Svátek panenek, a to 3. bøezna.
Pak u jen Klub panenek
ÈR pøivezl dalí zajímavé exponáty - panenky
historické, s porcelánovými hlavièkami i panenky souèasné,
vèetnì
mnoha doplòkù,
jako pokojíèkù,
koèárkù, obleèkù a
dalích vìcí.

Dalí památné objekty a zajímavosti
Dalími objekty, kterými se mùe nae mìsto
pynit jsou kostely - øímskokatolický Kostel
Povýení svatého Køíe a evangelický. Dále pak
høbitovní kaple svatého Jakuba Vìtího, kaplièka
svatého Josefa u èerpací stanice Benzina, domek
v podhradí èp. 12 a Památník obìtí 1. a 2. svìtové války na Malostranském námìstí.
Ze souèasných produktù
je tøeba jmenovat
nìkolik zajímavých
sportovi - mìstská sportovní hala,
dìtské høitì s
kulièkovou dráhou,
skatepark,
házenkáøský areál,

tenisové kurty, støelnice, høitì pro
beachvolejbal, aj.

Nezbývá ne pozvat k návtìvì
naeho mìsta a samozøejmì
zejména celého zámeckého areálu.

ZRUÈ NAD SÁZAVOU

Mìsto a zámek
Nejstarí dochovaná písemná zmínka o Zruèi je z
roku 1328. Není vak pochyb o tom, e nejstarí
osídlení je datováno do mnohem døívìjí doby a do
míst zvaných dodnes Na zaniklém hrádku v
dnením zámeckém
parku.
Jedni z nejstarích a
nejvýznamnìjích
vlastníkù Zruèe byli
Kolovraté, kteøí zde
sídlili témìø 200 let.
Za vlády Kalenicù v
roce 1561 byla Zruè
ji povýena na
mìsto. Za mìstský znak byl vzat rodový
erb Kalenicù - dva spojené støíbrné bùvolí rohy na
èerveném títì. Tento znak je vydren dodnes.
Kdy pøesnì se zmìnil hrad v zámek není zcela
jasné, známý je a popis zámku z roku 1749, který
ho uvádí jako masivní ètvercovou
budovu z kamene a støechou
pokrytou indely. K novým úpravám zámku dolo po rozsáhlých
poárech v letech 1781 a 1826.
Dnení podobu zaèal zámek získávat a pøistavìním jednoho z
køídel, co nechal provést èeský
politik a publicista Jan Stanislav
Skrejovský nìkdy po roce 1872
a své jméno nechal zvìènit do
omítky.

Nejvìtí pøestavbu provedli Adolf Schebek a jeho
manelka hrabìnka Emma. Projekty si nechali
vypracovat od známého èeského architekta Jana Vejrycha.
Práce zapoèaly v
roce 1891 a souèástí
byla i pøístavba
zámecké vìe.
V roce 1988 byla
provedena výmìna
støení krytiny, taky
nahradila mìï. Bohuel na opravu vìe u nedolo, a tak popraskanými nebo zcela vypadanými
lámanými bøidlicovými pláty do vìe léta zatékalo.
Oprava byla více ne nutná.
Na zámek vak byly uplatnìny restituèní nároky a
nìkolik let se vlekl soudní
spor o zámek. Vìc nabrala
obrátky a koncem roku
2002, kdy byla dokonèena
jednání mezi potomky
Schebkù a Mìstem Zruè
nad Sázavou. Podepsány
byly kupní a darovací
smlouvy a zámek s parkem
a pøilehlými pozemky se
stal majetkem Mìsta Zruè
nad Sázavou.
V záøí roku 2006 byla zahájena první etapa elkové
rekonstrukce zámku s pracovním názvem Zruèský zámek oívá. V této
èásti se koneènì od roku
1892 doèkala vìtí opravy
zámecká vì a do pùvodní
podoby navrácen vzhled
nìkterých interiérù.
I. etapa rekonstrukce byla
spolufinancována EU prostøednictvím
programu
SROP a vyádala si náklady více ne 20 miliónù
korun.

Zámecký park
Souèástí zámeckého areálu je rozlehlý park a lesopark. Park jako takový poprvé zøídili Löwenthalové po rekonstrukci zámku, se kterou zapoèali v roce 1834. Park
tehdy vznikl vlastnì úpravou a
spojením dvou zahrad, tehdy
jedné jako uitkové, kde se pìstovala zelenina a ovoce pro panskou
kuchyni a druhé okrasné. Pøi této
úpravì parku byl také zboøen zbytek pøíbytku purkrabího, který se
nacházel v místech pøi dnení
zámecké bránì. K dalí velké
zmìnì podoby zámeckého parku
dolo po pøestavbì zámku po roce
1894, kterou provedli Schebkové.
Pøi této pøestavbì bylo do parku osazeno nìkolik
soch, zøízeny dvì vodní nádre a rùová zahrada,
vysazeny nové keøe a
stromy, vybudovány
tzv. vyhlídky - tedy
procházkové trasy
vyuívané zejména
hrabìnkou Emmou,
manelkou Adolfa
Schebka.
Na úpravì zámeckého parku ve Zruèi nad Sázavou a zejména pak lesoparku se v dobì Schebkù podílel velkou mìrou
zruèský rodák Karel J.
indler, který byl lesním
radou a profesorem na Lesnické kole v Písku a byl i
autorem nìkolika lesnických studijních materiálù a
uèebnic.
V parku se ji tehdy nacházelo mnoho døevin - z jehliènanù je nutné jmenovat
zeravy, smrky, jalovce cypøiky a dalí.
Z listnatých stromù: lípy,
pozoruhodný výbìr dubù,
platany, jinany (jetì do

nedávné doby zachována dva), liliovníky, støemchy a rùzné keøe (kaliny, vajgelie, eøíky, zlaté
detì, jasmíny).
Bohuel po vydatných lijácích a silných vìtrech v prùbìhu mnoha let,
pøila spousta stromù pryè. Jednou z
nejvìtích pøírodních pohrom byla
bouøe s vìtrnou
smrtí v roce 1929.
V posledních desetiletích se v parku na stromech
podepsaly rozmary poèasí, zhorující se ivotní
podmínky a v posledních nìkolika letech i projevy vandalství.

Expozice
Mìsto Zruè nad Sázavou podepsalo v roce 2007
s Klubem panenek ÈR Praha smlouvu, týkající se
zøízení stále expozice v interiérech zámku.
Ji pøed nìkolika lety vznikla mylenka zøídit ve
Zruèi nad Sázavou
vlastivìdnì-muzejní expozici o historii
mìsta.
Za
pomoci Støedoèeského kraje byly
poøízeny
první
výstavní vitríny, a
do nich umístìny
první
zajímavé
exponáty. Vyzdvihnuty mìly být i místní tradice.
Jako první poèin bylo získání drobných materiálù z evcovského øemesla a z poèátkù baovské
obuvnické výroby. Objeven byl také popis místního
lidového
odìvu.
Pánský,
dámský a dìtský
kroj byly zhotoveny na zakázku. A
právì tato národopisná èást byla pro-

