
            Rodácký zpravodaj 

                       IV. čtvrtletí 2019 

--------------------- 

Výbor byl aktivní i v této době, pravidelně se scházel. Vyřizována byla došlá pošta, projednávány spolkové věci, 

sledováno hospodaření, připravována členská schůze a akce naplánované do konce roku. 

***** 

Hospodářka Marcela Vojtíšková po celou dobu hlídala plnění grantu, který spolku poskytlo město na činnost pro 

tento rok a připravovala jeho konečné vyúčtování. 

***** 

Ve státní svátek 28. října připravili rodáci pietní akt u památníku na Malostranském náměstí. V 10 hodin dopoledne 

položili věnec a zapálili svíčku u památníku. Poté předseda spolku promluvil o říjnu 1918, kdy jsme se oprostili od 

rakousko-uherské nadvlády, o listopadových událostech v roce 1939, kdy byly uzavřeny české vysoké školy a o 

„sametové revoluci“ v roce 1989. Poté byl ještě symbolický věneček s trikolorou položen na hrob prvního 

republikového starosty MUDr. Josefa Svobody na místním hřbitově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Odpoledne 30. října navštívily děti, které se zúčastnily o podzimních prázdninách příměstského tábora, rodácké 

muzeum „Od verpánku k Baťovi“. Děti doprovázela manažerka spolkového domu Kateřina Koubská a vedoucí knihovny 

Jiřina Bělinová. Muzeem je provedla Jiřina Janatová a přidala pohádku o ševcovském skřítkovi Usníkovi. 

***** 

Pro členy spolku bylo připraveno a dáno do tisku mimořádné číslo Rodáckého zpravodaje vydaného k 10. výročí 

založení spolku. Číslo obsahovalo přehled nejvýznamnějších akcí uspořádaných za desetiletí existence spolku. 

Zpravodaj byl členům připravován k předání na výroční členské schůzi. 

 

  



V sobotu 9. listopadu se uskutečnila výroční členská schůze, který byla zaměřena především na volbu nového 

představenstva spolku. Schůze se zúčastnila nadpoloviční většina a schůze byla usnášeníschopná. Nejdříve byla 

jmenována návrhová a volební komise ve složení: JUDr. Alena Hajská, Petr Hajský a Radka Nácovká. Navržení členové 

výboru i kontrolní komise byli schváleni a představenstvo bude nadále pracovat v tomto složení: předseda Jan Adrián, 

jednatelka Jiřina Janatová, hospodářka Marcela Vojtíšková, členové výboru: Mgr. Jiří Klatovský a František 

Leopold,  kontrolní komisi zajistí: předsedkyně Květa Vilimovská a členky Hana Jelínková a Lenka Jelínková. 

***** 

Na členské schůzi bylo schváleno přijetí nového člena spolku, a to pana Kamila Neužila. Výbor přijetí potvrdil. 

***** 

Ve středu 13. listopadu pořádal spolek rodáků a přátel přednášku „Hospodářské dvory rodiny Schebků ve Zruči a okolí“. 

Přednášejícím byl Mgr. Jiří Klatovský. Součástí přednášky byla i obrázková dokumentace. Přednáška byla velmi dobře 

připravená, poutavá a zajímavé byly staré dobové fotografie ve srovnání se současným stavem objektů. Některé 

objekty musely být pro svůj neutěšený stav již zbourány, jiné se dočkaly nových majitelů a jsou pěkně zrekonstruovány. 

 

 

***** 

15. listopadu předseda Jan Adrián, jednatelka Jiřina Janatová a člen výboru Mgr. Klatovský vypracovali žádost na 

poskytnutí městského grantu na rok 2020. Poslední termín na podání žádosti byl 18. listopadu. Tento den předal 

předseda žádost do podatelny městského úřadu. Požádáno bylo o grant na činnost ve výši 32.200 Kč. V jaké výši 

bude schválen se rozhodne na prosincovém zasedání zastupitelstva města. 

***** 

Do vyúčtování grantu na rok 2019 zbývá splnit poslední položku, a to je faktura za plánovaný tematický zájezd ze seriálu 

„Po stopách Schebků. Tentokrát se vypravíme do míst, kde se narodila a pohybovala Emma Schebková. Jedná se 

rakouské město Linec (Linz). Průvodcem bude opět Ing. Antonín Heřman, který se rodem Schebků zabývá a již dříve 

nás provedl při několika zájezdech po zajímavých místech. 

***** 

Manažerka spolkového domu 

požádala jednatelku spolku o 

vytvoření vánoční pohlednice 

s motivem a logem spolku a se 

společným přáním. Pohlednice 

byla vytvořena a předána 

20.11.2019. Přáníčka spolků 

budou součástí adventní výzdoby. 



Do 29. listopadu bylo možné hlásit se na zájezd do Lince u hospodářky. Současně byla vybírána záloha a úhrada 

cestovního pojištění. 

***** 

Výbor spolku se sešel naposledy v letošním roce 5. prosince a hlavním bodem programu byla finanční situace spolku, 

potvrzení přijetí nového člena spolku, rozdělení funkcí v představenstvu, organizace a program zájezdu do Lince. 

Spolkové záležitosti budou vyřizovány dál, tak jak bude nutné, ale pouze přes e mail. Příští schůzka představenstva ve 

středu 5. února 2020. 

***** 

Zájezd „Po stopách Schebků“ 7.12.2019 – Linec – rodiště Emmy Schebkové. 

Dobrodružná byla ranní cesta k autobusu, protože chodníky byly jeden led. Byli jsme rádi, když jsme ve zdraví usedli 

do autobusu. Další cesta už byla příjemná, zastávka v Českých Budějovicích, kde jsme si dali kafíčko a pak pokračovali 

do Lince (190 tisíc obyvatel). Vystoupili jsme na nábřeží u krásné lodě Princezna Sisi a pak se vydali na náměstí. Zašli 

jsme do infocentra, zakoupili jízdenky na horskou trať  a přemístili se na její zastávku. Jakousi zvláštní tramvají jsme 

vystoupali na vrch Pöstlingberg, kde na nejvyšším místě dominuje bazilika a dráha zde končí (délka trati 4.140 m). 

Bazilika byla adventně vyzdobená, vpředu byl velký zlacený oltář, kolem obrazy a nad hlavami jsme měli obrovské 

varhany a barevné vitráže. Venku jsme pak z výšiny pohlédli na město, které bohužel zakrývala mlha. Cesta zpět na 

náměstí byla krušná, ve voze jsme postávali  na jedné noze, a byli jsme rádi, že byla naše. Začalo totiž drobně mžít a 

většina návštěvníků se chtěla rychle vrátit dolů do města na Hauptplatz.   

Následovala procházka městem. Průvodce Ing. Antonín Heřman opět nezklamal a byl velice dobře připraven. Provedl 

nás ulicí, kde se Emma narodila, ukázal nám dům, kde později bydleli a dožili její rodiče, školu, kterou navštěvovala a 

c.k. reálné gymnázium, kde její otec učil, šli jsme kolem kostela, kde se Emma v roce 1877 poprvé vdávala. Nejdéle 

jsme se zdrželi v katedrále Mariendom (největší kostel v Rakousku). Dovolím si hodnotit, že je to jeden z nejkrásnějších 

a největších  kostelů, jaké jsem kdy viděla. Při pohledu na vitráže se tajil dech. Za malý finanční obnos jsem zapálila 

svíčku a tajně si něco přála, tak doufám, že se to splní. Procházka městem končila zpět na náměstí, kde byly adventní 

trhy. Samozřejmě jsme ochutnali linecký punč alkoholický i nealkoholický, pravé linecké cukroví, lineckou klobásku se 

zelím, atd. Drobnosti jsme nakoupili domů. Náměstí je velice pěkné, stojí tam morový sloup, který bohužel v současné 

době zakrývá lešení. Zaujal nás také dům, v jehož štítě byla instalována zvonkohra. Co se nedalo přehlédnout, byl 

zelený, vlastně barevný pás ze živých rostlin. Paráda!  

Cestou domů jsme po celodenním chození odpočívali nebo sledovali výzdobu domů kolem silnice. Byla už tma, tak bylo 

vše krásně vidět. Nikdo se neztratil, nikomu se nic nestalo, a tak jsme se šťastně vrátili s konstatováním, že to byl hezky 

prožitý den. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Náměstí s množstvím kol a infocentrem          Vrch Pöstlingberg se tyčí nad městem         Bazilika Pöstlingberg 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Pohled do ulice, v níž se Emma 21.10.1858 narodila 

Návrat z Pöstlingbergu                                                                                                                     

 
                                                              Ing. Heřman zasvěceně provází městem                              

 
  

Katedrála Mariendom 
                                                               Adventní trhy a vedle tato krása              Pohoda s dobrotami a punčem. Na zdraví! 

 
 

                                         

                                          Klidný čas adventní, krásné Vánoce 

 a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020. 

 
 

 
 
 
 
 

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

Předseda spolku Jan Adrián - 606 611 204, e mail: rodaci.pratele.zruc@seznam.cz 
www.rodaci-pratele-zruc.cz 

Toto číslo připravila Jiřina Janatová, foto:  Jiřina Janatová, František Leopold, Stanislav Tomášek 
 

Spolek vyvíjí aktivity  za výrazného přispění města. 
************************************************************************************** 

 


