
            Rodácký zpravodaj 

                       I. čtvrtletí 2020 

 

Zástupci spolku se v lednu zúčastnili setkání, které svolala do zasedací místnosti SD manažerka slečna Kateřina 

Koubská. Hodnotila se činnost spolků v uplynulém roce a předestřeny byly plány na tento rok.  
***** 

Představenstvo spolku se poprvé sešlo v únoru a na programu bylo hlavně konání dalšího ročníku klání v deskové hře 

ZATRE, hodnocení činnosti, podané granty a hospodaření ke konci roku 2019. 

***** 

Ač nový rok teprve před nedávnem začal, už musíme uvést dvě velmi smutné zprávy. Naše rodácké řady opustili: po 

svých devadesátých narozeninách navždy odešel pan Jiří Klatovský a krátce poté paní Alena Tvrdíková. Oba stáli u 

samého založení spolku a věrni mu zůstali až do samého konce. Byli jedni z posledních pamětníků časů minulých a o 

městě i životě před lety podávali zasvěcené informace, zvláště pan Klatovský, který je dál předával svým synům. Paní 

Tvrdíková i přes svůj úctyhodný věk s „rodáky“ ráda chodívala na pěší výlety a nutno přiznat, že i s mnohem mladšími 

dokázala udržet krok.  

Čest jejich památce. 

***** 

V sobotu 22. února se v klubovně č. 17 SD konal od 13.30 hodin trénink na deskovou hru ZATRE. Turnaj probíhal 7. 

března v době od 9 do 16 hodin v zasedací místnosti SD.  

***** 

Představenstvo spolku se sešlo ještě 4. března. Projednáno bylo hospodaření, návrhy na další činnost a příprava 
členské schůze, která byla plánována na 28. března. 

***** 

Pak přišla, bohužel, zpráva o šířícím se koronaviru a následovala opatření k zamezení jeho šíření. Spolkový dům byl 

pro spolkovou činnost uzavřen. Jedním z omezení je zákaz shromažďování. Členská schůze je tedy zatím odložena na 

25. dubna. Ještě předtím by se mělo sejít 16. dubna představenstvo. Vše je však závislé na zlepšení situace v ČR. 

***** 

Konat se nebude ani valná hromada MAS Lípy pro venkov, která se měla konat ve Zbraslavicích a jako zástupce 

rodácké organizace byl výborovou schůzí jmenován František Leopold. 

***** 

Apelujeme na všechny členy, aby dodržovali všechna nařízení.  

A přejeme všem pevné zdraví, abychom se opět mohli všichni sejít. 

Držme se!!! 
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