Rodácký zpravodaj
II. pololetí 2016 - září

26. června se v Trhovém Štěpánově konala slavnost, na níž byla přizvána i taneční skupina
zřízená pod Klubem panenky ČR a jejich přátelé. Mezi vystupujícími byli i členové OS
Rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí. Honza Adrián si zatančil s taneční skupinou WILD ROSE
a Jiřina Janatová vystoupení provázela slovem a mimo to "zaskakovala" v expozici panenek
Barbie v tamním Spolkovém domě.
**********
9. července pořádalo OS Rodáků další zájezd z cyklu PO STOPÁCH SCHEBKŮ, tentokrát
zaměřený na prázdniny a pro rodiny s dětmi.

Postava šlechtičny Emmy byla představena na výstavě k vypuknutí 1.
světové války. Ale její zásluhy byly nejen válečné, ale také se týkaly
výchovy dětí, kterým spolu s manželem dopřávali vzdělání. A vzdělání
dětí začíná v nejútlejším věku, ke kterému neodmyslitelně patří hračky a
pohádky. Proto jsme využili hry Klubu panenky ČR "Pohádkové
putování s panenkou hraběnky Emmy" a vyjeli jsme sesbírat všech pět razítek, která byla
nutná k zařazení do soutěže.
Výlet začal v království panenek ve Zruči nad Sázavou, kde jsme
vešli do pohádkového světa. Pohádkové knížky a pohádkové
postavičky byly úžasné.

Pak jsme přejeli do Trhového Štěpánova, kde byly originál
panenky Barbie i panenky přetvořené do filmových postaviček.

Zajímavé byly i dva unikáty - porcelánové Barbie. Pokračovali jsme do Vlašimi za miminky.
Nejhezčí byla miminka rebornová a miminko-opička. Dospělé pak zaujal zabudovaný a
zachovaný mohutný trezor, neboť expozice je instalována v objektu bývalé Občanské záložny.
Pak jsme vystoupali na hrad v Ledči nad Sázavou. Více než 700 medvídků - něco pro děti i
dospělé! Každý si svého méďu našel.

Děti se s medvědy vyfotily.

Kromě toho jsme si prošli i další expozici, a to národopisnou
(kroje a retro byt), na jejíž realizaci se podíleli kromě Aleny
Zemanové (Klub panenky ČR) naši dva členové - Jiřina Janatová a Jan Adrián. Pod hradem
jsme si dali chutný oběd a pak jsme nabrali směr Světlá n. S. Cestu nám bohužel trochu
prodloužily objížďky. Nicméně i tamní zámek a v něm expozice panenek a pokojíčků byla
pěkná. Počasí se vydařilo a výlet byl moc pěkný. Škoda jen, že této možnosti nevyužilo více
rodin.
**************
Pořadatelsky jsme vypomohli při Historických slavnostech, které
pořádalo první srpnovou sobotu Město. Jan Adrián a František
Leopold zajišťovali provoz regionálního muzea s expozicí "Od
verpánku k Baťovi". Další členky sdružení: Jiřina Janatová byla v
pohádkové expozici Klubu panenek ČR a Květa Vilimovská s Marií
Šedivou provázely v Království panenek.
***************
Začalo se využívat elektronické pošty - e mail: rodaci.pratele.zruc@seznam.cz a zkušebně
byly zprovozňovány www.stránky: rodaci-pratele-zruc.cz
Za práci na vytváření stránek patří poděkování panu Martinu Benešovi a Lence Jelínkové.
Dodávání příspěvků bude nadále na Jiřině Janatové, případně dalších členů. Snahou je, aby se
tak dělo vždy včas, a hlavně aby v předstihu byly uváděny akce připravované. Každoročně
koncem září také bude hrazena faktura za úhradu domény, což zajistí hospodářka Marcela
Vojtíšková.
**************
1. září se poprvé po prázdninách sešel výbor, aby projednal spolkové věci. Bylo to
zhodnocení prázdninové činnosti, hospodaření a příprava dalších akcí, včetně výroční členské
schůze.

Další schůzka následovala hned o týden později, kde byla řešena organizace posledního
zájezdu z cyklu PO STOPÁCH SCHEBKŮ.
***************
Poslední z letošní série výletů "Po stopách Schebků" nás zvedl 10. září do Prahy. První
zastávka byla na Olšanských hřbitovech, kde jsme si prohlédli jednu z největších hrobek, v
níž jsou pochováni dva velikáni spojení s výstavbou železnic na území celého tehdejšího
Rakousko-Uherska - pánů Vojtěcha /Adalberta/ Lanny a Jana /Johanna/
Schebka.
Mohutná hrobka je bohužel (nebo spíš bohudík)
v rekonstrukci. S její původní výstavbou jsou
spjata známá jména jako sochař J.V. Myslbek
nebo výtvarníci František Sequens a Antonín
Barvitius, aj. Než jsme Olšanské hřbitovy
opustili, nalezli jsme na náhrobcích ještě spoustu
známých jmen významných osobností.
Druhá část výletu začala na nábřeží u Vltavy, kde kotvil parník
Slapy. Čekala nás nejen krásná plavba historickým centrem Prahy,
ale také chutný oběd i s dezertem. Podplouvali jsme Karlův most,
na jedné straně stálo Národní divadlo, proplouvali jsme kolem
Vyšehradu, kde se začínaly psát naše dějiny, stejně jako z druhé
strany na Hradčanech. Zkrátka byla k vidění spousta zajímavých
historických míst a budov. A nejen to, na březích bylo několik trhů
a dokonce i vinobraní, kde vyhrávala hudba. Byl to výlet opravdu zdařilý. Počasí přálo, u
vody
bylo příjemně a mnohým se tak brzy
domů ani nechtělo.

17. září pořádal Klub panenky ČR Pohádkový ples, který byl závěrem prázdninové hry
"Pohádkové putování s panenkou hraběnky Emmy". Několik členů našeho sdružení se
rozhodlo na plese vypomáhat pořadatelsky. Mezi účinkujícími dominovala herečka a
zpěvačka Bára Štěpánová a zástupci mezinárodní organizace UNICEF.
**************

Konečně se v létě bezproblémově rozběhly internetové stránky sdružení, za což patří největší
dík panu Martinu Benešovi.
***************
Jedním z nejdůležitějších úkolů, který nás ještě čeká do konce roku je bezesporu převedení
občanského sdružení na spolek tak, jak to ukládá zákon. Návrh nových stanov již vypracoval
člen sdružení JUDr. Zdeněk Kuneš a tento předložil členům výboru k připomínkování a
případnému doplnění. Všichni členové výboru návrh obdrželi v elektronické podobě.
Konečná verze návrhu pak bude předložena i na výroční členské schůzi ke schválení.

Tak jako každým rokem se v posledním čtvrtletí roku svolává výroční členská schůze. Jinak
tomu nebude ani letos. Hlavními body programu bude právě schválení nových stanov,
zhodnocení činnosti v letošním roce a plány na rok 2017. Vítány budou i návrhy a nápady od
řadových členů.
Kam bude letošní výroční členská schůze sezvána je v době vydání tohoto zpravodaje zatím
ještě v řešení, stejně jako její pevný termín.
****************
I letos bychom rádi využili možnosti čerpání prostředků z grantů od města, pokud budou
vyhlášeny pro rok 2017 vyhlášeny.
****************
Poslední tečkou za činností v roce 2016 budou jistě adventní a vánoční akce, na kterých se
budou někteří naši členové podílet. Zatím je znám termín Adventního koncertu, který 19.
listopadu bude pořádat Klub panenky ČR a vánoční posezení, které stejně jako v loňském
roce iniciuje manažerka Spolkového domu paní Marcela Černá, a o němž nás informoval člen
výboru František Leopold, který nás zastupoval na posledním setkání zástupců spolků s
vedením SD.
******************
Stále aktuální brožura "Jan Schebek, železniční podnikatel ve stínu Kleinů a Lannů" je ještě k
dispozici a koupit si ji můžete v klubovně č. 17 SD, v Městské knihovně a v Infocentru na
zámku.
*****************

Přejeme všem krásný barevný podzim, tvořivý advent a následně i poklidné Vánoce

Občanské sdružení Rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí
děkuje za podporu
Městu Zruč nad Sázavou a všem dalším sponzorům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předseda sdružení 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, Eliška Jelínková a MUDr. Eva Schreiberová

Všechna práva vyhrazena.

