Rodácký zpravodaj
IV. čtvrtletí 2020

Dne 7. října se v zasedací místnosti spolkového domu konala schůzka představenstva spolku. Hlavními body
programu byla kontrola minulých zápisů a splnění uložených úkolů. Projednáno bylo také hospodaření a
hlavně příprava členské schůze. Bohužel covid-19 se nevzdává a nouzová opatření platí nadále, bylo
konstatováno, že v případě nemožnosti uskutečnit členskou schůzi, bude nutné hospodaření schválit online, a
to do 15. prosince 2020. Členové spolku budou obesláni e mailem a následně se budou mít možnost vyjádřit.
*****
Představenstvo spolku také na výše uvedené schůzce přijalo oficiální rezignační dopis předsedy spolku pana
Jana Adriána. O tomto úmyslu informoval již v loňském roce, a předběžně byl navržen jeho nástupce pan
Mgr. Jiří Klatovský. Ten byl tehdy ochoten funkci přijmout. Na schůzce 7.10. však přítomen nebyl, proto
nebylo v této věci dále jednáno a bude na programu na příští schůzce.

*****
Vedení našeho spolku písemně oslovil pan Marek Belha - mluvčí paní Dolores Bata a informoval o tom, že
se připravuje vydání knihy „Baťovými projevy“. Vzhledem k tomu, že náš spolek se mimo jiné zajímá o
obuvnickou historii, do které neodmyslitelně rod Baťů patří, tato informace nás zaujala. Navíc předseda spolku
pan Adrián a pan Bína se s paní Dolores Bata i s panem Belhou osobně před několika lety setkali a provedli
je naším městem a hlavně také rodáckým muzeem, které je velmi zaujalo. V muzeu již malou knihovničku
„Baťových“ knih máme, a proto představenstvo spolku schválilo podílet se na vydání knihy a přispět na toto
vydání částkou 5.000 Kč ze svého rozpočtu.
*****
V této již tak zvláštní koronavirové době, která rozhodně nepřispívá k dobré náladě, přišla ještě další smutná
zpráva a to, že náš spolek navždy opustila paní Marta Štecherová. Zemřela ve věku 85 let. Rodině byla zaslána
kondolence. Čest její památce.

Ani v této době, kdy je omezeno shromažďování, náš
spolek nezapomněl a 28. října byla položena kytice
k Památníku na Malostranském náměstí. Bohužel
tentokrát jen za účasti zástupců představenstva a za
dodržení všech podmínek.
Milým překvapením po několika letech byl stožár se
zručským praporem.

Bohužel ani další výborová schůzka plánovaná na počátek listopadu se nemohla uskutečnit. Přísná
hygienická opatření a uzavření spolkového domu to nedovolovalo.
*****
Odeslána byla částka 5.000 Kč na vydání knihy „Baťovy projevy“, která je již výše zmíněna. Dále byla
uhrazena faktura za spravování a aktualizaci webových stránek.
*****
Od 3. prosince byl vyhlášen 3. stupeň PES, to znamenalo znovuotevření spolkového domu, ale za určitých
podmínek. Sejít se mohlo maximálně 10 lidí se zakrytými ústy a nosem a ve vzdálenosti 2 m od sebe.
Uskutečnit tak členskou schůzi je i za těchto podmínek nemožné.
*****
Stejně tak je těžké plánovat další akce, když není jasné, jak se bude situace kolem covidu 19 vyvíjet a jaká
z toho budou vyvozována opatření.
*****
Vedení spolku bylo upozorněno na skutečnost, že se bude v prostorách spolkového domu malovat a podlahy
budou pokryty igelity. Je potřeba tomu věnovat pozornost, aby nedošlo k úrazu.
*****

Letošní Vánoce budou, ať chceme či nechceme,
poznamenané pandemií, nicméně přejeme
jejich klidné prožití a hlavně lepší rok 2021.
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