Rodácký zpravodaj
I. čtvrtletí 2021

Máme tady nový rok a koronavirová situace stále nedovoluje vyvíjet spolkové aktivity tak, jak bychom si
přáli. Spolkový dům je uzavřen, sdružovat se nesmí více osob.
*****
Vzhledem k tomu, že jsme členem MAS Lípa pro venkov a vždy na jaře bývala svolávána valná hromada,
letos to vzhledem k vládním opatřením nebylo možné. Proto ve dnech 20. – 30. 3.2021 proběhlo hlasování
formou per rollam. Hlasování se týkalo prodloužení funkčního období orgánů MAS Lípa (rada, kontrolní
výbor, výběrová komise) a rozšíření území MAS.
*****
Spolky byly osloveny, aby poinformovaly o své činnosti a o tom, jak současná situace činnost poznamenala a
omezila. Za náš spolek článek do Zručských novin vytvořila Jiřina Janatová, článek vyšel v březnovém čísle.
Zde je v plném znění.
Spolek rodáků a přátel Zruče n. a okolí v roce 2020
V lednu se zástupci spolku zúčastnili setkání, které iniciovalo vedení spolkového domu. Tak jako všechny spolky, tak i ten náš, měl tehdy mnoho
plánů na rok 2020.
Jenže hned počátek roku nebyl pro rodácký spolek příjemný. Navždy jsme se museli rozloučit s paní Alenou Tvrdíkovou a panem Jiřím Klatovským
st. Oba tito členové stáli u založení našeho spolku, a i když se oba dožili úctyhodného věku, jejich úmrtí je pro spolek velkou ztrátou.
V únoru se ještě uskutečnil trénink a počátkem března proběhl další ročník republikové soutěže ve hře ZATRE. A na počátku března se také sešlo
naposledy představenstvo spolku. Poté už bylo vše poznamenáno covidovou pandemií.
Spolek je členem MAS Lípa pro venkov a každoročně se zástupce spolku účastní jarní valné hromady konané ve Zbraslavicích. Tentokrát se však o
přijetí nových členů hlasovalo pouze elektronicky.
Tak jako každý rok v květnu je za spolek pokládána kytice k památníku na Malostranském náměstí. Vždy byli zváni členové a přátelé spolku k
malému pietnímu aktu. V roce 2020 byla pouze v tichosti položena symbolická kytice šeříku.
Blížila se turistická sezona a v obuvnickém muzeu probíhala renovace trámů a podlah. Exponáty musely být vystěhovány. Po skončení prací bylo
nutné dát vše do původního stavu. Vyvstal velký problém, protože podle vládních nařízení se nesmělo sdružovat více osob. A tak na znovuuvedení
muzea do provozu pracovalo jen pár statečných dobrovolníků.
Po rozvolnění situace se po dlouhé době mohl opět sejít výbor spolku, aby projednal další činnost. Těžko však bylo spřádat další plány, když nikdo
nevěděl, jak se bude situace vyvíjet.
Na 25. června byla svolána valná hromada MAS Lípa do Zbraslavic, kam byl vyslán i náš zástupce. Představovali se nově přijatí členové, a tím
pádem se jednalo o rozšíření území působnosti MAS Lípa. Dále bylo hlasováno o zvýšení členského příspěvku.
Zrušen byl již jarní poznávací zájezd a nyní i podzimní zájezd na vinobraní na Kačinu. Uskutečněn nemohl být ani vlakový výlet do Kácova
s vycházkou na Chobot, kde jsme plánovali společný oběd. A tak se nakonec představenstvo spolku usneslo, že pokud musela činnost spolku takto
stagnovat, nebude za tento rok vybírán členský příspěvek.
Dobrou zprávu po dlouhé době přinesl člen spolku Ing. Antonín Heřman. Zúčastnil se přednášky, kde bylo pojednáváno o rodině Lannů. V této
souvislosti bylo také zmíněno dokončení rekonstrukce společné hrobky podnikatelů Lannů a Schebků na Olšanských hřbitovech v Praze.
Na sklonku roku se na vedení spolku obrátil pan Belha – mluvčí paní Dolores Bata a informoval o tom, že se připravuje vydání knihy „Baťovými
projevy“. Vzhledem k tomu, že obuvnická historie, do které rod Baťů neodmyslitelně patří, je jednou z náplní naší činnosti a našeho muzea, rozhodli
jsme se, dle svých možností, podílet na vydání této knihy.
Nezbývá než doufat v lepší časy, abychom mohli nejen my, ale i všechny ostatní spolky, obnovit svou činnost v plném rozsahu.

*****
Zatím je tedy činnost stále na bodu mrazu, neschází se ani představenstvo spolku, vyřizována je pouze e
mailová korespondence a další nutná administrativa.
*****

Pokud máme informace, někteří členové covid prodělali, někteří již absolvovali očkování, a tak věříme, že
se už situace uklidní a budeme se moci znovu setkávat a činnost spolku rozjet tam, kde skončila.
*****
Pár vzpomínek z výletů:

Mlýn Budčice

Lesní hřbitov Zlín

Skuteč – muzeum a procházka po bývalých lomech

Horská dráha v Linci

Návštěva hlavního města – výlet parníkem – krásný pohled na Karlův most i Hradčany

Snad budeme zase brzy cestovat!
*********************************************************************************************
Předseda spolku Jan Adrián - 606 611 204, e mail: rodaci.pratele.zruc@seznam.cz
www.rodaci-pratele-zruc.cz
Toto číslo připravila: Jiřina Janatová, fota z rodáckého archivu
Spolek vyvíjí aktivity za výrazného přispění města.
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