Rodácký zpravodaj
II. čtvrtletí 2022

V minulém čísle Rodáckého zpravodaje jsme informovali o tom, že Město vyhlásilo Participativní rozpočet
pro rok 2022. Jedná se vlastně o zapojování veřejnosti do rozvoje města. Náš spolek se, hlavně díky paní
JUDr. Hajské, zapojil a předložil svůj návrh pod názvem „Obnovení vycházkového okruhu s vyhlídkou
Nademlejnkem, Za rybníkem a kolem nového rybníku Na Rybárně“. Vyplaceno má být 4x100000 Kč. Částka
100000 Kč je slušná na počátek realizace, protože nás projekt je vymyšlen tak, že se dá v jeho vylepšování
pokračovat i v dalších letech. Hlasování o nejúspěšnější projekty probíhalo do poloviny měsíce června.
Věřím, že se naši členové do hlasování zapojili, za což jim touto cestou děkujeme.

Pohlednice z roku 1910
pohled na zámek z Nademlejnku

*****
8. května zástupci spolku, tak jako každoročně, uctili krátkým pietním aktem památku padlých spoluobčanů
v 2. světové válce.

Ve čtvrtek 16. června mimořádně sezval předseda spolku zástupce představenstva, aby projednali situaci
kolem výše uvedeného projektu „Obnovení vycházkového okruhu s vyhlídkou Nademlejnkem, Za rybníkem
a kolem nového rybníku Na Rybárně“. A apeloval, aby se zástupci spolku zúčastnili nejbližšího zasedání
zastupitelstva města, kde budou vyhlášeny výsledky. Přivítal by, kdyby se kromě něho zúčastnil i Mgr.
Klatovský, který má přehled o historii dotčených lokalit, o pozemcích a jejich vlastnících, a o věcech
týkajících se životního prostředí.
Mimořádné schůzky se zúčastnili: předseda Jan Adrián, František Leopold, Mgr. Jiří Klatovský a Jiřina
Janatová. Termín zasedání ZMě budou sledovat, a pokud možno se zúčastní.
*****
Na zasedání zastupitelstva bylo konstatováno, že rodácký projekt získal nejvíce hlasů a bude realizován dle
původního plánu.
Všichni věříme, že se místo stane místem romantických procházek zručských rodin.
*****

Prožijte
ve zdraví krásné léto.
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