Speciální Rodácký zpravodaj
pro výroční členskou schůzi 12.11.2016
**********************************************************************************
Výbor sdružení se scházel pravidelně, vždy většinou první čtvrtek v měsíci:

7. ledna - Projednávala se příprava Mistrovství republiky ve hře ZATRE (23.1. zkušební
kolo a 6. 2. MR) a dále inventarizace exponátů v muzeu a v prohlídkovém okruhu
zámku. Příjem přihlášek nových členů - Petr Grosman a pravý zručský rodák Jan
Dvořák.
***

4. února - předseda informoval o tom, že podepsal smlouvu na grant z rozpočtu města na rok
2016 a byly projednány připravované akce jiných spolků a organizací, do kterých
se rodáci zapojí:
19. 3. - Sejdeme se na Spolkáči (Klub panenek ČR) - na setkání spolků Rodáci
otevřou klubovnu, připraví kroniku a prodej brožur o Schebkovi.
23. 4. - Zahájení letní turistické sezony (Vodáci), atd.
***

3. března - Příprava rodáckých akcí na 1. pololetí a 10. 3. účast na Valné hromadě MAS Lípa
pro venkov ve Zbraslavicích - František Leopold (Rodáci) a Jiřina Janatová
(Rodáci a Klub panenek ČR).
Na žádost OKŠS upraveny zkroucené a vybledlé fotky v regionálním muzeu
(Adrián a Janatová).
***

2. dubna - výborová a poté členská schůze - kontrola členské základny, která momentálně
čítala 53 členů, sdružení na vlastní žádost k 31. 3. opustily 2 členky Anna
Čermáková a Alena Zemanová. Na schůzi bylo přítomno 24 členů. Pan Sůva se
nabídl jako průvodce na výlet do Kácova, Mgr. Klatovský navrhl další výšlap do
Vlastějovic, kde by mohl být průvodcem p. Smítka. JUDr. Hajská, jako zástupce
města, zodpověděla dotazy ohledně kácení stromů.
Příprava pochodu do Kácova - 16. 4. (zajistí: Marcela Vojtíšková).
***

5. května - projednáno bylo přemístění tiskárny ze SD k účetním, vyúčtování prodeje brožur.
Janatová podala informace z jednání ZMě , kde byly předloženy 3 studie na
úpravu náměstí Míru a možnost stěhování regionálního muzea.
Předseda podal informaci o nově otevřené expozici Vodní svět u Hulic, což by
mohl být také jeden z cílů dalších rodáckých výšlapů.
Příprava prvního výletu z cyklu "Po stopách Schebků" - Tvoršovice, Jablonná n.
Vltavou a Schebkův palác Praha - termín 14. 5.2016
***

2. června - Zhodnocení zájezdu Po stopách Schebků.
Vzhledem k neotištění několika zpráv ve Zručských novinách inicioval předseda
vytvoření vlastního zpravodaje pro členy, bohužel zatím pouze v elektronické
podobě, protože tisk by byl drahý.
Příprava dalšího zájezdu z cyklu "Po stopách Schebků" - 9. 7. Pohádkové
putování s panenkou hraběnky Emmy (Zruč, Ledeč, Světlá, Vlašim a Trhový
Štěpánov.
Na 27. 6. byli zástupci Rodáků pozváni manažerkou SD paní Černou na prohlídku
hotelu Baťov - Rodáky zastoupil František Leopold.
Příjem nových přihlášek: Květa Filipová, Jaroslava Řimnáčová a Anna Fantová.
***
1. září - Zhodnocení předchozích dvou zájezdů a příprava posledního z cyklu "Po stopách
Schebků" - návštěva Olšanských hřbitovů - hrobka Schebka a Lanny a následná
vyjížďka po Vltavě.
***

8. září -

příprava zájezdu - končí autodopravce pan Kristín, nutno oslovit nového dopravce
pana Antonína Vaněčka (úkol pro předsedu sdružení).
Internetové stránky rodáků změnily poskytovatele. Vše proběhlo bez výpadku a
stránky fungují, jsou průběžně aktualizovány (Janatová a Lenka Jelínková).
***

4. října - projednána informace o vyhlášení grantů poskytovaných městem na rok 2017,
vytvoření návrhu nových stanov na převod občanského sdružení na spolek tak, jak
přikazuje zákon a příprava této členské schůze.
Úkoly: Adrián a Janatová - návrh nových stanov
Janatová - vytvoření speciálního zpravodaje pro potřeby schůze
Adrián a Vojtíšková - vyúčtování grantu na rok 2017
Hanka Jelínková - zajistí prostor na schůzi, hudbu a občerstvení.

28. října 2016
Památník na Malostranském náměs2 .
Ces6čka k němu zasypaná lis2m, památník
opuštěn, státní svátek připomíná pouze
vlajka.
Zástupci Rodáků, občanů a Klubu panenky
ČR
položili v 10 hodin ky6čku a zapálili svíčky.

Při stejné příležitosti zašli i na místní
hřbitov, aby uctili památku MUDr.
Josefa Svobody, čestného občana a
starosty, který v roce 1918 oznámil
občanům konec 1. světové války a
vyhlášení první Československé

republiky.

Před
návštěvou- hrob opuštěný.
Položena symbolická ky6čka a zapálena svíčka.
V předloňském roce dali na hrob Rodáci kleč
ve velkém kvě6náči s miskou. Letos vše zmizelo.
Zaujalo nás i toto zákoutí - foceno 28. října v 10.30 hod.:

Projev úcty k zesnulým?!

3. listopadu - projednány
návrhy na doplnění výboru a kontrolní komise, návrh nových

stanov pro předložení členské schůzi, návrhy na další činnost a příprava
programu členské schůze.
***
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.
***
Poděkování členům sdružení:
Výbor sdružení děkuje Elišce Leopoldové za přípravu a uskutečnění Mistrovství republiky v deskové hře ZATRE
ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou.
Výbor sdružení děkuje panu Josefu Sůvovi za průvodcovství při procházce Kácovem. Podal zasvěcené informace,
které ocenili všichni účastnici dubnového pochodu.
Výbor děkuje Lence Jelínkové za přípravu nových internetových stránek a jejich aktualizaci.
Výbor děkuje Vláďovi Vyšohlídovi za podrobnou fotodokumentaci akcí a zároveň i mladé začínající fotografce a
doufejme, že i budoucí člence našeho sdružení Elišce Jelínkové.
Výbor dále děkuje panu Ing. Antonínu Heřmanovi za vyčerpávající výklad při výletu do Tvoršovic a Jablonné n.
Vltavou, a zajištění neméně skvělé průvodkyně po Schebkovském paláci v Praze.
Panu Smítkovi výbor děkuje za vytvoření písemných podkladů pro plánovaný výšlap do Vlastějovic.
Poděkování si zaslouží i pan JUDr. Zdeněk Kuneš, který ze stávajících stanov vytvořil návrh nových stanov pro
spolek a předložil ho výboru k projednání. Po doplnění a úpravách výborem znovu návrh zkontroloval tak, aby
mohl být předložen dnešní schůzi ke schválení.
Velký dík si zaslouží Mgr. Jiří Klatovský, který se největší měrou zasloužil o úpravu místa U Vavřince. Výbor si je
vědom toho, že o úpravu tohoto místa bylo usilováno několik let a až nyní se podařilo sehnat peníze a vše
dotáhnout do konce.

Podzim 2014
Podzim 2016
A v neposlední řadě patří poděkování paní JUDr. Aleně Hajské, která se jako jedna z radních, snaží podporovat a
hájit zájmy našeho sdružení a je patronkou knihy o našem městě, která je v přípravě a naplňuje i rodáckou
myšlenku - seznamovat veřejnost s historií a tradicemi města. Kniha byla původně iniciována Rodáky, ale je
dělána téměř bez jejich účas6.
***

Paní Alena Zemanová, předsedkyně Klubu panenky ČR děkuje členům Rodáků - Jiřině Janatové, Květě
Vilimovské, Marii Šedivé a Janu Adriánovi za průvodcovskou činnost v království panenek, pohádkové
expozici a za další prázdninové ak6vity a ráda by uvítala i další ochotné spolupracovníky.
***

Pozvánka na akci Klubu panenky ČR, při níž se zapojí i někteří členové Rodáků:

19.

listopadu 2016 - Spolkový dům
10.00 výtvarná dílna - zdobení vánočních ozdob
domácí pohoštění, dárečky

15.00 koncertní odpoledne - vystoupí hudební skupiny
Minea a Coven6na a zatančí
skupina Wild Rose
Vyvrcholením bude Koncert Richarda Pachmana a
sopranistky Dity Hořínkové, kteří ve Zruči zahájí své celorepublikové
adventní turné 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor Rodáků připravil výroční schůzi i tento zpravodaj a doufá, že jste byli s
jeho prací spokojeni. Rádi přijmeme vaše další podněty, případně i připomínky,
protože vždycky je co zlepšit.
Jinak přejeme dnes i na dalších adventních a vánočních akcích hezkou zábavu, klidné Vánoce
s nejbližšími a všechno nej... do nového roku, abychom se mohli dál ve zdraví setkávat a
rozvíjet spolkovou činnost.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

