Rodácký zpravodaj
4. čtvrtletí 2017
********************************************************
V říjnu se uskutečnila schůzka zástupců Klubu panenky ČR (pí Alena Zemanová), Spolku
rodáků a přátel Zruče n.S. a okolí (pí Květa Vilimovská) s vedoucí OKŠS Mgr. Martinou
Fialovou. Na schůzce byla předestřena otázka, zda bude v příštím roce k dispozici galerie
nebo dojde k plánovaným změnám. Od toho by se měl odvíjet také termín připravované
výstavy. Vyřešeno nebylo nakonec v podstatě nic, protože o změnách se sice mluví, ale nic
prý není definitivně rozhodnuto.
*****
V předvečer 28. října byl již
tradičně
zástupci
spolku
položen věnec k Památníku na
Malostranském náměstí, stejně
jako kytička na hrob MUDr.
Josefa Svobody. Na obou
místech byly zároveň zapáleny
svíčky.

*****
1. listopadu se sešlo představenstvo spolku, aby zhodnotilo poslední zájezd ze série "Po
stopách Schebků" a připravilo program členské schůze, a zařídilo ještě vše potřebné před
schůzí, která se uskuteční 11.11.2017. Předjednána byla také společná večeře a hudba. Budou
vytištěny Rodácké zpravodaje. Projednány byly také aktuální věci - pošta, atd.
*****
Hospodářka s účetní pracovaly na vyúčtování příspěvku od města. Předseda a jednatelka
pracovali na podkladech žádosti na příspěvek pro rok 2018.
*****
11.11. se uskutečnila členská schůze v restauraci U Studničků Na Pohoří. Představenstvo se
sešlo o hodinu dříve, aby doladilo program, všechny zprávy a prezenční listinu. V 15 hodin
začala vlastní schůze, které se zúčastnilo 27 členů. Schůzi zahájil předseda spolku Jan Adrián,
přivítal přítomné a přednesl program, který byl poté jednomyslně schválen:

Program: 1. Zahájení
2. Zhodnocení činnosti za rok 2017
3. Hospodaření
4. Zpráva kontrolní komise
5. Členská základna
6. Různé
7. Diskuze - závěr
K hodnocení činnosti předsedovi spolku posloužily Rodácké zpravodaje, za jejichž přípravu
poděkoval Jiřině Janatové a fotografovi Vladimíru Vyšohlídovi. Za pomoc při akcích pak
zejména Františku Leopoldovi. Zprávu o hospodaření přednesla Marcela Vojtíšková a zprávu
o kontrole předsedkyně kontrolní komise Květa Vilimovská. František Leopold seznámil se
stavem členské základny, která k dnešnímu dni dosáhla čísla 51. Vzhledem k tomu, že
přítomno bylo 27 členů, což je nadpoloviční většina, hlasování probíhalo bez závad. Lenka
Jelínková na místě vybírala členské příspěvky na rok 2018. Předseda poděkoval všem za
kázeň, všichni řádní členové včas uhradili poplatek za rok 2017. V různém byla podána
informace o připravované výstavě ke 100. výročí založení republiky, o případných výletech,
atd.
V diskuzi pan Josef Sůva poděkoval členům představenstva za aktivitu a v dalším příspěvku
nabádal k vlastenectví. Paní JUDr. Hajská podala informace z jednání RMě a ZMě, zejména
ke změnám v budově zámku - stěhování galerie a rodáckého muzea.
Jiřina Janatová pozvala na Předadventní koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové, který
pořádá Klub panenky ČR ve SD v sobotu 18. listopadu od 15 hodin.
Pak už následovala volná zábava, zahrál hudebník pan František Procházka a společná večeře.
*****
13. listopadu bylo v Ledči n. S. zakoupeno multifunkční zařízení - inkoustová tiskárna,
kopírka a skener. Toto zařízení bude instalováno v klubovně ve SD. Ke kopírce byly ihned
zakoupeny papíry a náhradní tonery.
*****
14. listopadu byla svolána vedoucí OKŠS paní Mgr. Fialovou schůzka se zástupci spolku
Rodáků a Klubu panenky ČR. Za rodácký spolek se zúčastnil předseda Jan Adrián a
jednatelka spolku Jiřina Janatová, za Klub panenky předsedkyně Alena Zemanová.
předmětem jednání byla oficiální informace o stěhování rodáckého muzea "Od verpánku k
Baťovi". Muzeum mělo být přestěhováno do půdní zámecké galerie a galerie naopak do
přízemních prostor po muzeu. Vzhledem k tomu, že postižení a starší návštěvníci by museli
do muzea chodit přes Království panenek, padla myšlenka, že by bylo vhodnější muzeum
umístit do samostatně přístupné "malé půdy" a stále se rozrůstající sbírku panenek prodloužit
o galerii. Diskutovalo se, zvažovalo se vše pro a proti, a nakonec s navrženým řešením
všechny strany souhlasily. Muzeum bude na "malé půdě". Problém vyvstal kolem výstavy,
která byla připravována do galerie, tedy jedné velké místnosti, kde měl konec 1. světové války
volně přecházet do první republiky. Nově vzniklé výstavní prostory se budou skládat ze čtyř
malých místností. Bude tedy nutné již připravené materiály vhodně rozčlenit a částečně
přepracovat již téměř hotovou koncepci.
16 listopadu zasedl předseda Jan Adrián a jednatelka Jiřina Janatová nad formulář "Žádost o
dotaci". Zpracována byla žádost na akci - výstavu "100 let republiky". V příštích dnech bude

zpracována ještě jedna žádost, a to na činnost v roce 2018. Žádosti budou v řádném termínu
doručeny do příslušné kanceláře městského úřadu.
*****
V sobotu 18.listopadu se uskutečnil Předadventní koncert v sále spolkového domu. Koncertu
se zúčastnili i mnozí členové rodáckého spolku. Koncert byl jako každoročně skvělým
kulturním zážitkem. Před koncertem informovala Jiřina Janatová o připravované výstavě k
výročí republiky a požádala přítomné o pomoc při zajištění výstavy.

*****
Spolku rodáků byl nabídnut vyřazovaný nábytek ze školky ve Vlastějovicích. Vzhledem k
tomu, že je prvorepublikový, projevili jsme o něj zájem. Mohl by být využit jak v muzeu, tak i
ve výstavě ke 100. výročí republiky. Je však nutná jeho nejnutnější oprava, např. ošetření
proti červotoči a doplnění chybějících částí (nožka, atd.). Na jednání ZMě o tomto informoval
Jan Adrián a požádal , zda by se město mohlo případně na opravě podílet. Nejdříve bude
osloven truhlář, který předloží předběžnou kalkulaci.
*****
Stěhování muzea bylo projednáno i na jednání ZMě. Je to již hotová věc a bude nutné
stěhování provést do turistické sezony 2018. Klub panenky ČR vyklidí "malou půdu" a
muzeum z přízemí se tam bude postupně stěhovat. Nutné je uvolnit prostory pro galerii v
přízemí do ledna 2018. Požádáno bylo město o finanční příspěvek pro ty, kteří se budou na
stěhování podílet.
*****
Poslední listopadový den jsme obdrželi smutnou zprávu - zemřel zručský rodák a čestný člen
našeho spolku pan prof. MUDr. Jan Javůrek DrSc. ( 15.11.1931 - 29.11.2017). Byl
jedním z neuznávanějších lékařů v oboru ortopedie, podílel se na založení
vysokoškolského oboru Rehabilitace a založení Kliniky a rehabilitačního lékařství při
2. lékařské fakultě University Karlovy. Vydával skripta a učební matriály pro studenty
lékařství, pracoval v odborných komisích ČSTV u jednotlivých sportovních odvětví,
vydal řadu knih a odborných článků z oboru ortopedie a rehabilitace. Poslední léta
publikoval články zejména o rehabilitaci v oblasti pediatrie a léčbě artritidy u seniorů.
Prof. MUDr. Jan Javůrek DrSc. se do posledních let rád vracel do Zruče n. S., aby
navštívil hrob svých předků, aby se podíval na jejich bývalý domeček pod zámkem a prošel se
zámeckým parkem. Rád přicházel mezi nás, členy Spolku rodáků, jehož byl čestným členem.

Jako malý před domem
Javůrkových

Rodina Javůrkova 1957: otec Jan, děda Jan, babička Marie a mladší bratr Jiří

*****
Městem připravovaná kniha o Zruči, která měla být podle původních plánů vydána před
Vánoci, se nepodařila dokončit. Podle vyjádření Dr. Jany Vaněčkové je ještě spousta práce s
fotografickým materiálem. Údajně by kniha mohla vyjít na jaře 2018.
*****
Zajímavostí je, že nově vyšla, již jednou vydaná kniha RnDr. Eduarda Doubka z Ledče n. S.
nazvaná Na Sázavě. Jedná se o sesbírané příběhy z Posázaví. Bohužel již počátkem prosince
nebyla kniha v ledečském infocentru k mání. Objednat je ji možné na internetu u některého
knihkupectví za cenu cca 150 Kč.
*****
Na 15. prosince svolala manažerka SD Vánoční setkání spolků. Na programu bylo ohlédnutí
za uplynulým rokem, plány na další období, diskuze a kulturní vložka. Za naše představenstvo
byli delegováni: Jan Adrián, Jiřina Janatová, František Leopold a Květa Vilimovská. zváni
jsou i další členové spolku. Každý spolek může vyslat až 10 lidí.
*****
V termínu bylo podáno vyúčtování grantů na rok 2017 a podány 2 žádosti o příspěvek na rok
2018. První žádost je na akci - Výstava ke 100. výročí založení republiky a druhá je na
celoroční činnost spolku. Obě žádosti byly včas předány do podatelny města.
*****
Kronikářce města paní Jiřině Bělinové poskytla zprávu o činnosti spolku v roce 2017 pro
zápis do kroniky města jednatelka spolku Jiřina Janatová.
*****
Předseda spolku Jan Adrián převzal historický nábytek ze školky ve Vlastějovicích a zajistil
jeho přepravu k truhláři. Dle informací by měl být nábytek opraven v průběhu měsíce ledna
2018. Využit bude buď při výstavě nebo regionálním muzeu, případně bude zapůjčen do
expozice Klubu panenky ČR. O podíl na úhradě za opravu nábytku bylo požádáno město v
žádosti o příspěvek.
*****

Přejeme všem pokojné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku
******************************************************************************
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: Stanislav Tomášek, Vladimír Vyšohlíd, Fr. Leopold, Jiřina Janatová
Spolek vyvíjel aktivity za výrazného přispění města.

****************************************************************************

