
Zpravodaj  
Spolku rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí 

prosinec 2018 

************************************************************* 
V současné době máme k dispozici 2 CD o výstavách. První z výstavy "Proč mámy pláčou" z 

roku 2014, natočil Karel Tvrdík a jsou na něm 3 filmy o přípravě, vernisáži a následky 1. 

světové války. Druhé CD je z výstavy "Zavřete oči, odcházím..." a natočil ho v roce 2018 

Stanislav Tomášek. Filmy byly promítnuty na členské schůzi, a dále budou uloženy ve 

spolkovém archivu v klubovně ve spolkovém domě. 

***** 

Do 1. prosince bylo nutné podat žádosti o grant města na rok 2019. Představenstvo se 

dohodlo, že letos nebudeme podávat žádost na akci, ale pouze na činnost spolku. Grant 

zpracovali předseda spolku a jednatelka. Náklady na činnost byly podány ve výši 34.000 Kč, 

z toho vlastní podíl by měl činit 1.700 Kč. Žádost byla podána v termínu ( 28.11.) a nezbývá 

než doufat ve schválení. 

***** 

4. prosince se konalo Setkání spolků, které svolala manažerka SD Marcela Černá. Setkání se 

konalo v tamní zasedací místnosti. Účastnili se zástupci téměř všech spolků, starosta a 

místostarosta města. Náš spolek zastupovali: Jiřina Janatová a František Leopold. Prezentaci 

činnosti spolku přednesla Jiřina Janatová.  

***** 

Dne 6.12. se naposledy v letošním roce sešlo představenstvo spolku. Projednával se stav 

vyúčtování grantů za rok 2018, stav členské základny, plán na rok 2019 a provoz muzea v 

příštím roce. Stav členské základny je 50 členů, největší plány na rok 2019 jsou dva výlety - 

jeden tradiční pěší, druhý autobusový do Skutče a Mistrovství republiky ve hře ZATRE. 

Představenstvo se bude v novém roce scházet každou první středu v měsíci v 16 hodin. 

***** 

Hospodářka spolku Marcela Vojtíšková provedla vyúčtování grantů za rok 2018. Vyúčtování 

bylo předáno na ekonomický odbor města. 

***** 

Do klubovny ve spolkovém domě byly uloženy písemné materiály, které jsme obdrželi od 

členů i občanů. Některé z materiálů se týkají bývalého Sázavanu, jiné města a okolí,  a cenné 

jsou sepsané paměti starousedlíků. Za vše děkujeme a vše bude řádně zaevidováno.  

***** 

Přejeme všem členům a přátelům spolku klidné a pohodové Vánoce, 

v rámci možností veselého Silvestra a  abychom se ve zdraví sešli v 

příštím jubilejním roce, kdy oslavíme 10 let od založení spolku. 

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

Předseda spolku Jan Adrián - 606 611 204, e mail: rodaci.pratele.zruc@seznam.cz 
www.rodaci-pratele-zruc.cz 

Toto číslo připravila Jiřina Janatová  
 

Spolek vyvíjí aktivity  za výrazného přispění města. 
**************************************************************************************** 


