
            Rodácký zpravodaj 

                      II. čtvrtletí 2020 
 

 

 

V dubnu ani květnu se pravidelné schůzky výboru nekonaly, domluvy byly řešeny přes e mail nebo  
telefonicky.  Došlá i odesílaná pošta byla vyřizována též elektronicky. 

***** 
Elektronicky proběhlo i hlasování Valné hromady MAS Lípa pro venkov a odhlasováno tak bylo i složení  
Výběrové komise  MAS pro rok 2020. 

***** 
10. května uctili představitelé spolku památku obětí 2. světové války. K památníku i památníčku na  
Malostranském náměstí položili kytice šeříku a zapálili svíčky. Poté zašli na hřbitov, kde kytice voňavého  
šeříku položili na oba hroby rudoarmějců.  Na akci, z důvodu koronaviru, nebyla zvána veřejnost. Pro  
informaci byl po akci napsán článek do Zručských novin. 
 

 

U památníku 

 Na hřbitově 

***** 

           Na základě jednostranně výhodné smlouvy došlo ke zrušení Království panenek, které bylo v sousedství  
           rodáckého muzea „Od verpánku k Baťovi“. Království patřilo Klubu panenky ČR, který se několik sezon  
           podílel i na provozu rodáckého muzea.          
           Změny však neprobíhaly jen v Království panenek, ale i u nás.  Předseda spolku byl totiž informován o tom, že  

           budou probíhat úpravy (nátěry podlah) v rodáckém muzeu „Od verpánku k Baťovi“. Tím vyvstal velký problém,   

           protože stále trval nouzový stav a lidé se dle nařízení vlády neměli sdružovat. Navíc je rodácká základna   

           tvořena z velké části rizikovou skupinou – důchodci. Expozici také nebylo kam přestěhovat.  

           Nakonec se úkolu ujali: předseda Jan Adrián, Mgr. Klatovský, Jiřina Janatová, Eliška Jelínková a Ing. Antonín  

           Heřman. Některé písemné materiály byly naskládány do krabic a převezeny do klubovny ve spolkovém domě.  

           Dobové oblečení a drobné exponáty byly uloženy do dřevěných truhel. Na zakrytí zůstávajícího byly použity  

           velké igelity, atd. Do konce června nebylo známo, jak bude turistická sezona v muzeu probíhat. 

      

 



      Starosti přidělalo i vyprázdnění prosklených vitrín, ve kterých bylo uloženo ševcovské nářadí. Jeho popisky nám     

      kdysi pracně vytvořil starý švec, a už bychom si bez něho asi těžko troufli znovu popisky rozmístit. Proto jsme  

      všechny tyto vitríny nafotili  a pokusíme se je podle fotek znovu instalovat. Kdy ale dojde k znovuotevření muzea  

      nebo zda vůbec, v této chvíli opravdu netušíme. Nedostaly se k nám žádné neinformace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
Popisky drobného nářadí 

 
                                                                           Uložit bylo třeba spoustu exponátů 

     

***** 

      Ve čtvrtek 11. června se konečně po dlouhé době mohl sejít výbor spolku. Na programu bylo stěhování  

      muzea, hospodaření, a hlavně jak bude naloženo s grantem, o který jsme žádali město. Kvůli koronaviru ustala  

      veškerá dosavadní činnost a jak se bude vyvíjet další období, v němž se počítá, že by mohla přijít druhá vlna, si  

      nikdo nyní netroufne odhadovat. Proto nedojde z naší strany k podepsání smlouvy a grant tudíž nebudeme letos  

      požadovat a budeme žádat o zohlednění v příštím roce.  Pokud by se život nyní vrátil do normálu, nějakou rezervu  

      máme a drobnější akce bychom zvládli z vlastních prostředků. 

 

***** 

 

       Po rozvolnění koronavirové situace MAS Lípa svolalo Valnou hromadu na 25. června. Rodácký spolek tentokrát  

       zastoupila jednatelka Jiřina Janatová. Na programu byla zpráva o činnosti, hospodaření a finanční plán, změna  

       členské základny – příjem nových členů a s tím spojené rozšíření území MAS. Zvýšeny byly členské příspěvky ze  

       100 Kč na 300 Kč/ročně.  

***** 

 

        

        Přejeme všem našim členům a přátelům hezké léto  

   plné sluníčka, pohody a hlavně pevného zdraví.    

   Žádným virem se zdolat nedáme a určitě se zase   

                             sejdeme! 

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

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: Eliška Jelínková 
                                                                 Spolek vyvíjí aktivity  za výrazného přispění města. 
****************************************************************************************************** 
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