Rodácký zpravodaj
IV. čtvrtletí 2021

Na konci září se sešlo představenstvo našeho spolku, aby projednalo spolkové věci. To
znamená, že činnost spolku zcela neustala, jak by se mohlo zdát. Nadále je třeba vést a
kontrolovat účetnictví, vyřizovat korespondenci a další věci. Například:

Město Zruč nad Sázavou opět vyhlásilo granty na podporu kultury a sportu ve městě. Již v
loňském roce náš spolek, z důvodu různých vládních nařízení a omezení, nepodával žádost.
Koronavirová situace není růžová ani letos, a proto nebudeme žádost podávat ani na příští rok.
V případě, že by jaro 2022 přineslo výraznější zlepšení a bylo možné se setkávat ve větším
počtu a bez omezení, nějaké ušetřené peníze máme, tudíž bychom případně menší akce mohli
uspořádat i bez příspěvku města.
*****
Již loni bylo naším spolkem schváleno uvolnění částky 5.000 Kč na vydání knihy „Baťovy
proslovy“. Bohužel jsme obdrželi zprávu, že kniha zatím vydána nebude, protože se iniciátorům
nepodařilo sehnat celou sumu potřebnou k tomuto vydání.
*****
Ve státní svátek 28. října v 10 hodin dopoledne
zorganizoval Spolek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a
okolí pietní akt u památníku na Malostranském náměstí.
Uctěna byla památka obětí válek, položena kytice a
zapálena svíčka.
Poté byla ještě menší kytice s trikolórou položena na hrob
prvorepublikového starosty a čestného občana města
MUDr. Josefa Svobody. I zde byla zapálena svíčka.
Mimochodem svíčky hořely na většině hrobů, protože
lidé využili sváteční den k návštěvě hřbitovů u příležitosti
blížící se Památky zesnulých.
*****

Náš nejstarší člen pan Josef Sůva oslavil koncem října krásné 97. narozeniny. Nyní pobývá
v domově seniorů a vzhledem k covidovým opatřením není možná návštěva, bylo mu za spolek
zasláno alespoň blahopřání.
*****

Předseda spolku byl z radnice osloven, aby podepsal prohlášení, že se spolek rodáků zapojí do
připravovaného programu „Inovativní pojetí kultury v městě Zruč nad Sázavou“.
Bližší informace o výše uvedeném programu měl předseda sdělit členům představenstva spolku
na plánované schůzce 9. prosince. Schůzka se však z důvodu přibývajících nakažených
covidem neuskutečnila.
*****
Hospodářkou spolku byla proplacena faktura za spravování a aktualizaci webových stránek
spolku.
*****
Manažerka spolkového domu zaslala informační email o otevírací době. Spolkový dům bude
24. prosince otevřen, protože se koná Vánoční běh. Ve dnech 25. a 26. prosince bude dům
uzavřen. Pokud někdo plánuje návštěvu domu, je třeba to nejpozději do 20.12. nahlásit. Od
27. prosince do konce roku bude otevřeno vždy od 8 hodin.
*****

Krásné klidné Vánoce v kruhu svých
blízkých, a hlavně hodně
zdraví do nového roku.
Doufejme, že nám bude
v příštím roce konečně
dopřáno vrátit se do normálu
a sejdeme se při nějaké společné akci.
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