Roveňské noviny
Toto vydání je věnováno dobročinnému spolku „Svépomoc“ v Dolní Rovni
k 80. výročí jeho trvání.
Prostřednictvím těchto novin přicházíme, abychom přiblížili činnost a poslání
dobročinnému spolku „Svépomoc“. Víme, že někteří občané, zvláště ti mladší
o této organizaci vědí velmi málo, proto Vás prosíme, čtěte pozorně.
Dovolte nám malé nahlédnutí do historie spolku a vzpomínku na lidi, kteří stáli
u kolébky i na ty, kteří se léta starali o jeho zvelebení. Díky zápisovým knihám
se dochoval podrobný popis jeho života, i původní stanovy spolku z 30. 4. 1935
a členské přihlášky, a proto můžeme v přehledu 80-ti let uvést i některé
doslovné pasáže. Ve státním archivu se podařilo nalézt i povolovací dekret
z roku 1935 pro jeho provozování.
Vraťme se ale na začátek roku 1935, kdy v Rovni byla krize, nezaměstnanost,
bída a nouze. Nad Evropou se stahovala mračna druhé světové války. Snad
každý byl zadlužen, když přišla nemoc, nebylo na doktora ani na léky. Pokud
došlo na nejhorší a člověk zemřel, byla velká otázka co s ním, bylo sotva na
rakev a kde vzít na faráře, hrobaře a to ostatní. Mnozí byli odvezeni na
obyčejném prkenném voze, bez obřadu. Nebylo snadné zařídit každému
důstojný pohřeb ani to, aby i toho nejchudšího měl kdo odnést. Tak se zrodila
myšlenka založit spolek, ve kterém by jeden druhému alespoň malou částkou
přispěl na pohřeb. Byla to hrstka nadšenců, kteří ji uskutečnili. Chodili,
přesvědčovali, dokazovali výhodnost takového spolku pro každého. V chudých
rodinách získávali členy lehce, ale v majetnějších je odbyli posměchem, že
nebudou žádnému žebrákovi přispívat na funus. Přesto se nevzdali a chodili dál
a když získali dost členů, zvolili předsedu, jednatele, pokladníka a výběrčího.
Byla stanovena výše příspěvků za jeden pohřeb. Jednalo se dosud o spolek jen
tak sousedský, nikým nepovolený a tím pádem hrozilo riziko případného
soudního stíhání. Přišla myšlenka vydat se do Prahy na Zemský úřad a žádat o
povolení. Nebylo jej lehké získat, o takovém spolku nikdy neslyšeli, bylo další
dokazování, vysvětlování a nakonec museli s pravdou ven, že už tuto svépomoc
provádějí. Jejich spolek byl uznán a povolen. Doslovně je tato cesta popsána
jednatelem Touškem na první straně zápisové knihy takto:
„Založení spolku“
Spolek tento byl založen několika občany mezi nimi zvláště Novák František
usiloval o založení tohoto spolku. Všichni ze zakládajících měli jednu myšlenku
pomáhati si společně jeden druhému zvláště jednáli se pomoci poutníku
opouštějícího tento svět. Komité se usneslo že by bylo možno v takových chvílích
pomoci pozůstalým neb se stávají případy že se těžko schánějí peníze na
vypravení poutníka na onen svět tudíž to byla hlavní zásada tohoto nově se
tvořícího spolku pomáhati zvláště těm nejubožejším. Komité toto spracovalo
stanovy kteréž byli vráceny po dvakráte až po třetí po úsilí Komárkově Václava
a Fidrhela Jana kteří podnikly cestu po Prahy za účelem šťastného vyřešení a

schválení stanov což se též za krátký čas stalo. Tudíž by byla svolána valná
hromada všeho členstva by ono tento krok dobře uvážilo a stanovy jemu
předčítané schválilo. Valná hromada tato se bude konati 10. června 1935 o
1/2 hod. odpoledne „ u Konvalinů “.
Tímto krokem učiněn základ podpůrnému spolku. Nechť roste a zkvétá ku
prospěchu těch slabých a ubohých.
Toušek Josef
Před jejím konáním bylo nutno vyřešit i další problémy. Získat ještě větší
základnu i určité malé výhody pro členy. Těm šel farář, hrobník, kostelník,
zpěváci a muzikanti levněji. Ostatní členové chodili korporativně na pohřby.
Dokázalo se, že každý člen měl slušný pohřeb a měl ho kdo odnést. Byl to velký
úspěch spolku, pomohl mu upevnit si pozici v obci. Ustavující valná hromada se
skutečně konala v den uvedený v zápise za účasti 100 členů. Byl zvolen výbor,
v jehož čele stanul František Novák, místopředsedou František Navrátil,
jednatelem Josef Toušek, pokladníkem Josef Fidrhel, dále 15-ti členný výbor a
tříčlenná revizní komise. Rovněž tak byly schváleny stanovy, zavedeny platové
stupnice dle délky členství a stanovená výše příspěvku. Do tří let 400,- Kč, do
pěti 550,- Kč, do deseti a výše 700,- Kč, maximální věková hranice pro vstup 55
let, příspěvek na pohřeb 3,- Kč. Do vínku dostal spolek od sociální demokracie
1600,- Kč. Výborovou schůzi v září 1935 řídil místopředseda Navrátil a sděluje,
že po úraze zemřel František Novák, iniciátor založení spolku a jeho předseda.
Valná hromada 9. února 1936 zvolila novým předsedou trafikanta Václava
Komárka z Dolní Rovně. Ostatní členové výboru zůstávají. Během dalších let se
do spolku hlásí noví členové. Činnost spolků ve válečných letech nebyla
jednoduchá, přesto si i v této době zachoval svoje poslání a zdárně se rozrůstal.
Po roce 1945 někteří odešli do pohraničí, založit si nové domovy, kontakt se
spolkem však nepřerušili. Pravidelně dojížděli na valné hromady a zůstali jeho
členy až do své smrti.
6. května 1956 ve 14 hod. předseda Václav Komárek zahajuje schůzi spolku a
ve 14.30 hod umírá za předsednickým stolem, od kterého řídil jeho činnost po
20 let. Tato schůze byla odročena. Valná hromada na jaře roku 1957 volí za
předsedu. Josefa Nováka pošťáka z Dolní Rovně, který v jeho čele působil do
roku 1970, kdy zemřel. V té době měl spolek již 490 členů. Nahradil jej p. Jan
Fidrhel, opravář kol z Dolní Rovně. Poměrně vysoká úmrtnost členů, převážně
zakládajících, na počátku osmdesátých let, donutila výbor k zvýšenému úsilí při
doplňování členské základny. Stav se usadil na čísle 510 a prakticky se drží
dodnes. Předsednictví p. Fidrhela trvalo do srpna 1981, kdy po krátké nemoci
zemřel a nahradil jej p. Jaromír Habětínek, zahradník z Horní Rovně, který tuto
funkci zastával do roku 2009, kdy zemřel. Novým předsedou byl zvolen pan
Karel Shejbal z Horní Rovně, který tuto funkci stále vykonává.
O obětavé práci všech, kteří stáli za ta léta ve vedení spolku, svědčí i to, že
„přežil“ jak politické změny, tak i různé ekonomické reformy (měny, výměny
peněz apod.). Snad to bylo tím, že nikdy v něm nehrála roli politika. Ve výboru
se střídali lidé různých názorů a smýšlení, ale vždy se zde preferovala idea, která
stála u zrodu, a to je pomáhat jeden druhému v nesnázích. Je zvláštní, že i po
tolika letech se stává opět aktuální a nějak se na ní zapomíná.
Život plynul dál, každoročně se pořádá valná hromada s volbou nového výboru.

Jinak se doplňuje průběžně za ty, kteří odstoupili nebo zemřeli. O předsedech
zmínka byla, pokud se týká jednatelů, nejdéle působil v této funkci p. František
Třasák z Horní Rovně. Díky jeho zápisům je činnost spolku zmapovaná velice
podrobně. V roce 1997 jej vystřídala p. Zdena Jarošová z Dolní Rovně.
Velice záslužnou práci odvádějí výběrčí, kterých byla za léta existence dlouhá
řada. Nemají to jednoduché, vezmeme-li v úvahu rozlohu vesnice a tu
skutečnost, že služeb spolku využívají i občané z okolních obcí (Dašice,
Platěnice, Holice apod.). Vedle vybírání příspěvků se starají i o přísun nových
členů. Je nutné dodržet hranici 500 lidí z důvodu bezproblémového vyplácení
pohřebného. Ročně v průměru umírá 14 členů a ty je potřeba nahradit. Výše
výplaty se v průběhu let měnila v rozmezí 100,- Kč, ale stále zůstával poplatek
za jeden pohřeb 2,50 Kč. Vzhledem k tomu, že náklady na pohřeb stoupají,
rozhodla valná hromada 6. dubna 1997 o zvýšení poplatků na 5,- Kč. Rovněž
bylo schváleno i zvýšení vyplácení pohřebného. Zůstalo na stejné výši dodnes a
je uvedeno v tabulce. Je jasné, že tato částka není schopná pokrýt výlohy na
pohřeb nebo kremaci, ale zase není zanedbatelná, obzvláště, když úmrtí přijde
náhle nebo pozůstalí nejsou dobře finančně zajištěni. Je to jistě vítaná pomoc.
Z peněz vybraných do fondu se nehradí žádné jiné akce (životní jubilea apod.),
ale pouze poštovné a náklady spojené s administrativou. Za celou historii se
nestalo, že by vybrané peníze byly zneužity.
Vzhledem k tomu, že účast na valných hromadách je v porovnání s počtem
členů nízká, rozhodl se výbor seznámit nejen členy, ale i ostatní občany
s činností spolku Svépomoc prostřednictvím tohoto zvláštního čísla Roveňských
novin. Spolek Svépomoc chceme zachovat i pro příští generace, nejen pro svůj
účel, ale i z hlediska historie, patří k obci. Je ukázkou, jak si lidé dokázali
pomáhat v těžkých dobách, nezávisle na tom, jakého byli smyšlení a víry.
Obracíme se proto na ostatní občany, aby nám v této činnosti pomohli. Pokud
budete mít zájem stát se členy, máte možnost se přihlásit buď u členů výboru
nebo u výběrčího. Pokud ne, berte to jako informaci, že něco takového v obci
existuje.
Věříme, že nám Vaším prostřednictvím pomůžete nadále naplňovat cíle spolku
Svépomoc, za což předem děkujeme.
Podmínky členství a výplat:
Maximální hranice pro přijetí je 55 let, pokud by byl věk vyšší, musí si žadatel
doplatit příspěvky zpětně.
Pohřebné se vybírá u pokladníka, po předložení členské knížky, svého průkazu
totožnosti a musí být vybráno do roka od úmrtí člena.
Tabulka výplat:
Členství
Vyplácená částka
do 5 let
600,- Kč
do 10 let
900,- Kč
do 15 let
1 500,- Kč
do 20 let
2 000,- Kč
přes 20 let
2 400,- Kč

Výbor spolku „Svépomoc“
Předseda:
Jednatel:
Pokladník:
Členové výboru:

Výběrčí:

Shejbal Karel
Jarošová Zdena
Koška Bohumil
Kubátová Marie
Chotětovská Alena
Schmeiserová Miluše
Jakubcová Jitka
Borovcová Hana
Tobiášek Jiří
Košková Eva
Pěkná Miroslava
Ročková Marie

Revizní komise: Jiroušková Ivana
Slezák Zdeněk
Zajíček Miroslav

Horní Roveň
Dolní Roveň
Dolní Roveň
Komárov
Horní Roveň
Horní Roveň
Horní Roveň
Dolní Roveň
Dolní Roveň
Dolní Roveň
Horní Roveň
Litětiny
Litětiny
Horní Roveň
Dolní Roveň

Občané, kteří mají zájem o členství, že se mohou přihlásit v Komárově u p.
Marie Kubátové, v Dolní Rovni u p. Evy Koškové, v Horní Rovni u p. Jitky
Jakubcové a v Litětinách u p. Marie Ročkové. U nich získáte podrobné
informace o podmínkách členství.
Dlouholetá tradice a spokojenost klientů nás zavazuje pokračovat v činnosti.
Víme, že pohřebné vyplácené z pokladny nestačí na pokrytí nákladů spojených
se zařizováním pohřbu, ale alespoň je částečně zmírní.
Současná členská základna je 485 členů, pro zdárný průběh spolku je třeba mít
minimálně 500 členů.
Věříme, že si získáme Vaši přízeň a pomůžete nám nadále pokračovat v poslání
spolku.
Za výbor Jiří Tobiášek,
Dolní Roveň, červenec 2016

