Výroční zpráva za rok 2015
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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Hlízovského unikátního spolku, ve které Vám
chceme představit základní cíle, dosud uskutečněné aktivity v roce 2015 a plány pro rok 2016.
Při všech realizovaných akcích jsme se snažili v prvních čtyřech měsících působení především
spolek představit a zviditelnit v obci, v okolí i v širším regionu, zapojit se do celostátních projektů a
navázat kontakt s dalšími organizacemi, které by s námi chtěly spolupracovat nebo nabídly spolku
spolupráci.
Děkuji všem členům, jejich rodinným příslušníkům i své rodině za pomoc, úsilí a energii, jež pro
činnost spolku dosud vynaložili.
Děkuji přátelům, kteří nám pomáhali s nápady a realizací uskutečněných akcí.
Děkuji všem sponzorům, které jsme oslovili, a získali jsme si jejich důvěru.
Děkuji zpravodajskému serveru svoboda.info za mediální partnerství.
Poděkování samozřejmě patří v neposlední řadě místním spoluobčanům, kteří se výzev spolku
zúčastňují nebo sledují naši webovou stránku, protože bez nich by naše práce neměla smysl.
Pokud Vás záměry Hlízovského unikátního spolku oslovily a zachováte-li nám přízeň i nadále, bude
to pro nás ta největší odměna.
V Hlízově 6. 1. 2016
Jitka Šimková
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2. Základní údaje
Spolek byl zapsán dne 18. 9. 2015 pod spisovou značkou L 63447, vedená u Městského soudu v
Praze.
Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

3. Členové spolku ke dni registrace
Mgr. Jitka Šimková
Pavel Rak
Mgr. Lada Lisá
Jakub Skýva

–
–
–
–

předsedkyně
místopředseda
místopředsedkyně
zakládající člen

4. Kontaktní informace
Sídlo:

Hlízov 172, 285 32 Hlízov

Kontaktní email:

info@hlizovskyspolek.cz

Tlf:

732501009

IČO:

04348257

DIČ:

CZ04348257

Bankovní spojení: 414151415/2010
Webová stránka:

www.hlizovskyspolek.cz
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5. Logo
Autorem loga je Pavel Rak. Sestavil název spolku v barvách státní vlajky s podkreslením kostkami
představujícími silnici, která vede Hlízovem, cestu, po které jsme se vydali. Logo dále zdůrazňuje
zkratku spolku HUS evokující vzpomínku na mistra Jana Husa, k jehož odkazu se hlásíme.

6. Účel spolku
Účelem spolku je ochrana životního prostředí, rozvoj kulturního a přírodního dědictví a v povědomí
lidí zviditelňování historického odkazu předků v katastru obce Hlízov.

7. Patron spolku
Jako patrona spolku jsme si zvolili svatého Jakuba, ochránce poutníků. Nejstarší románské kostely
v okolí Hlízova jsou napojeny na evropskou Svatojakubskou pouť, která začíná v Čechách a vede
až do Santiaga de Compostely. Motivem pro naši práci je také cesta. Cesta do historie, cesta
současností i cesta do budoucna.
Proto požehnal členům spolku a jejich ochránce potvrdil P. Tobek, kněz Římskokatolické farnosti
Kutná Hora Sedlec, v rámci slavnostní nedělní bohoslužby věnované výročí posvěcení kostela.

8. Charakteristika a hlavní činnost spolku
Spolek HUS má dobrovolný, nezávislý, nepolitický a neziskový charakter. Tvoří ho zakládající a
nově přijatí členové. Společným zájmem všech je aktivně působit na obyvatele se záměrem
navodit pozitivní vztah k historii i současnosti obce, v níž většina členů žije již od narození.
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9. Aktivity spolku v roce 2015
Od 18. září do 31. prosince roku 2015 zrealizoval spolek řadu akcí pro veřejnost a zapojil se do
několika projektů.


18. října: Požehnání spolku v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci a přijetí sv.
Jakuba jako patrona spolku. Navázání spolupráce s P. Pavlem Tobkem o možnosti
uskutečnění mše svaté v Hlízově při příležitosti Památky zesnulých.



Říjen: Přihlásili jsme se do projektu Školákem ve válečných letech, který vyhlásily
Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Institut
Terezínské iniciativy a Národní institut pro další vzdělávání. Chceme se podrobněji věnovat
dějinám hlízovské obecné školy ve válečných letech 1939-1945. Informace, ke kterým
svým bádáním dospějeme, se stanou součástí putovní výstavy, která bude instalovaná
v Terezíně. Výsledky naší práce představíme veřejnosti i v Hlízově a v Kutné Hoře.
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27. října: Podzimní dílnička s mateřskou školou a lampionový průvod za světýlky.



Říjen: Žádáme o dotaci pro příští rok dle výzvy ministerstva kultury. V rámci získaných
financí chceme uspořádat například 1. ročník cyklo/turistického výletu/pochodu „Jarní
putování se svatým Jakubem“ po přibližné trase z Hlízova přes Starý Kolín a Gruntu do
Libenic, Malína a Jakuba s cílem opět v Hlízově. Akci zrealizujeme ve spolupráci s podobně
zaměřenými spolky v okolních obcích.



Říjen: Navázání spolupráce s Nadací Partnerství v programu Strom života,
zaměření Zdravé stromy pro zítřek. Odborníci z Mendelovy univerzity z Brna posoudili
zdarma zdravotní stav Lípy malolisté, která roste u státní silnice při vjezdu do obce Hlízov, a
rozhodnou tak o následném ošetření stromu. Zatím nevíme, jestli bude uvedený strom
vybrán k ošetření zdarma. Majitelem pozemku, na němž lípa roste, je Krajská správa silnic
Středočeského kraje. Jsme s touto organizací domluveni, že se pokusíme tento strom
zařadit mezi památné stromy.
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7. listopadu: Mši za živé a zemřelé obyvatele Hlízova v obřadní kapli na hřbitově
sloužil P. Pavel Tobek.



9. prosince: Připojili jsme se k celostátnímu projektu Česko zpívá koledy s Deníkem.
Článek o naší aktivitě uveřejnil dvakrát Kutnohorský deník v tištěné verzi novin.
Společného zpívání pěti nejznámějších koled se s námi zúčastnilo asi 50 lidí z Hlízova.
Zpívali jsme před domem s chráněnými byty. I když pršelo, pozitivní atmosféra mezi lidmi
zvítězila nad rozmary počasí. Podpořila nás i jedna z redaktorek Kutnohorského deníku se
svou rodinou.
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21. prosince: Umožnili jsme spoluobčanům odnést si do svých domovů Betlémské
světlo, které jsme přivezli od skautů ze Starého Kolína.

21. prosince: Děti i jejich rodiče s námi připravují kostýmy pro plánovanou Tříkrálovou
sbírku. Podnět připojit se k projektu Tříkrálové sbírky jsme získali od paní Dáši Ruszóové.
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21. prosince uvádí divadelní seskupení A. Kaiznera v kulturním domě na pozvání spolku pro
děti i jejich rodiče vánoční hru Reklama na Vánoce.



22. prosince: Pavel Rak, pověřený obecním úřadem administrativními náležitostmi, jedná
s Charitou Česká republika a zapečeťuje pokladničky pro Tříkrálovou sbírku, která se
uskuteční v Hlízově v sobotu 9. ledna 2016.



29. prosince byla přijata při členské schůzi jednomyslným zvolením všemi členy za čestnou
členku spolku paní Alena Dempírová. V letech 2000 - 2015 vykonávala funkci kronikářky.
Velmi pečlivé zápisy v Pamětní knize Hlízova jsou skvělou vizitkou obce.
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10. Hospodaření spolku
Spolek zatím nedisponuje žádným majetkem. Finanční prostředky pro provoz spolku jsme využívali
z členských příspěvků zakládajících členů starších 18 let a ze sponzorských darů.
Příjmy / výdaje za rok 2015
Příjmy banka
150.- Kč
Příjmy pokladna
5367.- Kč
Příjmy celkem
5517.- Kč
Výdaje pokladna
Poplatky banka
Výdaje banka

2962.- Kč
0.Kč
0.Kč

Zůstatek
Z toho na účtu
Z toho v pokladně

2555.- Kč
150.- Kč
2405.- Kč

11. Plány spolku v roce 2016
Pokusíme se:
 nadále sbližovat lidi, kteří se zajímají o naše aktivity
 realizovat znovu již zavedené akce
 rozvíjet kulturní dědictví
 pátrat v historii obce a jejího blízkého okolí
 pokračovat v obnovování a udržování tradic v obci
 zapojovat Hlízov prostřednictvím spolku do dalších celostátních projektů
 chránit místní krajinu a přírodu
 spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi v okolí, s nimiž jsme již navázali
kontakt (se spolkem Malíňačky, s Libenickým okrašlovacím spolkem, Starokolínským
okrašlovacím spolkem a se spolkem Kaňkovské sedlo).
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