Výroční zpráva za rok 2016
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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé,
předkládám Vám výroční zprávu Hlízovského unikátního spolku, ve které Vám chceme představit akce a
projekty, které jsme uskutečnili v roce 2016 a které připravujeme.
Po celý rok jsme realizovali aktivity, které jsme si stanovili v dlouhodobém programu při založení spolku
roku 2015. Postupně jsme zapojili Hlízov do celostátních projektů, navázali pracovní spolupráci i osobní
přátelství s neziskovými organizacemi, které působí v blízkém okolí.
Velmi mě těší, že jsme získali důvěru všech sponzorů, které jsme oslovili. Děkuji jim, protože bez jejich
peněz a materiální pomoci bychom nemohli většinu akcí podniknout.
Děkuji všem členům, jejich rodinným příslušníkům, své rodině i dalším přátelům za pomoc, úsilí a energii,
jež pro činnost spolku neustále vynakládají.
Velmi si vážím zpravodajství Obzorů Kutnohorska, Kutnohorských listů, Kutnohorského deníku i
zpravodajskému portálu svoboda.info, jak informují veřejnost o akcích spolku.
Přeji nám všem, abychom se spolkem HUS prožívali radostné chvíle a společná tvůrčí práce naplňovala naše
životy i nadále.
Jitka Šimková
V Hlízově 1. 2. 2017
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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
Mgr. Jitka Šimková – předsedkyně
Pavel Rak – místopředseda
Mgr. Lada Lisá – místopředsedkyně
Jakub Skýva
Alenka Dempírová, čestná členka

Jitka

Jakub

Lada

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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Pavel

5. Logo, web spolku a nástěnka
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.
Pavel Rak je dále tvůrcem i správcem webové stránky spolku a skupiny Hlízovský unikátní spolek na
facebooku.
Nástěnku ve výloze obchodu Unikom v Hlízově pravidelně aktualizuje Lada Lisá.

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. Členům spolku požehnal a jejich ochránce potvrdil P. Tobek, kněz Římskokatolické farnosti Kutná
Hora Sedlec při mši svaté.

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 2016


Leden


9. 1. jsme zorganizovali podle návrhu paní
Dagmar Ruszóové v Hlízově první Tříkrálovou
sbírku. Čtyři skupinky tří králů s dospělými
vedoucími předávaly do všem domovů
požehnání, které získaly v sedlecké
katedrále. Celková částka, kterou koledníci
vybrali, činila 13 016,- Kč. Tato hotovost byla
předána Charitě ČR. Koledníci ani spolek
samozřejmě z této částky nic nezískávají. O to
více si vážíme aktivního přístupu všech
zúčastněných a štědrosti veřejnosti.



Získáváme soubor historických fotografií od
pana Veselského. Pavel Rak začíná připravovat
dlouhodobý projekt, prostřednictvím kterého
chceme snímky představit veřejnosti a následně
zpřístupnit na webu spolku.



Jitka Šimková připravila podklady pro článek o
historii hlízovské školy na výzvu Kutnohorského
deníku o zařazení škol do seriálu Příběhy
starých škol Kutnohorska. Poprvé jsme použili
získané dobové fotografie.
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Únor






Jitka Šimková přihlásila pomník obětem 1. světové
války v Hlízově do projektu
(Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa
a země. V příspěvku byly využity informace
z Pamětní knihy Hlízova a dobové fotografie.

Březen


Pan Tomáš Pavlík spolku nabídl 24 volných
vstupenek do Národního cirkusu Originál
Berousek. Vstupenky jsme rozdali dětem, které
se zúčastnily Tříkrálové sbírky. Na představení je
doprovodili jejich rodiče a za spolek Lada Lisá.



Zakoupili jsme díky sponzorskému daru od Kolínské lesní společnosti fotografický skener EPSON
PERFECTION V550. Pavel Rak začíná digitalizovat historické fotografie, které jsme získali i od
dalších občanů z Hlízova. Nabízíme veřejnosti zdarma digitalizaci i jejich soukromých snímků.

Duben


8. 4. jsme v kulturním domě s 30 dětmi i jejich rodiči
pro spolek Kaňkovské sedlo malovali papírové
kulisy pro červnovou rekonstrukci bitvy, která se má
uskutečnit v třešňovém sadu pod rozhlednou
Havířská bouda.
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V rámci programu výroby kulis jsme představili
novou tabuli s logem našeho spolku. Desku z
materiálu odolávajícího povětrnostním vlivům pro
nás vyrobila zdarma jako svůj sponzorský
dar firma Reklama Česal.

Květen


1.5. podporujeme svou účastí spolek Kaňkovské
sedlo při Líbání v třešňovém sadu, kdy se přítomné
páry pokusily překonat rekord v líbání v jednu chvíli.
K účasti jsme vyzvali i veřejnost.



Po dlouhém jednání Jitky Šimkové s firmou Turistický deník začínáme prodávat turistickou vizitku
Hlízova. Kromě původně zamýšleného Dlabalova statku vizitku zdobí i zámek a bývalá škola
s parkem. Na webu spolku Pavel Rak vytvořil
sekci pro turisty s příspěvky o historii
uvedených staveb. Dějiny rodu Pospíšilových
a Jelínkových sestavila Jitka Šimková
z vyprávění pana J. Dlabala a jeho dcery Ing.
M. Trebichavské. Do Hlízova si pro turistické
vizitky přijelo v průběhu roku více než 160
zájemců.
Prodejní místa jsou u P. Raka v č.p. 133 a u
J. Šimkové v č.p. 172.
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Červen


Ve dnech 2. – 17. 6. si mohla veřejnost prohlédnout
v kapli na hřbitově výstavu fotografií paní Aleny
Prausové „Mezi nebem a zemí“, kterou spolek
připravil podle koncepce Lady Lisé. Výstavu
navštívilo více než 150 lidí. Při vernisáži 2.6.2016 byla
kaple plná hostů nejen z Hlízova, ale i z Kutné Hory,
Kolína a Pardubic. Nechyběli zástupci Obzorů
Kutnohorska.



4. 6. jsme uspořádali 1. ročník pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem. Akce se
zúčastnilo 128 turistů. Na doprovodném programu
s námi spolupracovala řada organizací i jednotlivců:
Kaňkovské sedlo, z.s., Libenický okrašlovací spolek,
Spolek Malíňačky, Starokolínský okrašlovací spolek,
Mgr. Lubomír Krátký z Grunty, Ing. Jiří Šimek,
Římskokatolická farnost Kutná Hora Sedlec,
Římskokatolická farnost Kutná Hora – arciděkanství
Kutná Hora, Římskokatolická farnost Kolín a
Českobratrská církev evangelická v Kolíně. Kladné
reakce turistů nás velice potěšily a s radostí budeme
pokračovat v dalších ročnících.



Na startu při Jarním putování jsme začali
prodávat výroční turistickou nálepku, kterou
jsme nechali zhotovit od firmy Klubu českých
turistů - Turistické známky.



Pro poutníky, kteří zavítají do Hlízova, jsme si pořídili originální
razítko s motivem hřbitovní kaple.
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Červenec




18.6. jsme se zúčastnili s dětmi z Hlízova v třešňových
sadech pod rozhlednou Třešňobraní (rekonstrukce
bitvy z roku 1421, kdy husité dobývali sedlecký
klášter). Akci organizoval spolek Kaňkovské sedlo.
Návrh kostýmů pro děti připravila Lada Lisá a některé
obleky i repliky zbraní vyrobila. Do výroby se zapojila i
řada rodičů dětí.

Zveřejnili jsme na webu spolku sérii příspěvků o
historii Hlízova od prvního písemného záznamu
o obci až po nejnovější události. Texty Jitky
Šimkové vycházejí ze studia kronik, uložených ve
Státním oblastním archivu v Kutné Hoře, a ze
vzpomínek pamětníků. Jsme vděčni za
spolupráci na zpřesnění výkladu událostí pánům
Veselskému a Krčilovi. Část kroniky z doby
okupace přepsal do samostatného příspěvku
Pavel Rak.

Srpen


Návrh textu a fotografií výstavního panelu o obecné škole v Hlízově v době 2. světové války byl
předán do projektu Školákem ve válečných letech,
který vyhlásily v r. 2015 Památník Terezín, Národní
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,
Institut Terezínské iniciativy a Národní institut pro
další vzdělávání. Putovní výstava asi 30 panelů škol z
celé České republiky bude představena v Praze v
budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 15.
března 2017. Informace pro jeden z panelů výstavy
zpracovali Jitka Šimková z Pamětní knihy Hlízova a
Jakub Skýva rozhovorem s pamětnicí událostí paní
Doubravovou.
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Září




23.8. jsme podnikli společně celodenní pěší výlet s
dětmi i dospělými na Sion. Prošli jsme se naučnou
stezkou „Cestou husitských hejtmanů”. Děti po cestě
plnily různé úkoly, které jim připravila Lada Lisá. Naše
putování zdokumentoval Jakub Skýva
v Kutnohorských listech.

17. 9. jsme se vydali s dětmi i dospělými na podzimní
cyklojízdu z Hlízova do Záboří nad Labem. Cestou
jsme se zastavili ve Starém Kolíně u staveb zapsaných
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek. Přírodní rezervací Na hornické jsme dojeli k
soutoku Labe a Doubravy. A dále až do Záboří nad
Labem, kde naši skupinu očekával pan Radek Pospíšil.
Představil svoji práci včelaře a chovatele ovcí.
Ochutnali jsme i medovinu. Výlet jsme zakončili
občerstvením na Kačině.

Říjen


14.10. vedla Lada Lisá tvořivé odpoledne s výrobou
keramických vánočních dárků pro děti z mateřské
školy, jejich rodiče a další zájemce z řad veřejnosti.
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Za podpory firmy SV metal , která nám zdarma
vyrobila štítky pro názvy stromů a keřů ze zahrady
a parku u bývalé školy, připravujeme na červen 2017
pro veřejnost Zahradní slavnost. Chceme
připomenout, že v roce 2017 uplyne 110 let od
postavení školní budovy a založení parku. Oslava
také připomene, že před 10 lety byl park
revitalizován a škola přestavěna na dům
s chráněnými byty podle návrhu tehdejšího starosty
Ing. Jiřího Vrby.



Přednášku pro veřejnost a podklady k jednotlivým
rostlinným druhům si pro Zahradní slavnost
připravuje Ing. Anna Rajchmanová, zahradní
architektka, autorka projektu revitalizace parku
z roku 2007.

Listopad


3.11. jsme se naposledy rozloučili s čestnou členkou
spolku paní Alenkou Dempírovou. Budeme na ni
stále vzpomínat. Pomáhala nám radami a byla pro
nás morální oporou. Na dobré a laskavé lidi, kterými
paní Dempírová i její manžel byli, nikdy
nezapomeneme.



7. 11. jsme podruhé uspořádali mši za živé a zesnulé
obyvatele Hlízova v obřadní kapli na hřbitově, sloužil ji
P. Pavel Tobek. Květinovou výzdobu naaranžovala
Romana Kohárová.
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Mši doprovodila výstava fotografií, kterou připravila Jitka Šimková, a beseda s pamětníky při
příležitosti 60. výročí, které uplynulo od zahájení
stavby společného hřbitova pro Hlízov a Malín. Podle
dobových fotografií se díky pamětníkům podařilo
identifikovat přítomné při vysvěcení hřbitova, což
bylo zřejmě jindy než slavnostní předání hřbitova
veřejnosti, jak dokumentuje pozvánka, kterou nám
zapůjčil pan Veselský. Kroniku Hlízova nemáme, od
60. do 90. let 20. století po sloučení Hlízova a Nových
Dvorů pod MNV Nové Dvory nebyla vedena. Jsme
rádi, že se naší akce zúčastnilo více než 40 lidí z obou
obcí. Článek a fotografie pro internetový
zpravodajský portál svoboda.info připravil Jakub Skýva.



11. 11. jsme s dětmi vybarvovali v kulturním domě
figuríny pro dlouho připravovaný betlém. Předlohu
nám namaloval malíř pan Adolf Lisý. Barvy navrhla
Lada Lisá.



Po setmění jsme se vydali s více než 60
účastníky z Hlízova, z Kaňku i dalších míst na
lampionový průvod, který vedl „sv. Martin“ na
koni ze spolku Kaňkovské sedlo.
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Prosinec


11.12. Lada Lisá a Jitka Šimková představily spolek
na adventním trhu, který pořádal Starokolínský
okrašlovací spolek ve Starém Kolíně. Pro prodej nám
vyrobily originální placky HUS lektorky Gasku. Dárky
z keramiky, papíru i přírodních materiálů Ladě Lisé
pomáhaly vyrábět i děti a její kamarádky.



14.12. jsme slavnostně představili
veřejnosti nový betlém, který jsme
vyrobili společně s dětmi a jejich
rodiči a prarodiči. Umístěný byl až do
6. ledna 2017 na veřejném prostranství
v břízkách poblíž mateřské školky a
bývalé školy. Dřevěné součásti zdarma
dodala Kolínská lesní společnost.
Náš program oslovil více než 80
spoluobčanů.



Lada Lisá připravila pro děti večerní
výtvarnou dílničku.



Spolek Malíňačky prodával ve svém stánku
vánoční zboží.
Další stánky zapůjčila Městská knihovna
Kutná Hora.
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Od 18 hodin s námi zpívalo koledy více než 80
dětí i dospělých v rámci nadnárodní akce Česko
zpívá koledy. Hlízov jsme zapojili již podruhé.
Úvodní slovo přednesla Jitka Smejkalová, která
se zároveň spolu s Darjou Plechatovou
postarala o hudební doprovod.
Celý program fotografiemi zdokumentovali
Zdeněk Pospíšil , Jiří Šimek a Alena Prausová.



Přihlásili jsme Hlízov již podruhé do Tříkrálové sbírky,
tentokrát pro rok 2017.



Ve dnech 22. - 23.12. si mohli zájemci odnést do
svých domovů Betlémské světlo, které přivezla od
skautů ze Starého Kolína Lada Lisá. Autorkou
fotografie je paní Alena Prausová.
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10. Hospodaření spolku
Příjmy / výdaje za rok 2016
příjmy banka
18.500,- Kč
příjmy pokladna
příjmy celkem
výdaje pokladna
poplatky banka
výdaje banka

zůstatek
z toho na účtu
z toho v pokladně

9.250,- Kč
27.750,- Kč
8.069,- Kč
0,- Kč
6.996,- Kč

15.240,- Kč
11.654,- Kč
3.586,- Kč

11. Plány spolku v roce 2017
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 celostátních i nadnárodních projektů
 chránit místní krajinu a přírodu
 nadále spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi v okolí
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12. Poděkování sponzorům
Děkujeme těmto dárcům za finanční i materiální pomoc, bez které by spolek nemohl řadu akcí realizovat:
Auto - elektro Pavlík
Veronika Čapková
Dataři s.r.o.
Alenka Dempírová
JPS Plastic s.r.o.
Kolínská lesní společnost s. r.o.
Obec Hlízov
Reklama Česal
SV metal spol. s r.o.
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13. Kde najdete informace o spolku a jeho akcích a projektech?
www.hlizovskyspolek.cz
https://www.facebook.com/hlizovskyspolek/
www.obec-hlizov.cz
nástěnka ve výloze obchodu Unikom v Hlízově
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