Výroční zpráva za rok 2017
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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé,
předkládám Vám výroční zprávu Hlízovského unikátního spolku, ve které Vám představujeme aktivity,
které jsme uskutečnili v roce 2017. Tento rok hodnotíme jako velice úspěšný. Zorganizovali jsme více než
třicet projektů, z nichž některými jsme se připojili k akcím celorepublikovým i těm, které pořádaly
spřátelené spolky. Jsme hrdí na to, že se nám podařilo propagovat naši obec v širokém okolí a že do
Hlízova přijíždějí na akce spolku lidé z celé republiky.
Veškerou práci spojenou s přípravou, realizací a administrativou veškerých činností vykonávají členové
spolku, hospodářka i další spolupracovníci zcela zdarma. Velmi mě těší, že nám všichni sponzoři, které
jsme oslovili, poskytli finanční nebo materiální podporu.
Děkuji všem členům, jejich rodinným příslušníkům, své rodině i dalším přátelům za pomoc, úsilí a energii,
jež pro činnost spolku již třetím rokem neustále vynakládají.
Samozřejmě děkuji vám, kteří se našich aktivit účastníte nebo je sledujete na webových stránkách, protože
bez odezvy by naše práce neměla smysl.
Přeji nám všem, abychom se spolkem HUS prožívali radostné chvíle i v roce následujícím.
Jitka Šimková

V Hlízově 6. 1. 2018
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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. Zakládající členové spolku
Mgr. Jitka Šimková – předsedkyně
Pavel Rak – místopředseda
Mgr. Lada Lisá – místopředsedkyně
Jakub Skýva

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. Účel, charakteristika a hlavní činnost spolku
Účelem spolku je ochrana životního prostředí, rozvoj kulturního a přírodního dědictví a v povědomí lidí
zviditelňování historického odkazu předků v katastru obce Hlízov. Spolek HUS má dobrovolný, nezávislý,
nepolitický a neziskový charakter. 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.

6. Aktivity spolku v roce 2017




Leden


7. 1. jsme zorganizovali podle původního návrhu paní
Dagmar Ruszóové v Hlízově druhou Tříkrálovou sbírku. Pět
skupinek tří králů a dospělí vedoucí předávali všem domovům
požehnání, které získali v sedlecké katedrále. Celková částka,
kterou koledníci vybrali, činila 14 488,- 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.



Na 20. 1. jsme zajistili v Galerii Středočeského kraje v Kutné
Hoře program na výstavě obrazů a kreseb Dětská tematika
v díle bratří Čapků. Celkem se zúčastnilo 20 dětí v doprovodu
jejich rodičů nebo prarodičů. Děkujeme Mgr. Ivaně Hasalové
za vedení interaktivního programu, při kterém všem přiblížila
tvorbu těchto dvou českých klasiků.



Jitka Šimková připravila podklady pro žádost o grant Města
Kutná Hora na 2. ročník pochodu/cyklovýletu Jarní putování
se sv. Jakubem. Spolek získal 5 000 Kč.

Únor


14. 2. se uskutečnila členská schůze, která schválila zprávu o hospodaření a program na rok 2017.
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Březen
 Putovní výstava Školákem ve válečných letech (30 panelů o školách za 2. sv. války z celé České
republiky) byla zahájena v Praze v budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 15. 3. 2017.
Informace pro jeden z panelů výstavy o hlízovské škole v době okupace zpracovali Jitka Šimková
z Pamětní knihy Hlízova a Jakub Skýva rozhovorem
s pamětnicí událostí paní Doubravovou. Hlízovský unikátní
spolek byl jediným spolkem, který se zapojil do tohoto
projektu, který vyhlásily v r. 2015 Památník Terezín, Národní
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Institut
Terezínské iniciativy a Národní institut pro další vzdělávání.
Ostatní panely zpracovalo dalších 14 týmů žáků a učitelů ze
základních a středních škol z celé České republiky. Do konce
roku se informace o životě ve škole za protektorátu dozvěděli
z výstavy návštěvníci v Morkovicích, Uherském Hradišti,
Svatobořicích – Mistříně, Židlochovicích, Moravských Budějovicích a Českých Budějovicích. Do Hlízova
výstava doputuje z Kutné Hory v červnu 2018.





Duben


7. 4. jsme v kulturním domě s 30 dětmi i jejich rodiči v rámci
velikonoční dílničky vymalovali podle předlohy, kterou
vytvořila Lada Lisá, velikonoční dekoraci. Umístili jsme ji na
prostranství V Břízkách.



8. 4. jsme se poprvé přidali k projektu “Ukliďme Česko” a 21
dobrovolníků dětí a jejich rodičů a prarodičů celkem sesbíralo
během sobotního dopoledne cca 350 kg odpadků v lokalitě
pod Skalkou. Tento prostor dlouhá léta zanedbaný se
podařilo vyčistit.

Květen


1.5. jsme podpořili již podruhé svou účastí spolek Kaňkovské
sedlo při Líbání v třešňovém sadu pod rozhlednou Havířská
bouda. Celkem se programu zúčastnilo asi 150 lidí.
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 Na webové stránce spolku jsme zveřejnili informaci o tom,
že Biokoridor a větrolam v Hlízově získal v Senátu České
republiky ocenění za 3. místo v soutěži „Společné zařízení
roku“ pořádanou Státním pozemkovým úřadem.



Pořídili jsme turistické razítko a zároveň logo pro Jarní putování.
Návrh vytvořili studenti 2. ročníku Vyšší odborné školy, Střední
průmyslové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
v Kutné Hoře, oboru Informační technologie pod vedením Mgr. Lenky
Drachové. Členové spolku vybrali z 15 návrhů razítko s motivem
mušle. Je symbolem poutníků na Svatojakubské cestě a evokuje,
že poblíž Hlízova na Kaňku bylo kdysi moře, což dokládají četné nálezy
zkamenělin a zbytky křídového útesu.



Ve dnech 13. – 29. 5. si mohla veřejnost prohlédnout na Kaňku v budově bývalé radnice výstavu
fotografií paní Aleny Prausové „Čeho jste si po cestě možná nevšimli“, kterou připravila Lada Lisá pro
spolek Kaňkovské sedlo jako součást Jarního putování.



Ve dnech 13.5. – 9. 6. jsme uspořádali v kapli na hřbitově
výstavu fotografií ze Svatojakubské cesty Ivany Soukupové,
kterou absolvovala z Prahy do Santiaga de Compostely
v délce 3 300 km v roce 2012. Při vernisáži byla kaple plná
hostů nejen z Hlízova, ale i z Kutné Hory a dalších míst.



Při příležitosti 2. ročníku Jarního putování jsme nechali
vyrobit i absolventskou turistickou vizitku, kterou obdrželi
zdarma účastníci při návratu do cíle.
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13.5. jsme uspořádali 2. ročník pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem. Akce se
zúčastnilo 390 turistů. Na doprovodném programu s námi spolupracovala řada organizací i
jednotlivců: Kaňkovské sedlo, z.s., Spolek Malíňačky,
Starokolínský okrašlovací spolek, Mgr. Lubomír Krátký
z Grunty, Ing. Jiří Šimek, Bc. Aneta Benešová,DiS, Mgr. Eliška
Šimková, Lektorské centrum GASK Kutná Hora, Hornický
spolek Barbora, Dagmar Strbíková – knihovna Miskovice
Ladislav Čvančara ze Svaté Kateřiny, Lenka Krajíčková ze
Svaté Kateřiny, Josef Malý ze Záboří nad Labem, Spolek
Denemark, Spolek Nebovidská tvrz, Římskokatolická farnost
Žíželice, Vinné sklepy Kutná Hora, Mgr. Radek Pospíšil ze
Záboří nad Labem, Vinné sklepy Kutná Hora, Obec Miskovice,
Římskokatolická farnost Kutná Hora Sedlec, Římskokatolická farnost Kutná Hora – arciděkanství Kutná
Hora a Římskokatolická farnost Kolín. Opětovné kladné reakce turistů, kteří přijeli z celé České
republiky, nás velice potěšily a s radostí budeme pokračovat v dalších ročnících.



13.5. uspořádala Lada Lisá dílničku, při níž si mohli účastníci
Jarního putování i děti z obce, aniž by se registrovaly na
startu, vyrobit přáníčko ke Dni matek.



13.5. připravil Jakub Skýva férovou snídani pro účastníky
Jarního putování i pro každého, koho tato akce Světového
dne pro fair trade piknikovým happeningem na podporu
lokálních a fairtradových pěstitelů oslovila.



20.5. jsme předvedli v Nebovidské tvrzi se spolkem
Kaňkovské sedlo a s dětmi z Hlízova a z Kaňku (cca 40
účastníků) krátké divadelní představení z doby husitských
válek na téma dobytí sedleckého kláštera. Inspirovali jsme se
ve Starých pověstech českých A. Jiráska.
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Červen



9.6. jsme zapojili kapli na hřbitově do celostátního projektu
Noc kostelů. Více než 30 návštěvníků si během večera
poslechlo vyprávění Ivany Soukupové o její 3 300 km dlouhé
pěší pouti z Prahy do Santiaga de Compostely. Eliška Šimková
zazpívala s kytarou písně ze zpěvníku Hosana a s životem
patrona Hlízovského unikátního spolku sv. Jakuba seznámila
přítomné Jitka Šimková.



11. 6. jsme připojili Hlízov k nadnárodnímu projektu Víkend otevřených zahrad. Připravili jsme
Zahradní slavnost, při níž jsme připomněli, že uplynulo 110 let od výstavby budovy školy a založení
zahrady a parku. Zároveň jsme oslavili i desetileté výročí, které uběhlo od revitalizace parku a
přestavby školy na dům s chráněnými byty. Formou
sponzorského daru nám vyrobila firma SV metal nerezové
štítky, které Ing. Anna Rajchmanová s názvy jednotlivých
stromů, keřů a dalších rostlin rozmístila v parku a na školní
zahradě. Po odborné přednášce paní inženýrky o zakládání
zahrad všechny děti i dospělé potěšila vtipná a
nápaditá pohádka Měla babka čtyři jabka, kterou zahrál
Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou bez nároku na
honorář. V druhé polovině odpoledne si děti vyráběly s
Ladou Lisou keramické ozdoby. Součástí programu byla i
výstava historických fotografií a parku ve čtyřech ročních obdobích, jak nafotografovala paní Alena
Prausová. Pohoštění zajistil spolek HUS a další přítomní. Programu se zúčastnilo asi 100 dětí a
dospělých. Na realizaci projektu jsme získali finanční příspěvek 5 000 Kč od MAS Lípa pro venkov.



Při příležitosti 110 let od výstavby budovy školy a založení
zahrady a parku v Hlízově jsme nechali vyrobit výroční
vizitku.

Červenec



Na zasedání Zastupitelstva Obce Hlízov dne 10.7. jsme
požádali o zařazení do programu jednání “Návrh na úpravu
prostranství u pomníku padlých”, neboť současný stav
bezprostředního okolí pomníku dle našeho názoru hyzdí
vzhled obce. Jednoduchou vizualizaci připravil Pavel Rak.
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Srpen




26. 8. jsme si zpříjemnili poslední prázdninovou sobotu
dvanáctikilometrovou procházkou v rámci 36. ročníku
turistického pochodu Cestami Jaroslava Haška, který
pořádal KČT, odbor Bohemia Světlá nad Sázavou. Trasa vedla
malebnou krajinou přes obec Pohleď, kde jsme navštívili
Michalův statek, jehož historie sahá až do16. století.
S dějinami stavby nás seznámil starosta obce Ing. Milan
Klement. Ve Světlé nad Sázavou jsme sestoupili i do podzemí.
Průvodcem nám byl hlavní organizátor pochodu Jaroslav
Vála.

Září




26.7. a 16.8. jsme v rámci oslav 110. výročí založení zahrady
a parku připravili letní přírodovědný program pro děti
a dospělé. Mgr. Karel Vopařil připravil pracovní listy přímo
na míru nově označených stromů a keřů. Děti si se všemi
úkoly hravě poradily a letní testování jim budou připomínat
vlastnoručně vyrobené kočky a motýli, které si zhotovily
z hlíny s Ladou Lisou. Děti z Hlízova tak měly možnost prožít
prázdninové dopoledne s dětmi z příměstského tábora z
Kaňku. Programu se celkem zúčastnilo více než 100 dětí.

25.9. jsme přednesli návrh Zastupitelstvu obce Hlízov, kde
jsme nabídli zajištění financování projektu obnovení pamětní
desky věnované vzpomínce na Fr. Kočárníka, který bojoval
4 roky jako člen Roty Nazdar v 1. světové válce na západní
frontě. Deska byla odstraněna v době 2. světové války
a ztratila se. Získali jsme povolení Obce Hlízov k umístění
pamětní desky na původní místo, bývalou školu v Hlízově.
Oslovili jsme firmy i jednotlivce s žádostí o sponzorský dar.

Říjen


6.10. vedla Lada Lisá tvořivé odpoledne s výrobou
keramických vánočních dárků pro děti, jejich rodiče a další
zájemce z řad veřejnosti.
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Listopad


4. 11. jsme potřetí uspořádali mši za živé a zesnulé obyvatele
Hlízova v obřadní kapli na hřbitově, sloužil ji P. Pavel Tobek.
Květinovou výzdobu naaranžovala Romana Kohárová.

 11. 11. jsme ve spolupráci s Vinnými sklepy Kutná Hora uspořádali Martinské setkání s různorodým
programem. Děti s Ladou Lisou dokončovaly rozpracované
keramické výrobky. Pak se prošly v lampionovém průvodu za
bludičkovým překvapením. 40. výročí dokončení výstavby
kulturního domu jsme si připomněli promítáním historických
fotografií a poslechem záznamu slavnostního proslovu
předsedy MNV pana Pospíšila z roku 1977. Prezentaci
připravil Pavel Rak. Všichni přítomní měli možnost
ochutnávat v průběhu odpoledne a večera Svatomartinská
vína Vinných sklepů Kutná Hora.





Jitka Šimková získala od pamětníků a z kronik školy a obce uložených ve Státním okresním archivu v
Kutné Hoře informace, které dokládají, že naši předci vysadili v Hlízově v letech 1919 a 1968 poblíž
budovy školy lípy svobody. Díky těmto skutečnostem jsme mohli zapojit Hlízov do iniciativy Nadace
partnerství Stromy svobody, jejímž cílem je nashromáždit 1918 takto zasazených stromů, v roce 2018
připomenout 100. výročí vzniku ČSR a iniciovat výsadbu nových stromů.



Pavel Rak a Jitka Šimková připravili podklady pro žádost o grant Nadace Via na získání finančních
prostředků na obnovení pamětní desky Fr. Kočárníka a doprovodný program. Projekt se umístil na 16.
místě z 38 přihlášených projektů. Nadace ale podpořila pouze prvních 15 projektů.

Prosinec


13.12. jsme znovu nainstalovali na prostranství V Břízkách betlém, který jsme v roce 2016 vyrobili
společně s dětmi a jejich rodiči a prarodiči.
Od 18 hodin s námi zpívalo koledy více než 80 dětí
i dospělých v rámci celostátní akce Česko zpívá
koledy. Hlízov jsme zapojili již potřetí. Úvodní
slovo přednesla Jitka Smejkalová, která se zároveň
spolu s Darjou Plechatovou postarala o hudební
doprovod. Sólo na trubku Dana Talandy oživilo
sborový zpěv dětí i dospělých. Zboží prodávaly
spolky HUS, Malíňačky a Kateřina Šimková.
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Přihlásili jsme Hlízov již potřetí do Tříkrálové sbírky,
tentokrát pro rok 2018.



Ve dnech 22. - 23.12. si mohli zájemci odnést do svých
domovů Betlémské světlo, které přivezla od skautů ze
Starého Kolína Lada Lisá. Autorkou ilustrační fotografie je
paní Alena Prausová.

7. Hospodaření spolku
Příjmy/ výdaje za rok 2017
příjmy banka

30.070,00 Kč

příjmy pokladna

19.254,00 Kč

příjmy celkem

49.324,00 Kč

výdaje pokladna
poplatky banka

9.477,00 Kč
0,00 Kč

výdaje banka

18.451,70 Kč

zůstatek

36.635,30 Kč

z toho na účtu

23.272,30 Kč

z toho v pokladně

13.363,00 Kč
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8. Plán akcí spolku v roce 2018
6.1.

Tříkrálová sbírka (7 skupin)

10.2.

Keramická dílnička s velikonoční tematikou

17.3.

Výlet do Kutné Hory na pozvání Charity ČR s prohlídkou střediska Na Sioně a chrámu sv.
Barbory pro děti a vedoucí skupin Tříkrálové sbírky

23.3.

Velikonoční tvoření a promítání historických fotografií ze života v obci ve 20. století
Umístění velikonoční dekorace v parku V Břízkách ( do 15.4.)

7.4.

Ukliďme Česko

24.3.

Pochod Jarní Vysočinou z Havlíčkova Brodu

19.5.

Jarní putování se sv. Jakubem a výstava obrazů Vl. Císaře v kapli

25.5.

Noc kostelů v kapli na hřbitově - výstava obrazů Vl. Císaře a promítání dokumentu: kostely
Kutné Hory z dronu

9.6. – 10.6.

Putovní výstava Školákem ve válečných letech – kulturní dům

9.6.

Slavnostní odhalení pamětní desky Fr. Kočárníka na budově bývalé školy
Procházka Hlízovem – přednáška o stromech, které rostou na obecních i soukromých
pozemcích (Mgr. Karel Vopařil) v rámci akce Víkend otevřených zahrad
Program pro děti – Tylova herecká škola Kutná Hora
Občerstvení

25.8.

Pochod Cestami Jaroslava Haška ze Světlé nad Sázavou, návštěva zámku s prohlídkovým
okruhem pro děti
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28.10.

Výročí 100 let republiky – vzpomínkové setkání u Lípy svobody a pomníku padlých, výsadba
nové lípy u hřbitova
Výstava fotodvojice z doby 100 let Československé republiky v Hlízově

3.11.

Mše v kapli na hřbitově

11.11.

Keramická dílnička, lampionový průvod, promítání historických fotografií a ochutnávka
Svatomartinských vín z Kutné Hory

14.12.

Rozsvícení betlému, adventní trh, Česko zpívá koledy

22.12. – 23.12. Betlémské světlo

9. Poděkování sponzorům
Děkujeme těmto dárcům (řazeno abecedně dle příjmení nebo názvu firmy) za finanční nebo materiální
pomoc v roce 2017, bez které by spolek nemohl řadu akcí realizovat:
Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou
Jan Dlabal
Kolínská lesní společnost s. r.o.
MAS Lípa pro venkov
Město Kutná Hora
Obec Hlízov (bezplatné pronájmy obecních prostor)
Rajchman a syn s.r.o.
Pavel Rak
SV metal spol. s r.o.
Petr Veselský
Vinné sklepy Kutná Hora
Mgr. Karel Vopařil
Ing. Jiří Vrba
ZOS Kačina, a.s.
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10. Kde najdete informace o spolku a jeho akcích a projektech?
www.hlizovskyspolek.cz
https://www.facebook.com/hlizovskyspolek/
www.obec-hlizov.cz
nástěnky ve výloze obchodu Unikom v Hlízově
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