Výroční zpráva za rok 2018
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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé,
předkládám Vám výroční zprávu za rok 2018, ve kterém naše republika oslavila 100. výročí své existence.
Spolek směřoval činnost tak, aby v Hlízově zůstala trvalá hodnota, která bude uvedené jubileum připomínat.
Za nejcennější výsledek naší práce (z více než čtyřiceti akcí, které jsme zrealizovali pro veřejnost) považuji
pořízení a umístění kopie pamětní desky legionáře Františka Kočárníka na budovu bývalé školy a shromáždění
několika tisíc historických fotografií obce. Srovnali jsme jejich podobu se současným stavem a představili
veřejnosti formou čtyřiceti fotodvojic. Ve stínu by ale nemělo zůstat ani Jarní putování se svatým Jakubem,
které jsme již potřetí zorganizovali spolu s desítkami dalších spolupořadatelů z okolních obcí. Tentokrát trasy
vedly kolem pomníků obětem světových válek.
Práci spojenou s přípravou, realizací a administrativou veškerých činností vykonávají členové spolku
i hospodářka zcela zdarma. Děkuji jim i jejich rodinným příslušníkům, své rodině i dalším přátelům za pomoc,
úsilí a energii, jež vynaložili pro realizaci našich akcí již čtvrtým rokem.
Velmi mě těší, že nám všichni sponzoři, které jsme oslovili, poskytli finanční prostředky. Bez jejich peněz nebo
materiální pomoci bychom nemohli většinu akcí podniknout.
Samozřejmě děkuji i vám, kteří se našich aktivit účastníte nebo je sledujete na webových stránkách, protože
bez odezvy by naše práce neměla smysl.
Přeji nám všem, abychom v roce 2019 dokončili za finanční podpory Nadace Via rozpracovaný projekt
Proměna opuštěné louky v místo setkávání a úspěšně tak zakončili první pětiletý program Hlízovského
unikátního spolku.
Jitka Šimková
V Hlízově 22. 1. 2019
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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
Výbor:

Mgr. Jitka Šimková – předsedkyně
Pavel Rak – místopředseda
Mgr. Lada Lisá – místopředsedkyně

Ke dni 31.12.2018 měl spolek celkem 8 členů.

4. Kontaktní informace
Sídlo: Hlízov 172, 285 32 Hlízov
Kontaktní email: info@hlizovskyspolek.cz
Tlf: 732501009
IČO: 04348257
DIČ: CZ04348257
Bankovní spojení: 414151415/2010
Webové stránky: www.hlizovskyspolek.cz
http://kocarnik.maweb.eu/
http://ozivlalouka.maweb.eu/

5. Logo a web spolku
Autorem loga je Pavel Rak. Sestavil název spolku v barvách státní vlajky s podkreslením kostek představujících
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 webových stránek spolku a spolu s Jitkou Šimkovou i skupiny Hlízovský
unikátní spolek na facebooku.

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.
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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 naší práce je také cesta. Cesta do historie, cesta současností i cesta do budoucna.

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.

9. Aktivity spolku v roce 2018
•

•

Leden
✓

6.1. spolek zorganizoval podle původního návrhu paní Dagmar Ruszóové v Hlízově třetí Tříkrálovou
sbírku. Sedm skupinek tří králů s dospělými vedoucími předávalo do všech domovů požehnání, které
získaly v sedlecké katedrále. Celková částka, kterou koledníci vybrali, činila 18 879,- Kč. Tato hotovost
byla předána Charitě ČR. Koledníci ani spolek z této částky nic nezískávají. O to více si vážíme aktivního
přístupu všech zúčastněných a štědrosti veřejnosti.

✓

Pavel Rak připravil podklady a oslovil sponzory s žádostí o finanční příspěvek na projekt Obnovení
pamětní desky legionáře Františka Kočárníka, která byla umístěna na budovu školy v Hlízově v r. 1936
za přítomnosti 12 000 lidí. Deska byla odstraněna v době 2. světové války a ztratila se. Spolek získal
souhlas obce Hlízov umístit kopii desky na původní místo. Finančně přispěli Fond hejtmanky
Středočeského kraje (40 000 kč), Nadační fond Legie 100 (10 000 kč), firmy SV Metal (10 000), ZOS
Kačina (3 000), Rajchman a syn (1 000 kč), Jan Dlabal (1 500 kč) a Ing. Jiří Vrba (1 000 kč).

✓

Československá obec legionářská uzavřela s Hlízovským unikátním spolkem Memorandum o vzájemné
spolupráci na roky 2018-2019.

✓

Jitka Šimková připravila podklady pro žádost o grant Města Kutná Hora na 3. ročník turistického
poznávacího pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem. Spolek získal 16 900 Kč.

Únor
✓

10.2. Lada Lisá uspořádala v kulturním domě pro veřejnost v pořadí již šesté Hlínování, v jarním termínu
tradičně s velikonoční tematikou. Zapojily se desítky dětí i dospělých.
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•

•

•

✓

13.2. se uskutečnila čtvrtá členská schůze. Členové schválili zprávu o hospodaření spolku, program
na rok 2018 a výbor spolku schválil novou hospodářku, Marii Rakovou. Ze spolku vystoupil jeden
ze zakládajících členů.

✓

Vojtěch Pospíšil, rodák z Hlízova, zapůjčil spolku jedinečné album dobových článků z tisku z roku 1936
a fotografií svého předka, legionáře Františka Kočárníka. Pavel Rak a Jitka Šimková archivní materiál
zpracovali pro projekt spolku Obnovení pamětní desky. Album je velmi cenným svědectvím pro doplnění
dějin z doby 1. světové války.

Březen
✓

23.3. spolek uspořádal v kulturním domě pro veřejnost Jarní setkání. Děti i dospělí si dokončili s Ladou
Lisou keramické výrobky. Lada Lisá všechny předměty dvakrát vypálila ve své soukromé peci za vlastní
finanční prostředky. Pavel Rak připravil promítání historických fotografií ze života Hlízova ve 20. století.
Přítomní mohli ochutnávat vína Vinných sklepů Kutná Hora a Vinařství Žáček Kutná Hora.

✓

23.3. vstoupilo do spolku pět nových členů.

Duben
✓

7.4. spolek zapůjčil výstavu fotografií Ivany Soukupové do kostela ve Zbraslavicích, kde si ji prohlédly
stovky turistů při pochodu Ze Zbraslavic nejen do Zruče.

✓

8.4. Jitka Šimková přihlásila již druhým rokem spolek k projektu “Ukliďme Česko”. 23 dobrovolníků z řad
dětí, jejich rodičů a prarodičů celkem sesbíralo během nedělního dopoledne cca 300 kg odpadků
v obecním lese v Kačinách a při levém břehu řeky Klejnárky od Mladého Hlízova ke Starému Kolínu.
Tento prostor, dlouhá léta zanedbaný, se podařilo vyčistit. Odvoz odpadků do Sběrného dvora ve Starém
Kolíně zajistili Pavel Rak a Jiří Šimek.

Květen
✓

Jitka Šimková domluvila s firmou Turistický deník pořízení výroční vizitky připomínající 100 let od smrti
legionáře Františka Kočárníka. Pavel Rak a 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 vytvořili návrhy turistických razítek s motivem 1. sv. války, roty
Nazdar a legionáře Fr. Kočárníka, které využili turisté na výrobu pamětních placek při Jarním putování.

✓

Při příležitosti 3. ročníku Jarního putování Jitka Šimková jednala s firmou Turistický deník a připravila
podklady pro vydání absolventské turistické vizitky, kterou obdrželi zdarma účastníci při návratu do cíle.

✓

Jitka Šimková připravila výstavu Legionář Fr. Kočárník a obnovování pamětní desky, která byla umístěna
na šesti panelech v kulturním domě při Jarním putování dne 19.5. spolu s rozpracovanou pamětní
deskou zhotovenou z černé žuly s reliéfem tváře Fr. Kočárníka, vytesaným do mramoru. Autorka
MgA. Vlasta Samohrdová byla po celý den přítomná na Jarním putování.
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•

✓

19.5. spolek uspořádal 3. ročník pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem. V letošním roce
zaměřeného na pomníky obětí světových válek a představení projektu spolku Obnovení pamětní desky
legionáře Františka Kočárníka. Akce se zúčastnilo 443 turistů. Trasy pochodu, jejich popis a značení
v terénu zrealizoval Jiří Šimek. Na doprovodném programu se spolkem spolupracovala řada organizací
i jednotlivců: Obecní úřad Nové Dvory, Jaroslav Zatočil, Kaňkovské sedlo, z.s., Spolek Malíňačky,
Starokolínský okrašlovací spolek, Lubomír Krátký z Grunty, Jiří Šimek, Aneta Benešová, Eliška Šimková,
Lektorské centrum GASK Kutná Hora, Hornický spolek Barbora, Dagmar Strbíková – knihovna Miskovice,
Jitka Dušková za Městskou knihovnu Kutná Hora, Ladislav Čvančara ze Svaté Kateřiny, Baštecký pivovar
Starý Kolín, Lenka Krajíčková ze Svaté Kateřiny, Josef Malý ze Záboří nad Labem, Spolek Denemark,
Spolek Nebovidská tvrz, Římskokatolická farnost Žíželice, Vinné sklepy Kutná Hora, 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.
Kladné reakce turistů, kteří přijeli z celé České republiky a ze Slovenska, nás velice potěšily.

✓

19.5. uspořádala Lada Lisá dílničku, při níž si mohli účastníci Jarního putování i děti z obce, aniž by se
registrovaly na startu, vyrobit drobnou pozornost.

✓

Program Jarního putování doplnila v kapli na hřbitově výstava obrazů kutnohorského výtvarníka Mgr.
Vladimíra Císaře za osobní přítomnosti autora. Expozici připravil výtvarník s pomocí Lady Lisé.
Květinovou výzdobu připravila a naaranžovala Romana Kohárová.

✓

25.5. spolek již druhým rokem připravil v kapli na hřbitově program, který Jitka Šimková zařadila
do celostátního projektu Noc kostelů. V úvodu programu představila Hlízovský unikátní spolek.
O hudební vystoupení se postaraly děti ze Starého Kolína a Hlízova pod vedením Darji Plechatové
a Kateřiny Pokorné. Ozvučení zajistili Adolf Lisý a Pavel Rak. O tom, jak tvoří obrazy, se s přítomnými
podělil Vladimír Císař a na závěr moderoval svůj film Kutnohorsko z ptačí perspektivy, který uvedl
v Hlízově jako premiéru. Večerního programu se zúčastnilo několik desítek lidí.

Červen
✓

9.6. spolek představil veřejnosti svůj největší projekt Obnovení pamětní desky na budově bývalé školy
v Hlízově.
Slavnostního programu se zúčastnili kromě členů spolku 3 zástupci Středočeského kraje, 6 představitelů
Československé obce legionářské, sochařka MgA. Vlasta Samohrdová, potomci Kočárníkovy rodiny
a několik desítek občanů Hlízova. Ozvučení zajistili Adolf Lisý a Pavel Rak. Učitelský pěvecký sbor Tyl
z Kutné Hory vystoupil s hudebním programem bez nároku na honorář. Květinovou dekoraci
z chryzantém zhotovila Romana Kohárová. Občerstvení dodal za zvýhodněnou cenu Catering Beil
a zdarma Marie Pošíková. Stany zapůjčil oddíl Skaut z Ratboře. Obsluhu hostů měli na starost Adolf Lisý,
Bohumila a Vladimír Tučkovi. Plastové stoly a židle zapůjčil bezplatně SDH Hlízov.

✓

Díky Aleši Krčilovi, který daroval spolku jedinečnou pohlednici Hlízova dokládající situování desky
na budově školy v r. 1936, mohla být pamětní deska umístěna na původní místo. Zároveň Aleš Krčil
a Petr Veselský poskytli spolku cenné informace, jež doložily a upřesnily skutečnosti z dějin Hlízova.
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•

✓

9.6. měla veřejnost možnost si prohlédnout v kulturním domě putovní výstavu Školákem ve válečných
letech (30 panelů o školách za 2. sv. války z celé České republiky), kterou nainstalovali v Hlízově Jiří
a Jitka Šimkovi. 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. Výstava byla představována
postupně v cca 20 městech v České republice: například v Morkovicích, Uherském Hradišti,
Svatobořicích – Mistříně, Židlochovicích, Moravských Budějovicích a Českých Budějovicích…

✓

9.6. připojila Jitka Šimková již druhým rokem Hlízov k nadnárodnímu projektu Víkend otevřených
zahrad. Spolek připravil Zahradní slavnost, při níž Mgr. Karel Vopařil bez nároku na honorář uspořádal
v plenéru přednášku na téma Proč je lípa český národní strom? V druhé polovině odpoledne se děti
zapojily do interaktivního zábavného i poučného programu Krejčíka Honzy s tematikou kalendáře
a plynutí času. Programu se zúčastnilo asi 25 dětí a jejich rodičů.

✓

Jitka Šimková zaregistrovala lípu svobody vysazenou v obci v roce 1968 do projektu Nadace partnerství
Stromy svobody. Spolek po získání souhlasu od Obecního úřadu Hlízov využil nabídky nadace bezplatně
ošetřit strom. Práce v hodnotě 10 000 kč provedl arborista Jiří Málek, který je držitelem ETW –
certifikovaný evropský stromolezec. 21.6. přijel do Hlízova se svým společníkem ze Stochova u Kladna.
Prořezal větve a stav stromu zhodnotil jako dobrý. Pro děti z mateřské školy uspořádal program
s přírodovědnou tematikou. Úklid větví zajistil Pavel Rak.

✓

Jitka Šimková podala žádost k Nadaci Partnerství na bezplatné získání sazenice lípy malolisté, kterou
spolek naplánoval zasadit 21.10. jako lípu svobody na louce za Mladým Hlízovem.

✓

Jitka Šimková zpracovala pro Město Kutná Hora závěrečnou zprávu projektu 3. ročník Jarního putování
se svatým Jakubem.

Červenec
✓

Hlízovský unikátní spolek si připomněl v předvečer červencových státních svátků smrt mistra Jana Husa.
Po 50 letech tak byla v Hlízově obnovena tradice symbolického zapálení hranice, zahájená roku 1918.
Na louce za Mladým Hlízovem se sešlo více než čtyřicet nejen místních, ale i přespolních z Malína, Kaňku
a Kutné Hory. Program uváděla Jitka Šimková. Zároveň představila záměr spolku proměnit opuštěnou
louku v místo setkávání. O tom, co pro ni znamená Jan Hus, se s přítomnými podělila Eva Čablíková,
členka Českobratrské církve evangelické. Dějiny kostela apoštolů sv. Jana a Pavla v Malíně, který patří
Československé církvi husitské, představil Jaroslav Zatočil. Životní osud Jana Husa názorně přiblížila
Kateřina Pokorná programem pro děti. Celou akci fotograficky zdokumentovali Alena Prausová a Jiří
Šimek.

✓

Pavel Rak vytvořil nový web, v němž shrnul průběh celého projektu Obnovení pamětní desky legionáře
Františka Kočárníka: http://kocarnik.maweb.eu/.
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•

✓

Jitka Šimková vybrala fotografie a napsala text o životě legionáře Fr. Kočárníka a průběhu slavnosti
odhalování jeho pamětní desky na budově školy v Hlízově v roce 1936 a 2018 pro propagační leták. Pavel
Rak ho graficky zpracoval a zadal tisk ve firmě Label. Text letáku do angličtiny přeložila Eliška Šimková.
Je zveřejněn na webu http://kocarnik.maweb.eu/.

✓

Pavel Rak vypracoval dvě závěrečné zprávy projektu Obnovení pamětní desky, na který získal spolek
finanční prostředky z Fondu hejtmanky Středočeského kraje a Nadačního fondu Legie 100.

Srpen
✓

•

•

21.8. nafotografovali Jiří Šimek a Pavel Rak podle historických snímků současnou podobu míst obce
a spolu s Jitkou Šimkovou zalaminovali do velikosti formátu A3 fotografie čtyřiceti fotodvojic. Výstava
mohla být zrealizována díky darovaným fotografiím z konce 19. a 20. století spolku Petrem Veselským,
Alešem Krčilem a dalším občanům Hlízova v letech 2015-2018. Archiv několika tisíc fotografií vytvořil
a spravuje Pavel Rak.

Září
✓

25.9. přednesla Jitka Šimková přednášku v Městské knihovně v Kutné Hoře na téma Osud pamětní desky
legionáře Františka Kočárníka. Pavel Rak představil své působení vojáka na zahraničních misích Armády
České republiky v minulých letech.

✓

28.9. spolek přijal pozvání od Kateřiny Daczické, ředitelky Nadačního fondu Mikuláše Daczického
z Heslova, k účasti na programu k oslavám vzniku Československa na zámku Kačina. Pavel Rak a Jitka
Šimková tam prezentovali výsledky činnosti spolku. Zároveň pro tuto příležitost připravili podklady
o životě legionáře Františka Kočárníka pro výstavu Příběhy roku 1918, která byla na zámku Kačina
vystavena v říjnu 2018.

✓

Spolek začal prodávat limitovanou edici vín z Vinařství Žáček Kutná Hora, s níž bylo možné oslavit 100.
výročí vzniku ČSR. Etiketu s portrétem legionáře Františka Kočárníka a nápisem Legionáři vybojovali
svobodu pro naši republiku navrhl Pavel Rak. S vinařstvím jednala Jitka Šimková.

Říjen
✓

6.10. jsme společně s dalšími spolky z obce v rámci pietního aktu, pořádaného obecním úřadem, uctili
památku obětí válek u pomníku padlých. Pavel Rak vystoupil v kulturním domě s programem
“Prezentace historických fotografií” na Setkání rodáků a přátel Hlízova, rovněž organizovaném Obecním
úřadem Hlízov.

✓

Jitka Šimková zpracovala a podala žádost o finanční příspěvek pro projekt Proměna opuštěné louky
v místo setkávání. Projekt byl podpořen 80 000 kč Nadací Via v programu Živá komunita s přispěním
Nadace JABLOTRON a NET4GAS. Je to maximální částka, kterou nadace pro jeden projekt poskytuje.

✓

14.10. připravili prostor na louce pro sázení lip svobody včetně následného zalévání jam Pavel Rak, Lada
Lisá, Alena Prausová, Jitka Smejkalová, Jiří Šimek a Jitka Šimková.

✓

18.10. podnikli Jiří a Jitka Šimkovi cestu pro dvě lípy do firmy Arboeko v Obříství. Jednu získal spolek
zdarma od Nadace Partnerství, druhou zakoupil z grantu od výše uvedené Nadace Via.
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✓

20.10. se zúčastnila Jitka Šimková v Praze úvodního školení Nadace Via k projektu Oživení louky.

✓

21.10. spolek uspořádal pro veřejnost oslavu 100 let od vzniku Československa na louce za Mladým
Hlízovem. Keramickou a dřevěnou tabulku pro označení stromů zhotovila Lada Lisá. Program uváděla
Jitka Šimková, oblíbenou píseň T.G. Masaryka a státní hymnu společně zazpívali Eva Čablíková a Jakub
Lajsek. Skauty při slavnostním programu reprezentovali Petr Novák a Ludmila Lisá. Dvě lípy svobody
společně zasadilo více než 30 hlízovských občanů. Poselství pro příští generace ke kořenům stromů
napsali a uložili Ludmila Lisá a Matěj a Daniel Dvořákovi.

✓

21.10. zveřejnili Kateřina Pokorná, Lada Lisá, Pavel Rak a Jitka Šimková výstavu Proměny Hlízova?!
na plotech u domů č.p. 51, 36, 133 a 172. Jednalo se o 16 fotodvojic zajímavých míst naší obce
zachycujících jejich proměnu v čase. Graficky zpracoval a zalaminoval Pavel Rak.

✓

28.10. za spolek Lada Lisá a Pavel Rak se svými rodinami vzdali hold u pomníku padlých těm, kteří před
více než 100 lety položili život za naši nově vznikající republiku. Věnec zhotovila Lada Lisá.

• Listopad
✓

3.11. spolek čtvrtým rokem uspořádal mši za republiku a živé a zesnulé obyvatele Hlízova a Malína v kapli
na hřbitově, sloužil ji P. Pavel Tobek. Žalm a státní hymnu zazpívala Eliška Šimková. Jitka Šimková
představila projekt Proměna opuštěné louky v místo setkávání a odpočinku. Přítomná veřejnost mohla
posoudit čtyři návrhy kříže, z nichž byl vybrán jeden, který by měl být na louce umístěn na jaře 2019.
Občerstvení zajistila Marie Pošíková.

✓

Jitka Šimková oslovila 3 dodavatele, kteří by mohli zhotovit výše uvedený kamenný kříž. Nejvýhodnější
nabídka byla od MgA. Vlasty Samohrdové.

✓

Jitka Šimková domluvila s Městskou knihovnou v Kutné Hoře prezentaci výstavy Příběhy roku 1918
v jejích prostorách. Veřejnost si ji mohla prohlédnout po celý listopad.

✓

11.11. uspořádali Pavel Rak a Lada Lisá v kulturním domě již druhým rokem Martinské setkání
s různorodým programem. Více než 40 dětí rozpracovalo keramické výrobky za asistence Lady Lisé
a Kateřiny Dvořákové. Prezentaci historických fotografií připravil Pavel Rak. Všichni přítomní měli
možnost ochutnávat v průběhu odpoledne a večera Svatomartinská vína z Vinařství Vajbar a zakoupit
si vína, která spolek připravil k 100. výročí naší republiky. Celou akci fotograficky zdokumentovala
a občerstvení zajistila Alena Prausová. Premiéru měla výstava 40 fotodvojic Proměny Hlízova?!, kterou
připravili Pavel Rak a Jiří a Jitka Šimkovi.

✓

11.11. se více než 60 dětí zúčastnilo s lampiony stezky odvahy, kterou pro ně připravily Kateřina Pokorná
a Darja Plechatová.

✓

Pavel Rak vytvořil nový web pro projekt Proměna opuštěné louky v místo setkávání
http://ozivlalouka.maweb.eu/.

✓

19.11. Pavel Rak využil nabídky Nadace Via a založil na portálu Darujme.cz sbírku pro projekt Proměna
opuštěné louky v místo setkávání. Napsal a rozeslal dopisy 300 potencionálním sponzorům s žádostí
o finanční příspěvek. Vybranou částku Nadace Via spolku zdvojnásobí po skončení sbírky v roce 2019.
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•

Prosinec
✓

7.12. uspořádala Lada Lisá ve svém domě další keramickou dílničku, při které si děti i jejich rodiče
dokončili rozpracované výrobky. Lada Lisá všechny předměty dvakrát vypálila ve své soukromé peci
za vlastní finanční prostředky.

✓

Jitka Šimková zaregistrovala
https://lipyrepubliky.cz/.

✓

9.12. nainstalovali Adolf Lisý, Milan Pokorný, Jiří Šimek, Lada Lisá a Jitka Šimková na prostranství
V Břízkách betlém, který členové spolku v roce 2016 vyrobili společně s dětmi z obce a jejich rodiči
a prarodiči.

✓

12.12. od 18 hodin se spolkem zpívalo koledy více než 50 dětí i dospělých v rámci celostátní akce Česko
zpívá koledy. Zapojili jsme Hlízov již čtvrtým rokem. Technicky zajistila celou akci Lada Lisá. Ozvučení
zapůjčil Adolf Lisý. Koledy zazpíval sbor dětí ze Starého Kolína a Hlízova, který vedla Darja Plechatová.
Jitka Smejkalová doprovodila zpěv hrou na klávesy. Vánoční zboží prodávaly spolek Malíňačky, Kateřina
Šimková, za HUS Kateřina Dvořáková a Vít Lisý. Občerstvení zajistili ze svých prostředků Vladimír
a Bohumila Tučkovi, Kateřina Pokorná, Lada Lisá, Marie Pošíková, Petra Raková a Jitka Šimková.
Fotografovali Alena Prausová a Jiří Šimek.

✓

Přihlásili jsme Hlízov již počtvrté do Tříkrálové sbírky, tentokrát pro rok 2019. Jednání s Charitou
a zapojenými dětmi a jejich rodiči se ujala Dáša Ruszóová. Pokyny pro koledníky a časový plán zpracovala
Jitka Šimková.

✓

Ve dnech 22.-23.12. si mohli zájemci odnést do svých domovů z domů č.p. 36 a 172 Betlémské světlo,
které přivezla od skautů ze Starého Kolína Lada Lisá.

✓

Pavel Rak a Jitka Šimková po celý rok prodávali zájemcům turistické, výroční a absolventské vizitky
Hlízova, které jsou součástí programu firmy Turistický deník.

lípu

svobody
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vysazenou

v Hlízově

v roce

1968

na

web

10. Fotogalerie

Odhalení pamětní desky legionáře Fr. Kočárníka na budově bývalé školy 9.6.2018

Zahájení projektu Proměna opuštěné louky výsadbou lip svobody 21.10.2018
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Ukázka jedné z fotodvojic projektu Proměny Hlízova?!
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11. Hospodaření spolku
Veškeré finance spolku evidovala a účtovala od března 2018 hospodářka Marie Raková.
Majetek spolku: pamětní deska v pořizovací ceně 45 000 kč, která je od 9.6. umístěna na budově bývalé školy
v Hlízově.

Příjmy / výdaje za rok 2018
Příjmy banka

147 401,00 Kč

Příjmy pokladna

26 196,00 Kč

Příjmy celkem

173 597,00 Kč

Výdaje banka

89 974,40 Kč

Poplatek banka

0,00 Kč

Výdaje pokladna

30 959,00 Kč

Výdaje celkem

120 933,40 Kč

Zůstatek

89 298,90 Kč

Z toho banka

80 698,90 Kč

Z toho pokladna

8 600,00 Kč

12. Plán akcí spolku v roce 2019
5.1.

Tříkrálová sbírka

6.4.

Ukliďme Česko, betonování základu pro kříž na louce za Mladým Hlízovem

11.5.

Jarní putování se sv. Jakubem a výstava obrazů Adolfa Lisého v kapli na hřbitově

24.5.

Noc kostelů v kapli na hřbitově: výstava obrazů Adolfa Lisého

21.6.

Slavnostní otevření oživené louky

22.12. – 23.12. Betlémské světlo
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13. Poděkování sponzorům
Děkujeme těmto dárcům (řazeno abecedně dle příjmení nebo názvu firmy) za finanční nebo materiální
pomoc v roce 2018, bez které by spolek nemohl řadu akcí realizovat:
Catering Beil
7 anonymních dárců, kteří přispěli ve veřejné sbírce Darujme.cz zřízené Nadací Via na projekt Proměna
opuštěné louky v místo setkávání
Jan Dlabal
Galerie Středočeského kraje
Bohuslav Jelínek
Kolínská lesní společnost s. r.o.
Aleš Krčil
Ladislava Ležalová
Adolf Lisý
Město Kutná Hora
Nadace Partnerství
Nadace Via - program Živá komunita s přispěním Nadace JABLOTRON a NET4GAS
Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova v čele s Kateřinou Daczickou
Nadační fond Legie 100
Obec Hlízov (bezplatné pronájmy obecních prostor)
Památník Terezín
Alena Prausová
Vojtěch Pospíšil
Jaroslav Pošík
Rajchman a syn s.r.o.
Reklama Česal
Dagmar Ruszóová
SV metal spol. s r.o.
Tiskárna Label spol. s r.o. Kutná Hora
Ing. Josef Treml
Vladimír a Bohumila Tučkovi
Učitelský pěvecký sbor Tyl Kutná Hora
Petr Veselský
Mgr. Karel Vopařil
Ing. Jiří Vrba
ZOS Kačina, a.s.
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14. Kde najdete informace o spolku a jeho akcích a projektech?
www.hlizovskyspolek.cz
https://www.facebook.com/hlizovskyspolek/
http://kocarnik.maweb.eu/
http://ozivlalouka.maweb.eu/
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