Výroční zpráva za rok 2019
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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé,
předkládám Vám výroční zprávu za rok 2019, ve kterém spolek zakončil svůj první pětiletý program.
Během uplynulého roku se nám podařilo proměnit opuštěnou louku mezi Hlízovem a Starým Kolínem v místo
setkávání. Příchozí si mohou na informační tabuli přečíst o přírodě a historii Hlízova nebo posedět na dvou
lavičkách u stolu. Kamenný kříž poutníkům připomíná, že život je konečný a je pro nás darem od Boha,
a proto bychom si měli vážit každého dne, do kterého se probudíme. Díky výzkumu ornitologů jsme se
dozvěděli, že v této lokalitě u řeky Klejnárky žije velké množství ptáků, brouků a motýlů, z nichž řada se jinde
vyskytuje jen sporadicky.
Jarní putování se svatým Jakubem jsme zorganizovali již čtvrtým rokem spolu s desítkami dalších
spolupořadatelů z okolních obcí. Tentokrát trasy vedly kolem památných stromů a stromů svobody, které
byly a jsou hojně vysazovány při státních výročích.
Výčet všech dalších aktivit spolku i kalendář akcí v roce 2020 najdete na dalších stránkách.
Práci spojenou s přípravou, realizací a administrativou veškerých činností vykonávají členové spolku,
hospodářka i desítky dalších lidí zcela zdarma. Děkuji jim i jejich rodinným příslušníkům, své rodině
i přátelům za pomoc, úsilí a energii, jež vynakládali pro zkrášlení obce i pro veřejnost po pět předchozích let.
Velmi mě těší, že nám 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 2020 zahájili další aktivity, které budou součástí nového programu
Hlízovského unikátního spolku, a přinesly nám i veřejnosti takový přínos jako projekty, které jsme zrealizovali
za prvních pět let.
Jitka Šimková
V Hlízově 7. 1. 2020
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2. Základní údaje
Spolek byl zapsán dne 18. 9. 2015 pod spisovou značkou L 63447, vedenou 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
Mgr. Lada Lisá – místopředsedkyně
Pavel Rak – místopředseda (do 3.8.2019)

Ke dni 31.12.2019 má spolek celkem 7 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 weby 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 a spolu s Jitkou Šimkovou i správcem webových stránek spolku a skupiny Hlízovský
unikátní spolek na facebooku.
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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 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 2019




Leden


5.1. spolek zorganizoval podle původního návrhu a za pomoci paní Dagmar Ruszóové v Hlízově
čtvrtou Tříkrálovou sbírku. Sedm skupinek tří králů s dospělými vedoucími předávalo do všech domovů
požehnání, které získali v sedlecké katedrále. Celková částka, kterou koledníci vybrali, činila 16 799,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.



22.1. se uskutečnila pátá členská schůze. Členové schválili zprávu o hospodaření spolku a program na
rok 2019.



Jitka Šimková připravila podklady pro žádost o grant Města Kutná Hora na 4. ročník turistického
poznávacího pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem. Spolek získal dotaci 28 800,- Kč.

Únor


Na webu jsme zřídili novou rubriku Příroda a zajímavosti. Téma zpracovala Mgr. Kateřina Sosnovcová.



Pavel Rak založil prostřednictvím Nadace Via dárcovskou výzvu na Darujme.cz., ve které spolek získal
na projekt Proměna opuštěné louky v místo setkávání 20 000,- kč. Nadace Via tuto částku
zdvojnásobila. Celkem tedy spolek získal 40 000,- kč.
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Jiří Šimek natřel barvou dřevěné části, ze kterých sestavil informační tabuli, lavičky a stůl určené na
louku mezi Hlízov a Starý Kolín. Komponenty jsme zakoupili od firem Strojírny Svoboda s.r.o. a Lubomír
Bervid ze Starého Kolína a od Kolínské lesní společnosti s.r.o. z Hlízova.

Březen


Studenti SPŠ Kutná Hora pod vedením Mgr. Lenky Drachové a Mgr. Romany Hájkové vytvořili návrhy
pro 10 turistických razítek s motivem stromů, které rostou v Hlízově a okolí. Razítka byla využita na
kontrolních místech Jarního putování se sv. Jakubem.



Jiří Šimek a Jiří Vrba vykopali a následně vybetonovali základy pro kříž, informační tabuli a posezení na
louce. Beton zdarma dodala firma Silnice Čáslav-Holding a.s.



Na Jarní putování se sv. Jakubem přispěla VZP ČR sponzorským darem 10 000,- Kč. Žádost o finanční
příspěvek zpracovala Jitka Šimková.

Duben


1.4. nainstalovali MgA. Vlasta Samohrdová a kameník Martin Čumpelík na louku mezi Hlízov a Starý
Kolín kamenný kříž, který je koncipován jako dík Bohu za dar života. Pozemek, který spolek oživuje pro
veřejnost, byl od nepaměti soukromým majetkem rodiny Pošíkovy, od r. 2019 ho vlastní rodina
Šimkova a Kuchařova.



6.4. Jitka Šimková přihlásila již třetím rokem spolek k projektu “Ukliďme Česko”. 19 dobrovolníků z řad
dětí, jejich rodičů a prarodičů celkem sesbíralo během sobotního dopoledne cca 248 kg odpadků při
levém břehu řeky Klejnárky a na cestách od Mladého Hlízova ke Starému Kolínu. Odvoz odpadků do
sběrného dvora zajistili pracovníci Obecního úřadu ve Starém Kolíně.



7.4. uspořádaly Lada Lisá, Kateřina Dvořáková a Jitka Smejkalová výtvarnou dílničku pro návštěvníky
Hlízovského jarmarku. Akci pořádal Jakub Skýva.



17.4. představila Jitka Šimková na Sousedském dýchánku ve Starém Kolíně zrealizovaný projekt
Proměna opuštěné louky v místo setkávání. Programu se zúčastnilo cca třicet starokolínských občanů.



20.4. nainstalovali Jiří Šimek, David Šimek a Aleš Kuchař na louce posezení a informační tabuli. Texty
připravily Jitka Šimková a Kateřina Sosnovcová, fotografie pořídili Alena Prausová, Michal Kavka,
Michal Hykel, Jiří Šimek a Kateřina Sosnovcová. QR kód vytvořil Pavel Rak.



30.4. předal spolek pobožností žehnání kříže, kterou vedl P. Pavel Tobek, oživenou louku do užívání
veřejnosti. Hudební doprovod zajistili Eliška Šimková a Jakub Lajsek.Programu se zúčastnilo 60 lidí.
Každý z přítomných obdržel pamětní list.
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Květen


Jitka Šimková připravila ve spolupráci s firmou Wander Book s.r.o. návrh a následně nákup
absolventských vizitek, které obdrželi zdarma účastníci Jarního putování, a nových turistických vizitek
Hlízova, které jsou určeny k prodeji.



11.5. spolek uspořádal 4. ročník pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem. V tomto roce byl
zaměřený na památné stromy a stromy svobody a představení projektu spolku Proměna opuštěné
louky v místo setkávání. Akce se zúčastnilo 499 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, Eliška Šimková, Aleš Kuchař, Lektorské centrum GASK Kutná Hora,
Jitka Dušková za Městskou knihovnu Kutná Hora, Ladislav Čvančara a Jan Jungwirth ze Svaté Kateřiny,
Baštecký pivovar Starý Kolín, Spolek Denemark, Nadační fond Mikuláše Daczického, MgA. Vlasta
Samohrdová, Zámek Kačina, 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, nás velice potěšily.



11.5. uspořádala Lada Lisá za spolek v rámci Jarního putování dílničku, při níž si mohli účastníci i děti
z obce, aniž by se registrovaly na startu, vyrobit drobnou pozornost ze dřeva a dalších komponentů.



Program Jarního putování obohatily v kulturním domě následující výstavy:
„Proměny Hlízova v posledních 100 letech“, složená z fotodvojic připravených Pavlem Rakem, Jiřím
Šimkem a Jitkou Šimkovou.
„Příběhy roku 1918“ z dílny Nadačního fondu Mikuláše Daczického. Podklady k části výstavy
s tematikou legionáře Fr. Kočárníka připravili Pavel Rak a Jitka Šimková.
V kapli na hřbitově byla umístěna výstava obrazů výtvarníka Mgr. Adolfa Lisého. Expozici připravila
Lada Lisá. Květinovou výzdobu naaranžovala Hana Vránová.



24.5. spolek již třetím rokem připravil v kapli na hřbitově program, který Jitka Šimková zařadila
prostřednictvím Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec do celostátního projektu Noc kostelů.
O hudební vystoupení se postaraly děti ze Starého Kolína a Hlízova pod vedením Darji Plechatové.
Kateřina Sosnovcová představila ve své přednášce přírodu Hlízova a okolí. O to, jak tvoří své obrazy, se
s přítomnými podělil Adolf Lisý. Večerního programu se zúčastnilo více než 50 lidí.

Červen


27.6. zorganizoval spolek pro veřejnost sousedské setkání se symbolickým zapálením hranice na
počest M. Jana Husa a zároveň oslavu dokončeného projektu Proměna opuštěné louky v místo
setkávání. Zúčastnilo se několik desítek lidí.



Pavel Rak vytvořil na webu spolku novou rubriku s odkazem na stránku, která je elektronickým
výstupem putovní výstavy Školákem ve válečných letech (30 panelů o školách za 2. sv. války
z celé České republiky). Informace o hlízovské škole v době okupace zpracovali v r. 2016 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 vyhlášeného v r. 2015
Památníkem Terezín a dalšími subjekty. Ostatní panely zpracovalo dalších 14 týmů žáků a učitelů ze
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základních a středních škol z celé České republiky. Výstava byla a stále je představována postupně
v cca 25 městech v České republice. Informace pro web o hlízovské škole doplnil Ladislav Řehořek
z památníčku své babičky Blaženy Jindrové (rozené Vrzoňové), která v době okupace chodila do školy
v Hlízově. Po skončení 2. světové války se její rodina odstěhovala do pohraničí, kde paní Jindrová
dosud žije.






Červenec


Kříž na louce jsme doplnili kovovou tabulkou s vysvětlující informací, proč byl tento křesťanský symbol
na louku umístěn.



27.-31.7. pobývali na oživené louce ornitologové Pavel Kverek a Zdeňka Pohanková, aby formou
především nočních odchytů do sítí okroužkovali slavíky. Během svého pobytu okroužkovali 100 slavíků,
13 ledňáčků říčních a mnoho dalších pěvců a vrátili je přírodě. Svou práci představovali každému, kdo
na louku přišel. Získali jsme od nich náměty, jak pokračovat v oživování louky v dalších letech.
Jednotlivé druhy ptáků vyfotografovali Alena Prausová a Jiří Šimek. Jitka Šimková zapsala z informací
od Pavla Kverka texty, které jsou s fotogalerií umístěny na webech spolku.

Srpen




Jitka Šimková zpracovala pro Město Kutná Hora a pro VZP ČR závěrečné zprávy projektu 4. ročník
Jarního putování se svatým Jakubem.

3.8. vystoupil ze spolku Pavel Rak, ale zůstává dále správcem webů spolku a archivu historických
fotografií, externím spolupracovníkem a bude zajišťovat ve svém domě pro spolek prodej turistických
vizitek.

Září
 Jitka Šimková zaslala přihlášku Židovskému muzeu v Praze do projektu Krokus, při kterém spolek spolu
s dětmi z Hlízova a skauty ze Starého Kolína vysadí cibulky krokusů a uctí tak dětské oběti válek.




Jitka Šimková vypracovala závěrečnou zprávu projektu Proměna oživené louky v místo setkávání.
Dobrovolnickou činností bylo odpracováno 1009 hodin. Zúčastnilo se (včetně přítomných na akcích)
380 lidí. Celková částka, která byla investovaná na pořízení kamenného kříže, informační tabule,
posezení, vrtačky a sekačky na trávu s mulčovačem, činí 120 054,- Kč. 80 000,- Kč spolku poskytla
Nadace Via v programu Živá komunita v r. 2018, 40 000,- Kč spolek získal z dárcovské výzvy Darujme.cz
v r. 2019.

Říjen


6.10. se zúčastnili 4 členové spolku a další zájemci výstavy a koncertu v kostele sv. Jana Nepomuckého
na počest 83. narozenin prezidenta Václava Havla. 10 vstupenek získal spolek darem od pořadatele
akce Nadačního fondu Mikuláše Daczického z Heslova.
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6.10. uspořádala Kateřina Sosnovcová na louce mezi Hlízovem a Starým Kolínem odchyt a kroužkování
ptáků s výkladem pro veřejnost v rámci projektu Festival ptactva České společnosti ornitologické.
Programu se zúčastnilo 60 lidí, především rodičů a prarodičů s dětmi.



22. 10. uspořádala Kateřina Sosnovcová v Městské knihovně v Kutné Hoře přednášku Ptáci zemědělské
krajiny. Zúčastnily se jí 2 členky spolku.



V čísle 10/2019 časopisu NaCestu vyšel článek o spolkem obnovené pamětní desce legionáře Františka
Kočárníka na budově školy v Hlízově. Autor článku Jaroslav Vála vycházel z podkladů, které připravili
Pavel Rak a Jitka Šimková.

 Listopad





2.11. se zúčastnily 2 členky spolku mše za živé a zemřelé v kostnici v Sedlci při příležitosti Památky
zesnulých.



8.11. byly zasazeny na louce za přítomnosti dětí a dospělých z Hlízova a ze Starého Kolína cibulky
krokusů. Šablonu ve tvaru srdce pro sázení cibulek připravila Lada Lisá. Zároveň se děti zúčastnily
workshopu s tematikou 2. světové války, který připravily Jitka Dušková, Jitka Šimková a Kristýna
Myřátská. Přítomní si na louce připomněli i 101. výročí vzniku ČSR. Jiří Šimek umístil k lípě svobody
kámen s tabulkami, které zůstanou jako vzpomínka na obě akce. Kámen daroval spolku Adolf Lisý.
Akce se zúčastnilo 32 dětí a dospělých včetně novinářů z Kutnohorského deníku a Svoboda.info.
Občerstvení pro přítomné připravily Lada Lisá a Jitka Šimková.



28.11. se zúčastnily 2 členky spolku v GASK v Kutné Hoře besedy s Ladislavem Špačkem o etiketě
a Václavu Havlovi. Vstupenky daroval spolku pořadatel akce Nadační fond Mikuláše Daczického
z Heslova.



Jitka Šimková zpracovala žádost o grant Města Kutná Hora a pro další sponzory na 5. ročník Jarního
putování se sv. Jakubem 28.5.2020, který bude spojený s 1. setkáním redakce časopisu NaCestu
a Toulavé kamery ČT s příznivci a předplatiteli.

Prosinec


7.12. nainstalovali Milan Pokorný, Tomáš Pokorný, Jakub Pokorný, Jiří Šimek a Jitka Šimková na
prostranství V Břízkách betlém vyrobený společně s dětmi z obce a jejich rodiči a prarodiči.



Přihlásili jsme Hlízov již popáté do Tříkrálové sbírky, tentokrát pro rok 2020. Jednání s Charitou
a zapojenými dětmi a jejich rodiči se ujala Dáša Ruszóová. Pokyny pro koledníky a časový plán
zpracovala Jitka Šimková. Zázemí pro účastníky poskytne v den sbírky Lada Lisá ve svém domě.



Jitka Šimková zaslala do redakce časopisu Krásné město podklady (zpracovala s Pavlem Rakem)
k medailonku o Františku Kočárníkovi a spolkem obnovené pamětní desce. Článek vyjde v čísle 1/2020.



Jiří Šimek připravil novoročenku spolku s motivem andělů, které zhotovila Lada Lisá.



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



Po celý rok na louce zalévali Jiří a Jitka Šimkovi lípy svobody. Jiří Šimek sekal na oživené louce trávu.
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Pavel Rak a Jitka Šimková po celý rok prodávali zájemcům turistické, výroční a absolventské vizitky,
které jsou součástí programu firmy Wander Book s.r.o.



Po celý rok byla na plotech u domů členů spolku umístěna výstava fotodvojic Proměny Hlízova
v posledních 100 letech.

Ledňáček říční od řeky Klejnárky na louce mezi Hlízovem a Starým Kolínem kroužkovaný ornitologem Pavlem
Kverkem na fotografii Aleny Prausové
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10. Fotogalerie z některých zrealizovaných akcí

Kříž, informační tabule a posezení oživují louku mezi Hlízovem a Starým Kolínem od 20.4.2019

Slavnost žehnání kříže v rámci projektu Proměna opuštěné louky v místo setkávání 30.4.2019
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Sázení cibulek krokusů s dětmi z Hlízova a skauty ze Starého Kolína – uctění dětských obětí válek 8.11.2019

Výstava fotodvojic „Proměny Hlízova v posledních 100 letech“ na plotech u domů členů spolku od 21.10.
2018 do 28.10.2019
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11. Hospodaření spolku
Veškeré finance spolku evidovala a účtovala hospodářka Marie Raková.

Majetek spolku:
Pamětní deska, připomínající legionáře Františka Kočárníka, od 9.6.2018 umístěna na budově bývalé školy
v Hlízově v pořizovací ceně 45 000 kč.
Kamenný kříž, dvě lípy malolisté, informační tabule, dvě lavičky, stůl, vrtačka a sekačka na trávu
s mulčovačem v pořizovací ceně 117 490,- Kč.

Příjmy / výdaje za rok 2019
Příjmy banka

79 096,00 Kč

Příjmy pokladna

27 611,00 Kč

Příjmy celkem

106 707,00 Kč

Výdaje banka

143 121,00 Kč

Poplatek banka

0,00 Kč

Výdaje pokladna

16 775,00 Kč

Výdaje celkem

159 896,00 Kč

Zůstatek

36 109,90 Kč

Z toho banka

16 673,90 Kč

Z toho pokladna

19 436,00 Kč
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12. Plán akcí spolku v roce 2020
11.1.

Tříkrálová sbírka

Do 11.1.

Betlém na prostranství v břízkách

19.3.

Setkání účastníků výsadby cibulek krokusů a dalších zájemců na louce mezi Hlízovem
a Starým Kolínem u rozkvetlých krokusů – uctění dětských obětí válek (Termín je zatím
orientační)

4.4. - 18.4.

Umístění velikonoční dekorace na prostranství v břízkách

4.4.

Ukliďme Česko

2.5.

Instalace informační tabule na budově mlýna v Mladém Hlízově

3.5.

Vítání ptačího zpěvu na louce mezi Hlízovem a Starým Kolínem s Kateřinou Sosnovcovou
a výtvarná dílnička Lady Lisé

23.5.

Jarní putování se sv. Jakubem (5.ročník) a setkání čtenářů časopisu NaCestu s autory článků
a redaktory Toulavé kamery České televize, výstava fotografií Aleny Prausové, výstava 5 let
Hlízovského unikátního spolku, výtvarná dílnička Lady Lisé, výstava Křížové cesty na hřbitově

10.12.

Umístění betlému a Česko zpívá koledy (Termín je zatím orientační)

22. – 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 2019, bez které by spolek nemohl řadu akcí realizovat:
7 anonymních dárců, kteří přispěli ve veřejné sbírce Darujme.cz zřízené Nadací Via na projekt Proměna
opuštěné louky v místo setkávání
Galerie Středočeského kraje
Pavel Kverek
Adolf Lisý
Junák – český skaut, středisko Starý Kolín
Město Kutná Hora
Městská knihovna Kutná Hora
Kristýna Myřátská
Nadace Via - program Živá komunita s přispěním Nadace JABLOTRON a NET4GAS
Nadační fond Dagmar Lieblové
Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova v čele s Kateřinou Daczickou
Obec Hlízov (bezplatné pronájmy obecních prostor)
Organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu
Židovského muzea v Praze

Památník Terezín
Milan Pokorný
Jaroslav Pošík
Zdeňka Pohanková
Alena Prausová
Dagmar Ruszóová
Silnice Čáslav-Holding a.s.
Mgr. Kateřina Sosnovcová
Strojírny Svoboda s.r.o.
Ing. Josef Treml
Mgr. Karel Vopařil
Ing. Jiří Vrba
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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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