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1.  Úvodní slovo 
 

Vážení přátelé, 

předkládám Vám výroční zprávu za rok 2020, ve které rekapitulujeme všechny aktivity, které se nám podařilo 

zrealizovat.  

Jarní putování se sv. Jakubem jsme zorganizovali již popáté s desítkami dalších spolupořadatelů z okolních 

obcí. Program byl tentokrát obohacen o setkání příznivců časopisu NaCestu s jeho redakcí. Původně 

naplánovaný termín jsme sice museli z května přesunout na začátek září, ale i tak do Hlízova přijelo 484 

turistů a mohli jsme jim představit celý program v plné kráse a zároveň i oslavit páté výročí založení našeho 

spolku výstavou fotografií v kulturním domě.  

I ostatní naplánované akce se nám podařilo z větší části zrealizovat navzdory omezením, která přinesla 

celosvětová epidemie coronaviru.   

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 především pevné zdraví, abychom v roce 2021 mohli pokračovat v další práci, která přinese 

takový přínos jako projekty, které jsme dosud zrealizovali.    

Jitka Šimková 

V Hlízově 7. 1. 2021  
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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 
 
 
Ke dni 31.12.2020 má 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 weby spolku 
 
Autorem loga je Pavel Rak.  Sestavil název spolku v barvách státní vlajky s podkreslením kostek 
představujících silnici, která vedla Hlízovem do roku 2019. Symbolicky je to cesta, 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 správcem archivu historických fotografií spolku, tvůrcem a spolu s Jitkou Šimkovou i správcem 
webových stránek spolku a skupiny Hlízovský unikátní spolek na facebooku. 
 
 
 

 

http://www.hlizovskyspolek.cz/
http://kocarnik.maweb.eu/
http://ozivlalouka.maweb.eu/
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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, na Kutnohorsku a Kolínsku. 

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 2020 
 

• Leden 

 

✓ 7.1. se uskutečnila šestá členská schůze. Členové schválili výroční zprávu, zprávu o hospodaření spolku, 

program na rok 2021 a strategický plán spolku na roky 2020-25. Předsedkyní spolku zvolili Jitku 

Šimkovou a místopředsedkyní Ladu Lisou. 

 

✓ 11.1. spolek zorganizoval podle původního návrhu a za pomoci paní Dagmar Ruszóové v Hlízově 

pátou 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 19 232 ,- 

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. 

 

 

✓ Jitka Šimková připravila podklady pro žádost o grant Města Kutná Hora na 5. ročník turistického 

poznávacího pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem. Spolek získal dotaci 35 800,- Kč. 

 

 

• Únor  

 
✓ Na Jarní putování se sv. Jakubem přispěla firma SV Metal spol. s r.o. sponzorským darem 10 000,- Kč. 

Žádost o finanční příspěvek připravila Jitka Šimková. 

 

✓ Na webu spolku jsme zveřejnili galerii třiceti sedmi fotodvojic Hlízova. Porovnaná jsou různá místa v 

celé obci od konce 19. století se stavem k roku 2018. Prezentace je výsledkem práce z let 2016–2020: 
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získání fotografií od občanů Hlízova 2016, nafotografování míst 2018, výstava tištěných fotodvojic 

v kulturním domě v l. 2018 a 2019. Projekt zrealizovali Pavel Rak, Jiří Šimek a Jitka Šimková.  

 

• Březen 

 
✓ Studenti SPŠ Kutná Hora pod vedením Mgr. Lenky Drachové a Mgr. Romany Hájkové vytvořili návrhy 

pro 3 nová turistická razítka. Razítka využili turisté na startu a v cíli turistického pochodu Jarní putování 

se sv. Jakubem. 

 

• Duben  
 

✓ Na 4.4. Jitka Šimková přihlásila již čtvrtým rokem spolek k projektu “Ukliďme Česko”. Vzhledem 

k nouzovému stavu v České republice v souvislostí s epidemií koronaviru nebylo možné tuto akci 

zorganizovat s dobrovolníky z řad dětí, jejich rodičů a prarodičů. A tak členové spolku na doporučení 

organizátorů z Ukliďme Česko uklízeli individuálně ve dvojicích. Celkem sesbírali během velikonoční 

soboty 11.4. cca 20 kg plastových lahví a sáčků při levém břehu řeky Klejnárky na cestách od Mladého 

Hlízova ke Starému Kolínu a podél kanálu Šífovka k Hlízovu. Odpadky byly vytříděny do kontejnerů na 

plast v Hlízově. 8.5. byl úklid dokončen. Podařilo se nám sesbírat a vytřídit 350 kg stavebního odpadu, 

několik pytlů plastů a 9 pneumatik. Tři pneumatiky jsme vytáhli z kanálu Šífovka. Všechny odpadky 

přijal sběrný dvůr ve Starém Kolíně.  

 

✓ 4.4. neumožnil nouzový stav umístit na prostranství v břízkách velikonoční dekoraci. 

 

✓ 9.4. spolek pořídil a Jiří a Jitka Šimkovi umístili na louku mezi Hlízovem a Starým Kolínem pro cyklisty 

stojan na kola. 

 

✓ V časopisu Krásné město vyšel článek o legionáři Františku Kočárníkovi a obnovené pamětní desce, 

který napsali Jitka Šimková a Pavel Rak, fotografie pořídil Jiří Šimek.  

 

✓ 11.4. nainstalovali Jiří Šimek a Jiří Vrba na budovu mlýna v Mladém Hlízově informační tabuli. Texty 

připravily Jitka Šimková a Kateřina Sosnovcová, fotografie dodali Alena Prausová, Marie Pošíková, 

Oldřich Mikulica, Aleš Prágr, Aleš Mikuláš a Jiří Šimek.  Tyto úkony byly zajištěny dobrovolnickou prací. 

Dřevěnou konstrukci zhotovil Lubomír Bervid, grafický návrh a tisk zajistila firma Lepor. Akce se mohla 

uskutečnit díky finanční podpoře Města Kutná Hora a firmy SV Metal spol. s r.o. v rámci projektu Jarní 

putování se sv. Jakubem. 

 

• Květen 

 

✓ Jitka Šimková připravila ve spolupráci s firmou Wander Book s.r.o. návrh a následně nákup 

absolventské vizitky, kterou obdrželi zdarma účastníci Jarního putování, a nové výroční turistické 

vizitky 5 let činnosti Hlízovského unikátního spolku, která je určena k prodeji.  

 

✓ 23.5. měl spolek uspořádat 5. ročník pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem.  V tomto 

roce obohacený o 1. setkání příznivců a předplatitelů časopisu NaCestu s redakcí. Ale v souvislosti 

s epidemií koronaviru byla akce přesunuta na 5. září. 

 

✓ 9.5. spolek připravil ve spolupráci s Kateřinou Sosnovcovou na louce mezi Hlízovem a Starým Kolínem 

Vítání ptačího zpěvu, při kterém veřejnost mohla zhlédnout odchyt a kroužkování ptáků. V souvislosti 

https://hlizovskyspolek.cz/category/pochod/
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s epidemií koronaviru byl možný vstup veřejnosti ve skupinách do 10 osob. Během dopoledne se 

vystřídalo na louce cca 70 lidí, především rodičů a prarodičů s dětmi. Výsledky odchytu a kroužkování 

ptáků byly publikovány na webu spolku.  

 

✓ Lada Lisá uspořádala 9.5. v rámci Vítání ptačího zpěvu na louce výtvarnou dílničku, při níž si zájemci 

dozdobili keramické ptáčky. 

 

• Červen 

 

✓ 6.6. vstoupila do spolku další členka. 

  

✓ Jitka Šimková objednala a vyzvedla ve firmě Smaltované cedule v Kolíně výrobu repliky historické 

cedule s názvem Obec Hlízov za 2 420,- Kč. Ceduli připevnil na původní místo na budovu mlýna 

v Mladém Hlízově Jiří Šimek.  

 

✓ Lada Lisá připravila (na podporu Nadačního fondu Dr. Dagmar Lieblové) v synagoze v Čáslavi   

výtvarnou aktivitu pro „dětský koutek“, který doplňuje aktivitami pro děti prohlídky budovy od 

července do září. Oblázky poskytla zdarma firma Adolfa Lisého. Jitka Šimková se podílela za spolek na 

zajištění koordinace a přípravy akcí v rámci Roku židovské kultury na Kutnohorsku, tj. moderování a 

lektorskou činnost v rámci vzpomínkových pořadů. 

 

 

• Červenec – srpen 
 
✓ Příprava turistického pochodu Jarní putování se sv. Jakubem. 

 
 

• Září 
 
✓ 5.9. se uskutečnil 5. ročník pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem.  V tomto roce byl 

obohacený o 1. setkání příznivců a předplatitelů časopisu NaCestu s redakcí. Akce se zúčastnilo 484  

turistů.  Na doprovodném programu spolupracovala řada organizací i jednotlivců: Hlízovský unikátní 

spolek spolu s časopisem NaCestu, KČT odbor Praha-Karlov oddíl TurBan, městysem Nové Dvory, 

Starokolínským okrašlovacím spolkem, spolky Kaňkovské sedlo, Malíňačky, Denemark, Nebovidská 

tvrz, Muzeum Malešov, zámkem Kačina, Přátelským pivovarem Malešov, Tvrzí a kempem Malešov, 

Římskokatolickými farnostmi Sedlec, Kutná Hora a Kolín, Bašteckým pivovarem Starý Kolín, GASKem 

Kutná Hora, VOŠ SPŠ a JŠ Kutná Hora, Mgr. Karlem Vopařilem, MgA. Vlastou Samohrdovou, Ladislavem 

Čvančarou, Janem Jungwirthem, Jiřím Švejkem, Helenou Jebavou, Jitkou Duškovou, Bc. Martinem 

Starým, PhDr. Daliborem Hoblem a Mgr. Lubomírem Krátkým. Kladné reakce turistů i redakce časopisu 

NaCestu, kteří přijeli z celé České republiky, nás velice potěšily.  

 

✓ 5.9. uspořádala Lada Lisá za spolek v rámci Jarního putování dílničku, při níž si mohli účastníci i děti 

z obce vyrobit drobnou pozornost ze dřeva a dalších komponentů.  

 

Program Jarního putování obohatily v kulturním domě následující výstavy:  

Pět let činnosti Hlízovského unikátního spolku 

Výstava fotografií amatérské fotografky z Hlízova Aleny Prausové 

  

https://hlizovskyspolek.cz/category/pochod/
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Výstava Křížové cesty v krajině (v kapli na hřbitově), kterou vytvořil z fotografií z cest s popisy PhDr. 

Dalibor Hobl. Květinovou výzdobu naaranžovala Romana Kohárová. 

 

Po celý rok propagoval místa na trasách Jarního putování časopis NaCestu. První týden v září zvalo na 

Jarní putování Rádio Blaník prostřednictvím pořadu Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským. 

Epizody o Starém Kolíně, Šífovce, Kaňku, Kutné Hoře, Nových Dvorech a Svaté Kateřině lze pustit 

z archivu Rádia Blaník.  

Čestným hostem Jarního putování se sv. Jakubem byl Mojmír Ježek, poradce našeho Jarního putování,  

dlouholetý organizátor turistických pochodů Okolo Bohdanče a Ze Zbraslavic nejen do Zruče.  

 

✓ Jitka Šimková zpracovala pro Město Kutná Hora závěrečnou zprávu projektu 5. ročník Jarního putování 

se svatým Jakubem.  

 

• Říjen 

 
✓ 3.10. 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. 
Všichni účastníci si mohli namalovat oblázek a odnést si ho domů. Programu se zúčastnilo 60 lidí, 
většinou dospělých, ale i rodičů a prarodičů s dětmi. 

 
 

✓ Jitka Šimková zpracovala žádost o grant Města Kutná Hora a pro další sponzory na 6. ročník Jarního 
putování se sv. Jakubem 5.6.2021.   

 

• Listopad 
 
✓ Spolek obdržel 5 000,- Kč od Nadačního fondu Dr. Dagmar Lieblové za moderování a lektorskou 

činnost v rámci vzpomínkových pořadů. 

 

• Prosinec 
  
✓ 4.12. nainstalovali Jiří Šimek, Adolf Lisý a Jan Česal na zahradě v Mladém Hlízově betlém vyrobený 

společně s dětmi z obce a jejich rodiči a prarodiči. U betlému se v podvečer sešlo 32 lidí. Na flétnu 

zahrála Ludmila Lisá, koledy zazpívali sourozenci Lajskovi. 

 

✓ Na výzvu organizátorů přihlásila Jitka Šimková skupinu dětí sdruženou pod patronací Hlízovského 

unikátního spolku do soutěže Brána k druhým. 

 

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

 

✓ Ve dnech 23.-24.12. si mohli zájemci odnést do svých domovů od betléma 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. 

 

✓ 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. 
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10.  Fotogalerie z některých zrealizovaných akcí 
 

 

Rozkvetlé krokusy ve tvaru srdce – uctí na louce každé jaro dětské oběti válek. Foto z 25.3.2020 
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Informační tabule na budově mlýna v Mladém Hlízově od 11.4.2020 
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Originál a replika (duben 2020) smaltované tabule s názvem obce Hlízov 
 
 

 
 

Vítání ptačího zpěvu s Kateřinou Sosnovcovou na louce mezi Mladým Hlízovem a Starým Kolínem 9.5.2020 
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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. 

Stojan na kola, řetěz a zámek umístěný na louce v pořizovací ceně 1 582,88 Kč 

Informační tabule na budově mlýna v Mladém Hlízově v pořizovací ceně 6 892,-Kč 

Replika historické smaltované cedule s nápisem Obec Hlízov v pořizovací ceně 2 420,- Kč 

Celková částka majetku spolku k 31.12.2020 je 173 384,88 Kč. 

 

Příjmy / výdaje za rok 2020 

 

Příjmy banka  78 613,00 Kč 

Příjmy pokladna 29 668,00 Kč 

Příjmy celkem               108 281,00 Kč 

 

Výdaje banka  50 868,27 Kč 

Poplatek banka   0,00 Kč 

Výdaje pokladna  54 953,00 Kč 

Výdaje celkem   105 821,27 Kč 

 

Zůstatek   47 569,63 Kč 

 Z toho  banka  44 418,63 Kč 

Z toho pokladna  3 151,00 Kč 
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12. Plán akcí spolku v roce 2021 
 
4.12. - 6.1.  Umístění betlému  

9.1. – 24.1. Propagace Tříkrálové sbírky na webu a fb spolku pro Charitu Česká republika (koledování dětí   

v obci není možné z důvodu vládních opatření v souvislosti s Coronavirem)  

27.3.  Ukliďme Česko 

4.4. - 18.4. Umístění velikonoční dekorace  

1.5. Vítání ptačího zpěvu na louce mezi Hlízovem a Starým Kolínem s Kateřinou Sosnovcovou        

a výtvarná dílnička Lady Lisé 

  ?          Malování laviček v rámci výtvarné dílny Lady Lisé (Termín bude upřesněn podle počasí) 

  ? Fairtraidová snídaně s Kateřinou Sosnovcovou 

Umístění dvou laviček pořízených spolkem do veřejného prostoru 

5.6. Jarní putování se sv. Jakubem - 6.ročník spojený s odhalením pamětní desky Jarního putování 

se sv. Jakubem 

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

23. – 24.12. Betlémské světlo 

13. Poděkování sponzorům 
 

Děkujeme těmto dárcům (řazeno abecedně dle příjmení nebo názvu firmy) za finanční nebo materiální 

pomoc v roce 2020, bez které by spolek nemohl řadu akcí realizovat: 

Časopis NaCestu 

Galerie Středočeského kraje 

Adolf Lisý 

Město Kutná Hora 

Městská knihovna Kutná Hora 

Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové 

Obec Hlízov (bezplatné pronájmy obecních prostor) 

Organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu 

Židovského muzea v Praze  

Alena Prausová 

Rádio Blaník 

Dagmar Ruszóová 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hlizovskyspolek.cz/
https://www.facebook.com/hlizovskyspolek/?fref=ts
http://kocarnik.maweb.eu/
http://ozivlalouka.maweb.eu/

