Výroční zpráva za rok 2021
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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé,
předkládám Vám výroční zprávu za rok 2021, ve které rekapitulujeme všechny aktivity, které se nám podařilo
zrealizovat.
Naší největší akcí, které se účastní zájemci z celé České republiky, bylo tradičně Jarní putování se sv.
Jakubem, které jsme zorganizovali již pošesté spolu s dalšími spolupořadateli z okolních obcí.
Po roční práci jsme vydali knihu s Kutnou Horou za zády, ve které autoři Jitka Šimková a Pavel Rak zpracovali
dějiny Hlízova a ve spolupráci s dalšími autory i dějiny míst, které mohou navštívit účastníci Jarního putování.
I ostatní naplánované akce se nám podařilo z větší části zrealizovat navzdory omezením, která přinesla
celosvětová epidemie koronaviru.
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 2022 mohli pokračovat v další práci, která přinese
takový přínos jako projekty, které jsme dosud zrealizovali.
Jitka Šimková
V Hlízově 7. 1. 2022
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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 31.12.2021 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 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.
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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 2021
•

•

Leden
✓

14.1. se uskutečnila sedmá členská schůze. Členové schválili výroční zprávu, zprávu o hospodaření
spolku a program na rok 2021. Ze spolku vystoupila jedna členka.

✓

Spolek pouze propagoval v Hlízově šestou Tříkrálovou sbírku. Z důvodu pandemie covidu nemohly děti
koledovat u jednotlivých domů v obci jako v předchozích letech.

✓

Jitka Šimková připravila podklady pro žádost o grant Města Kutná Hora na 6. ročník turistického
poznávacího pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem spojený s napsáním a vydáním knihy
S Kutnou Horou za zády. Spolek získal dotaci 34 800,- Kč.

Březen
✓

Skupina dětí sdružená při Hlízovském unikátním spolku zvítězila v 9. ročníku soutěže Brána k druhým,
kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže za
dobrovolnickou práci.
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•

•

✓

Na 27.3. Jitka Šimková přihlásila již pátým 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. Celkem sesbíralo 27 dobrovolníků během soboty
cca 170 kg především plastů a sáčků při levém břehu řeky Klejnárky na cestách od Mladého Hlízova ke
Starému Kolínu, podél kanálu Šífovka k Hlízovu a v lese v Kačinách. Odpadky byly odvezeny do
sběrného dvora ve Starém Kolíně.

✓

27.3. jsme umístili na prostranství v břízkách velikonoční dekoraci.

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.

✓

1.5. uspořádala Kateřina Sosnovcová na louce u řeky Klejnárky Vítání ptačího zpěvu spojené
s ukázkami kroužkování ptáků a přednáškou pro veřejnost.

Červen
✓

•

Červenec – srpen
✓

•

5.6. uspořádal spolek 6. ročník turistického pochodu Jarní putování se sv. Jakubem, tentokrát pouze
jedna trasa spojená uměleckými díly sochařky Vlasty Samohrdové. Program byl navíc obohacený o
odhalení pamětní desky pochodu na zdi u domu č.p. 86 díky laskavému svolení majitelky Marie
Rakové. Autorkou pamětní desky je sochařka Vlasta Samohrdová. Program připravil Hlízovský unikátní
spolek spolu se Starokolínským okrašlovacím spolkem, Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou
školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora a Vinařstvím Žáček Kutná
Hora. Lada Lisá namalovala s dětmi ZŠ Nové Dvory motivy Jarního putování na oblázky, které si mohli
účastníci odnést jako suvenýr.

Trasu turistického pochodu Jarní putování se sv. Jakubem si mohli turisté projít individuálně až do
30.9. 2021 a za zaplacení startovného získali účastnický list a absolventskou vizitku.

Září
✓

5. září jsme poprvé představili ukázky z nové knihy S Kutnou Horou za zády a to ve Starém Kolíně při
příležitosti otevření nové naučné stezky Starokolínským okrašlovacím spolkem.

✓

11. září jsme představili upoutávku na knihu S Kutnou Horou za zády na Vinobraní na Kačině.

✓

20. září jsme převzali se skupinou dětí v Národním technickém muzeu v Praze ocenění za 1. místo v
soutěži Brána k druhým.
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•

•

Říjen

✓

Jitka Šimková a Pavel Rak představili ve zcela zaplněné Městské knihovně v Kutné Hoře knihu S Kutnou
Horou za zády, kterou spolek vydal vlastním nákladem za finanční podpory města Kutné Hory v rámci
projektu Jarní putování se sv. Jakubem 6. ročník. Práce spojené s napsáním knihy a grafickou úpravou
trvaly jeden rok. Kniha byla vydána v počtu 350 kusů.

✓

Jitka Šimková zpracovala žádost o grant Města Kutná Hora a pro další sponzory na 7. ročník Jarního
putování se sv. Jakubem, který se uskuteční 21.5. 2022.

Prosinec
✓

4.12. nainstalovali Jiří Šimek, Adolf Lisý, Jitka Šimková a Lada Lisá v parčíku v břízkách v Hlízově betlém
vyrobený společně s dětmi z obce a jejich rodiči a prarodiči.

✓

4.12. M. Smutná propagovala a prodávala knihu s Kutnou Horou za zády na adventním trhu ve Starém
Kolíně.

✓

Jiří Šimek připravil novoročenku spolku s motivem přebalu knihy S Kutnou Horou za zády.

✓

Ve dnech 23.-24.12. si mohli zájemci odnést do svých domovů Betlémské světlo, které přivezl od
skautů ze Starého Kolína Jiří Šimek.

✓

Po celý rok na louce u řeky Klejnárky zalévali Jiří a Jitka Šimkovi lípy svobody. Jiří Šimek sekal na
oživené louce trávu.

✓

Pavel Rak a Jitka Šimková po celý rok prodávali při akcích spolku zájemcům turistické, výroční a
absolventské vizitky při akcích spolku, které jsou součástí programu firmy Wander Book s.r.o.

✓

Jitka Šimková zpracovala pro Město Kutná Hora závěrečnou zprávu projektu 6. ročník Jarního putování
se svatým Jakubem.
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10. Fotogalerie z některých zrealizovaných akcí

Odhalení a požehnání pamětní desky Jarního putování se sv. Jakubem Foto z 5.6.2021
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Přebal knihy S Kutnou Horou za zády, vydal Hlízovský unikátní spolek v Hlízově v říjnu 2021
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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
Pamětní deska Jarního putování v pořizovací hodnotě 0,- Kč
Notebook v pořizovací ceně 15 900,- Kč
Celková částka majetku spolku k 31.12.2021 je 189 284,88 Kč.

Příjmy a výdaje Kč

2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banka

poč. stav

44 418,63

Příjem

44 514,-

Výdej

87 457,67

Zůstatek

Pokladna poč. stav

1 474,96

3 151,-

Příjem

33 351,-

Výdej

14 305,-

Zůstatek

22 197,96

Zůstatek celkem

23 671,96
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12. Plán akcí spolku v roce 2022
4.12. - 9.1.

Umístění betlému

8.1.

Tříkrálová sbírka – koledování 7 skupinek Tří králů v Hlízově pro Charitu ČR

2.4.

Ukliďme Česko

4.4. - 18.4.

Umístění velikonoční dekorace

?

Malování laviček v rámci výtvarné dílny Lady Lisé (Termín bude upřesněn podle počasí)
Umístění dvou laviček pořízených spolkem do veřejného prostoru

21.5.

Jarní putování se sv. Jakubem - 7.ročník turistického pochodu

8.12.

Umístění betlému

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 2021, bez které by spolek nemohl řadu akcí realizovat:
Časopis NaCestu
Město Kutná Hora
Městská knihovna Kutná Hora
Obec Hlízov (bezplatné pronájmy obecních prostor)
Alena Prausová
Rádio Blaník
Dagmar Ruszóová
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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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