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Milí čtenáři,

ve druhé výroční zprávě sdružení Zlatobýl se můžete seznámit
s našimi dalšími kroky, které jsme v roce 2012 učinili. Jsou zatím
skromné, neboť se nám dosud nepodařilo získat výraznou finanční
podporu, ale jejich výsledky na první pohled proměňují životní
a sociální prostředí v Nové Vsi nad Popelkou, zejména v okolí vily
a luk. Hlavně zahradu u vily se nám podařilo zkrášlit – oproti
původnímu stavu to jsou dnes nebe a dudy. Postupně jsme si během
roku také vyjasňovali další konkrétní činnosti do budoucna. Chtěli
bychom mj. založit sociální podnik, který by na jedné straně
zaměstnával lidi, kteří se z různých překážek a obtíží hůře uplatňují
na trhu práce, na straně druhé by svými výrobky pomáhal
zkvalitňovat život nás všech a také by svou činností dokázal financovat
činnost sdružení a jeho neziskové aktivity. Základní ideou zaměření
sociálního podniku je bylinková zahrada a výrobky z bylinek. Uvítáme
také Vaši podporu – můžete přijít pomoct jako dobrovolníci, přispět
finančně nebo materiálně, anebo třeba nám jen vyjádřit podporu
v naší činnosti.

V Praze 23. ledna 2013

Martin Žák
jednatel sdružení
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O sdružení
Občanské sdružení Zlatobýl vzniklo 29. března 2011 s cílem vytvářet otevřené společenství
lidí ze všech sociálních a věkových skupin, nacházet různé stránky bytosti každého člena
společenství a společnou uměleckou a řemeslnou tvořivou prací rozvíjet jeho celistvou lidskou
bytost. Založeno bylo studenty Akademie sociálního umění Tabor. Sdružení má v současné době
osm členů.

Struktura sdružení a obsazení orgánů sdružení

Nejvyšším orgánem sdružení je kolegium, které tvoří všichni členové sdružení. Statutárním
orgánem je jednatel, který má svého zástupce. Jejich činnost kontroluje tříčlenný kontrolní výbor.

Kolegium

Jednatel
(Martin Žák)
Kontrolní výbor
(Agáta Ábelová,
Hana Blažková,
Tomáš Udatný)

Zástupce jednatele
(Kateřina Vlčková)
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Činnost sdružení
Organizace divadelního představení Lucerna

V roce 2012 sdružení navázalo na předloňské úspěšné studentské představení Jiráskovy
Lucerny, v němž členové sdružení rovněž hráli, a
pomáhalo při organizaci dalších třech představení,
včetně osobního angažmá ve hře. První představení
bylo 3. března v
divadle J. K. Tyla v
Českém Brodě na
podporu

tamních

alejí. Ještě na konci téhož měsíce následovalo představení ve
Fryštáku u Zlína jako součást kulturního festivalu Malý svět. Vzápětí
sdružení pomáhalo při organizaci benefičního představení dne 18.
dubna v Praze, v divadle Na Prádle, na kterém se vybralo 25 tisíc Kč
na opravu střechy Domu sociálních služeb Schlegel v Nové Vsi nad
Popelkou, který provozuje Nadace Tábor.

Práce na vile a okolí

Vila
Ve vile pokračovaly svépomocné práce na přípravě vily na pozdější rekonstrukci.
Pokračovalo vybourávání starých rozvodů topení, vody a odpadů, otloukávání omítek apod. Bylo
zahájeno vykopávání starých betonových podlah v
přízemí. V roce 2012 se však činnost sdružení a práce
členů a dobrovolníků soustředily především na přilehlou
zahradu a nově získané louky a hájek za tratí nad vilou. V
současné

době

sdružení

hledá

dárce

finančních

prostředků na odkoupení vily do vlastnictví sdružení.

Zlatobýl, Nová Ves nad Popelkou 248
512 71 Nová Ves nad Popelkou

www.zlatobyl.org
zlatobyl@zlatobyl.org

IČO: 22895876
DIČ: CZ22895876

Zahrada
Zahrada
u vily prošla v
roce 2012 výraznou proměnou.
Při koupi vily v
roce 2010 byla
zahrada zarostlá
kopřivami, plevelem, plná odpadků, autodílů, navážky sutě atd. Uprostřed zahrady stálo betonové
torzo fóliovníku/pískoviště. Statné smrky byly napadeny škůdci,
dva z nich už byly mrtvé a zbylé dva odumíraly. Během následujících dvou let, ale především během roku 2012
se toto „rumiště“ podařilo
proměnit

v

„zahradu“.

Sousedé si proměnu životního prostředí, jež je
obklopuje, pochvalují a
neváhají přiložit ruku k dílu nebo zapůjčit vlastní nářadí a techniku, kterou sdružení dosud nemá.
Zejména díky podpoře příbuzných členů sdružení byly na podzim vysázeny podél plotu
rybízy, angrešty a maliny, na zahradě ovocné stromy a za plotem na volně přístupném travnatém
plácku pro potěšení všech kolemjdoucích lípa. U plotu u cesty byl zřízen bylinkový záhonek,
ohraničený pískovcovými kameny. Posekaná tráva byla od počátku ukládána pod starou jabloň, a
proto je již dnes k dispozici kvalitní
kompost.
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Říčka Popelka
V létě, v rámci prací na okolí vily, vstoupili otužilí členové sdružení do koryta říčky Popelky,
která protéká kolem vily, a vyčistili její koryto od odpadků. Jenom z úseku kolem vily a blízkého
okolí v délce asi 100 m vybrali téměř celý pytel plastů, skla, železa aj. odpadu.

Práce na loukách a hájku

Darem získalo sdružení možnost obhospodařovat
dvě louky a hájek mezi nimi, za tratí nad vilou. Na dolní
louce stojí na
kraji vybouraný
domek,

který

dříve sloužil jako dětský tábor
a nyní jako základna sdružení na dolní louce. Na horní
louce má udržovanou klubovnu místní myslivecký spolek
Borovička. Pro založení bylinkové zahrady byla vybrána pro začátek dolní louka. Horní louka bude
využita později, až bude zaplněna dolní louka. Hájek mezi
loukami

bude

odpočinku

sloužit

a

relaxaci.

Neudržovanou

dolní

louku

začali

členové

sdružení nejprve pravidelně kosit, vypleli plevel a
kopřivy, z hájku mezi
loukami odnosili napadané větve na hromady v
hájku jako skrýš pro malé tvory, popadené stromy
rozřezali na špalky a uskladnili v budově. Z hájku a louky
vybrali a odvezli několik vozíků plastů, sutě, skla, železa
aj. odpadu. U horní louky byl vztyčen první včelí úl.
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Hospodaření sdružení
V roce 2012 sdružení získalo drobné dary od fyzických osob, příjmy však tvořily převážně
členské příspěvky, úroky a odměny za organizaci představení Lucerny. Výdaje byly spojeny s vilou a
zahradou (příspěvky členům na splátky úvěru a poplatky spojené s vilou, nákup rostlin a stromů) a
na organizaci představení, která skončila ve ztrátě 1 793 Kč. Hospodaření sdružení v roce 2012 díky
vyšším členským příspěvkům skončilo v zisku 16 633,90 Kč. S loňským zůstatkem 1 000,52 Kč tak
finanční majetek sdružení činí 17 634,42 Kč (jiný hmotný a nehmotný majetek sdružení nemá).
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