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Milí čtenáři,

v pořadí třetí výroční zprávě sdružení Zlatobýl se ohlédneme
za rokem 2013, ve kterém jsme pokračovali v pracích na bylinných
zahradách a okolí centra, započatých v minulých letech.
Naše práce zatím nemá, až na drobné výjimky, tak efektivní
a na první pohled viditelné výsledky. Jsou to jakési malé kroky, které
přinesou výsledky až za delší čas, taková „příprava na velký skok“.
I dnes se však můžeme společně potěšit těmi malými zlepšeními,
kterých v Nové Vsi nad Popelkou dosahujeme. Tu rozkvetlý záhon
bylin, onde nově vysázené stromy, u centra udržovaná zahrada,
na každém kroku pak mizející odpadky, suť a zarostlý plevel a nálety.
Ze srdce děkuji všem, kteří nás v těchto malých krocích
v loňském roce podpořili a pomáhali nám. Zvláštní poděkování patří
stavební spořitelně Raiffeisen, která jako první podpořila projekt
centra Zlatobýl částkou 50 000 Kč.
Věřím, že se těmito krůčky pomalu rozebíháme na ty pozdější,
avšak brzké skoky.

V Praze 22. ledna 2014

Martin Žák
jednatel sdružení
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O sdružení
Zlatobýl vznikl 29. března 2011 jako občanské sdružení s ideou 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 osmi studenty Akademie sociálního umění Tabor, na konci roku 2013
se rozrostlo na devět 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
(Hana Blažková,
Agáta Udatná,
Tomáš Udatný)

Zástupce jednatele
(Kateřina Vlčková)
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Činnost sdružení
Bylinné zahrady
Nejvíce práce jsme v roce 2013 udělali na bylinných zahradách. Začátkem roku jsme v hájku mezi loukami
pokáceli modříny v minulosti poničené zásahem blesku
nebo napadené dřevokazným hmyzem. V hájku jsme
pokračovali v mýcení náletů a samozřejmě jsme také nové
keře a stromky
zasadili. Protože
naším cílem je mít bylinné zahrady (zahrnující i hájek)
přirozeně

pestré,

vysazujeme

namísto

původně

převažujícího modřínu různé druhy dřevin. Se sekáním
horní louky nám v průběhu roku pomáhali dobrovolníci z Nadace Tábor. Část trávy využili sami na krmení zvířat
v Nadaci, zbytek jsme svezli na hromady, proložili hlínou a hnojem a
založili komposty pro bylinné zahrady. Na kraji louky jsme vysázeli
záhony měsíčku a růží, podél luk a hájku pak řadu dřínů. Kromě
výsadby jsme se i na horní louce hodně věnovali úklidu a čištění.
Doslova ze země jsme vytahali několik pytlů odpadků (PET lahve,
sklo, barely, železo atd.). Také jsme na kraji louky začali mýtit nálety
křídlatky, sice pracným a zdlouhavým, ale zato ekologickým
způsobem – pravidelným sekáním křídlatky bez použití chemie.
Dolní louku jsme během roku dvakrát zorali, abychom na ní
z jara příštího roku mohli zasít jetel. Zkypřená louka tak bude
připravena pro ruční zakládání záhonů bylin a díky zelenému
hnojení i přirozeně prohnojená.
Okolo celého pozemku bylinných zahrad (louky i s hájkem)
jsme v létě společně vztyčili hraniční kameny, čímžto jsme se
symbolicky zavázali pečovat o zahrady materiálně i duchovně.
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Sociálně-kulturní centrum Zlatobýl
V roce 2013 jsme v budově centra prováděli nutné
údržbářské práce a nechali jsme opravit místy zatékající
střechu (velkou část nákladů pokryl výtěžek z dobročinného představení v Českém Brodě). Pokračujeme
v hledání dárců finančních prostředků na odkoupení vily
do vlastnictví sdružení a její rekonstrukci. Prvním dárcem
je Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., s darem 50 000 Kč.
Díky tomuto daru budeme moct provést obnovu dalších části centra.
V letošním roce jsme se snažili hlavně o to, aby zahrada kolem centra byla v udržovaném
stavu a pohled na ni přinášel radost nám i sousedům. Postupně jsme rozšiřovali bylinné záhonky
na této zahradě a starali se o v loni vysazené keře a stromy.

Podpora kultury
Sdružení v roce 2013 opět přispělo svým malým dílem k ochotnickému divadelnictví. Jeden
z členů sdružení se nechal (rád) naverbovat k Blanickým rytířům, občasnému divadelnímu spolku,
který nazkoušel a několikrát zahrál hru Ladislava Smoljaka Hymna, aneb Urfidlovačka. Jedno
z představení se uskutečnilo v divadle J. K. Tyla v Českém Brodě dne 19. března 2013 ve prospěch
centra Zlatobýl na opravu zatékající střechy. Pro
potěchu obyvatel Nové Vsi nad Popelkou a okolí
(a ve prospěch občanského sdružení Vláčkaři, kteří
usilují o obnovu dětských lázní v Železnici) pak byla
hra sehrána také v Lomnici nad Popelkou, dne
17. listopadu 2013 v Tylově divadle, kde členové
Zlatobýlu pomáhali se zajištěním občerstvení.
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Hospodaření sdružení
V roce 2013 sdružení získalo první velký dar na koupi a rekonstrukci centra od Raiffeisen
stavební spořitelny, a. s., ve výši 50 000 Kč. Zbylou část příjmů tvoří členské příspěvky a další
drobné dary. Výdaje byly vynaloženy zejména na údržbu a základní opravy centra, na tvorbu
bylinných zahrad a na nezbytné administrativní poplatky. Hospodaření sdružení v roce 2013 díky
vyšším darům a členským příspěvkům skončilo jako v loňských letech v přebytku, letos ve výši
56 433,20 Kč. S loňským zůstatkem 17 634,42 Kč tak finanční majetek sdružení činí 74 067,62 Kč
(jiný hmotný a nehmotný majetek sdružení nemá).

Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2013
Položka - název
Majetek celkem
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
2. Dlouhodobý hmotný majetek
3. Finanční majetek celkem
3.1. Hotovost
3.2. Bankovní účet
4. Ceniny
5. Zásoby
6. Pohledávky
Závazky celkem

Hodnota v Kč
74 067,62
0,00
0,00
74 067,62
12 383,00
61 684,62
0,00
0,00
0,00
0,00

Přehled o příjmech a výdajích k 31. 12. 2013
Položka - název
Příjmy celkem
1. Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu celkem
1.1. Příjmy z hlavní činnosti celkem
1.1.1. Bylinné zahrady
1.1.2. Sociálně-kulturní centrum
1.1.3. Podpora kultury a řemesel
1.2. Členské příspěvky
1.3. Dary
2. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu celkem
Výdaje celkem
1. Výdaje související s příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu celkem
1.1. Výdaje na hlavní činnosti celkem
1.1.1. Bylinné zahrady
1.1.2. Sociálně-kulturní centrum
1.1.3. Podpora kultury a řemesel
1.2. Ostatní výdaje (administrativa)
2. Výdaje související s příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu celkem
Výsledek hospodaření sdružení (Příjmy celkem - Výdaje celkem)
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Hodnota v Kč
78 050,00
78 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 950,00
55 100,00
0,00
21 616,80
21 616,80
19 351,00
3 625,00
15 726,00
0,00
2 265,80
0,00
56 433,20
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