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Když před šesti lety v atmosféře nadšení vznikala idea Zlatobýlu,

vystavěla jsem ve svých představách všechno hned. V mé hlavě už tehdy

stála zrekonstruovaná vila s prosluněnou halou a společenským centrem,

v myšlenkách už jsem sklízela vonící byliny z lánů vysázených záhonů a

posedávala na lavičkách v živém, krásně upraveném lese. Tehdy jsem si

vlastně opravdu tak trochu myslela, že tohle všechno bude hned. A když
ne hned, alespoň brzy.

A právě trpělivosti a vytrvalosti mě za těch pět let trvání Zlatobýl naučil

nejvíc. Kromě nich je to i umění spolupráce, vzájemného respektu a

radosti z malých kroků kupředu.

V roce 2015 bylo těchto krůčků několik, a tak jsem měla možnost radovat

se z našeho společného každoměsíčního setkávání. Začátek roku

provázela práce na změnách stanov, tak aby lépe odpovídaly zákonům i

našim cílům, a proces jejich vyjasňování se prolínal celým naším rokem. Na

jaře se o zahrady a les Zlatobýlu začaly starat první dva zaměstnanci a

díky jejich nasazení se podařilo zbudovat nové bylinné záhony a vyčistit

další část lesa. Spolu s postupnou kultivací našich pozemků začal i

důležitý proces hledání jejich budoucí podoby. V létě jsme věnovali týden

našemu společnému růstu a vyměnili práci na zahradách za práci na nás

samých pod vedením PhDr. Anežky Janátové. Podzim doprovázelo téma

loga a vizuální podoby Zlatobýlu a rozvoj naší prezentace, které bude

důležitým bodem našich setkání i v novém roce. Prosinec přinesl své

plody v naší účasti na několika vánočních jarmarcích, kde jsme mohli

prezentovat ideu Zlatobýlu i některé z prvních výrobků a produktů.

Ani po šesti letech není hotovo, vlastně stojíme v mnohém teprve na

začátku. Ale těch šest let nebylo prázdných a zbytečných, právě naopak,

přineslo mnoho zdánlivě malých kroků, z kterých ale může být vše z

našich představ nakonec vybudováno.

Úvod

Markéta



"Jedním z našich cílů je podporovat přirozené

životní procesy na Zemi, proto o pozemky

pečujeme v souladu se základními principy

biodynamického zemědělství a přírodních zahrad.

Nepoužíváme umělá hnojiva a pesticidy, zahrady

přetváříme citlivě s ohledem na celé přírodní

společenství."    

Kdo jsme a co děláme?

Kateřina V.

"Zlatobýl chce vytvořit dobrou věc a

tomu chci pomáhat!"
Martin

Každý z nás by na tuhle otázku možná odpověděl jinak. Pro každého z nás má

Zlatobýl trochu jiný smysl a význam. Ale každá z těch odpovědí je vlastně
správná. Zlatobýl jsme založili v roce 2011, ještě jako studenti Akademie

sociálního umění Tabor. Naše cíle jsou spojené s loukami a pozemky v

Podkrkonoší, ale stejně tak i s cestou, kterou jsme společně už ušli. Je mezi

námi ekonom, zahradnice, sociální pracovnice i divadelnice, ale více než
vystudované školy a vykonávané profese nás spojuje idea společenství.



"Myslím, že hájek je nejdůležitější úkol co

ve Zlatobýlu mám. Bylinný záhony a další

polní práce maj pro mne ten smysl, že

něčím se živit musíme. A proto je třeba tu

práci udělat, a nejlíp tak, aby to bylo krásný

a léčivý. Ale vybudovat místo, který bude

léčit duši každýho kdo tam přijde a otevře
se mu, a krajinu okolo, to je ten úkol který

jsem na tom místě dostala a souhlasila s

ním. "

Hanka

"Nikdo není šéf, a není tedy ani na koho nadávat. Zodpovědnosti

a úkoly si rozdělujeme, ale důležitá rozhodnutí děláme

společně."

Markéta

"Je mnoho způsobů, jak

pomáhat a pečovat o prostředí,

v němž žijeme a jež nás

obklopuje. Některé úkoly může

člověk dělat sám, jiné musí

dělat ve společenství. Ve

společenství lidí, zvířat, rostlin,

kamenů a všech ostatních

bytostí." Václav



"Pro mě není Zlatobýl tvořen loukami, domy ani bylinnými záhony, ale

lidmi, kteří se setkávají nad společnou prací, radostmi i starostmi."

Kateřina S.

Kateřina Ž.

"Zlatobýl je společenství

přátel, které dává svému

přátelství přesah

společnou prací a

vytvářením trvalých

hodnot."

Zlatobýl je tvořen i dalšími, ať už členy,

dobrovolníky nebo podporovateli. Těmi, co s

námi okopávají záhony a vyklízejí prostory, i

těmi, kteří nám vyjadřují podporu jinými

cestami. 



... na jaře rozšířili záhony na okraji horní louky a také založili bylinný

záhon v budoucí včelí zahradě. Osázeli jsme je sazenicemi získanými z

větší části ze spolupráce s Camphillem na soutoku, některými z

vlastních výpěstků či od přátel.

 ... sbírali byliny vypěstované na záhonech i volně rostoucí na pozemku

a zkoušeli, co z nich zvládneme vyrobit. Vznikly rozličné sirupy a

bylinné směsi, něco jsme použili i při pokusech s

tvorbou kosmetických přípravků.

V roce 2015 jsme ...

... se účastnili různých konferencí a setkání (Růže a kříž, K pramenům

zdraví - IPMT v Českém Krumlově, kurzy a jarmarky tématicky

související s léčebnou pedagogikou, ekologickým vzděláváním a

podobně). Na některých z nich jsme připravovali občerstvení, všude

jsme propagovali náš spolek a navazovali kontakty. 



... pokračovali v udržování a rozšiřování upravené oblasti v Hájku. S

odstraňováním kopřiv, maliní i některých náletů je spojena i výsadba

nových stromů a bylin. Z prostor Hájku vynášíme odpadky a postupně do

něj vnášíme strukturu a řád.

... ošetřili mladé ovocné stromky v zahradě vily a zabezpečili je pečlivě
zbudovanou oporou.

... navštívili areál pro zahradní terapii Baliny a mohli se inspirovat jejich

způsobem práce, historií vzniku i postupem budování terapeutických

zahrad.

...pokračovali v biografické práci s PhDr. Anežkou Janátovou, při
které, krůček po krůčku, nacházíme souvislosti vlastních životů a

hledáme odpovědi na otázky: Kdo jsem, odkud kráčím a kam?



V roce 2015 jsme zaměstnali své dva první zaměstnance z cílové

skupiny dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Jednalo se o projekt

veřejně prospěšných prací podpořený Úřadem práce ČR ve

spolupráci s Evropským sociálním fondem. Během půlročních prací

na jaře, v létě a na podzim pomohli zaměstnanci s údržbou zahrad,

čištěním hájku a rozvojem záhonů. Za to jim patří náš dík.

Spokojenost byla i na straně zaměstnanců. Hance zaměstnání

Zlatobýlu „umožnilo dělat práci, kterou chce dělat“ a Katka

dodává: „Ve Zlatobýlu pro mě bylo důležité, že jsem mohla

přizpůsobit svou pracovní činnost těhotenství, o kterém jsem se záhy

po zaměstnání dozvěděla. Jsem ráda, že v práci byl brán ohled na

mou individualitu i mé schopnosti, které jsem mohla projevit."

Projekt byl úspěšný i z rozpočtového pohledu. Celkové náklady na

tento projekt byly 144 200 Kč, dotace Úřadu práce a ESF pak činila

143 930 Kč. Skoro veškeré náklady tak byly pokryty z příspěvku

Úřadu práce. Zbylý drobný rozdíl zafinancoval spolek ze svého

rozpočtu. Nicméně jenom díky téměř 100% pokrytí nákladů z dotací

mohl Zlatobýl pomoci dvou lidem na kousku cesty jejich životem.  

Projekt VPP



Na dolní louce bylinných zahrad stojí budova, resp. torzo budovy

dětského tábora, který louku dříve využíval pro táboření. Původně byla

budova postavena asi před 50 lety jako slepičárna místního JZD.

Bohužel, dosud nebyla zanesena do katastru nemovitostí. Spolek proto

v roce 2015 nechal budovu zaměřit a zpracovat projektovou

dokumentaci (pasport stavby) a na stavebním úřadu následně nechal

provést její legalizaci a po té nechal budovu zapsat i do katastru

nemovitostí. Jelikož budova nebyla udržována a vandaly spíše zničena,

je její zůstatková cena nulová. 

Budova "Řecko"

S využitím přírodních materiálů chceme budovu přestavět tak, aby se

hodila do prostředí, ve kterém stojí. Stavba bude užívána jako zázemí

pro práci na dolní louce. Chceme zde vybudovat obyvatelnou místnost

s kuchyňkou pro setkávání a odpočinek, sušárnu na byliny a sklad

nářadí.



Novinky v organizaci spolku

Nové občanské právo vyžadovalo do konce roku 2015 uvést název

spolku do souladu s novým občanským zákoníkem. Z nabízených tří
možností jsme vybrali uvedení zkratky „z. s.“ za jménem spolku. Nový

název spolku zapsaný ve veřejném rejstříku, pod nímž oficiálně od

září vystupujeme, je tedy Zlatobýl, z. s. Další pojmovou změnou byla

také změna webové domény spolku z dosavadního www.zlatobyl.org

na českou doménu www.zlatobyl.cz, kterou se podařilo v roce 2015

po dlouhé době získat.

Jelikož změna názvu se provádí změnou

stanov, rozhodlo se kolegium při změně názvu

spolku upravit i organizaci a stanovy spolku

jako takové, neboť i tyto by bylo třeba do

konce roku 2016 uvést do souladu s novým

občanským zákoníkem. Kromě úprav

vyžádaných novou právní úpravou byla

schválena precizace idei a účelu spolku a jeho

hlavních činností. Úplnou změnou pak prošla

struktura a organizace spolku.

Nejvyšším orgánem spolku je nově členská

schůze, kterou tvoří všichni členové spolku.

Výkonným (pracovním) orgánem spolku je

kolegium, které tvoří přítomní členové

(nejméně však tři). Statutárním orgánem je

nově výbor o třech členech, kterými byli

zvoleni Kateřina Vlčková, Václav Slavník a

Martin Žák. Novou strukturou spolku jsme

zohlednili zkušenosti z dosavadního fungování

spolku a nedostatky, se kterými jsme se během

praxe setkávali. Již po prvních měsících se

projevily výhody a správnost volby nového

uspořádání. 



Hospodaření spolku

Spolek v roce 2015 hospodařil se ztrátou 49 447,02 Kč, kdy oproti příjmům

ve výši 187 788,00 Kč činily výdaje 237 235,02 Kč. Kromě vázané dotace z

Úřadu práce na projekt VPP tvořily příjmy zejména členské příspěvky a

dary. Výdaje pak kromě mezd a souvisejících mzdových výdajů na

projekt VPP tvořily zejména investice do kvalitního nářadí pro práci na

zahradách, nákupy materiálu na výrobu sirupů a marmelád, připojení

centra na obecní vodovodní řád, oprava havarijních míst střechy centra,

legalizace stavby Řecka na dolní louce a výdaje spojené s odstraněním

cesty na jižním svahu horní louky bylinných zahrad. Část ztráty byla

financována z členských příspěvků a darů, část z naspořených peněžních

prostředků z minulých let.  

Ke konci roku hospodařil spolek s majetkem v celkové výši 325 450,80 Kč
(z toho 34 030,80 Kč činily peněžní prostředky a zbylých 291 420,00 Kč
hodnota nemovitostí). Závazky spolku byly nulové. 



Děkujeme všem dárcům a
podporovatelům, s jejichž pomocí se
Zlatobýl rozvíjí a naplňuje své cíle.

Zlatobýl, z. s.

Nová Ves nad Popelkou 248, 512 71
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