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Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Vážené dámy, vážení pánové

Dovolte mi, abych na úvod   pronesla pár slov. Tato výroční zpráva shrnuje hospodaření 
a činnost občanského sdružení Život a kultura obce v prvním roce jeho existence.  Vzhledem k 
tomu, že tento rok jsme se mohli potýkat s dopady finanční krize, bylo velmi těžké odhodlat  se pro 
založení občanského sdružení, jehož činnost by byla  odkázána  na finanční dary.  Jistě víme, že 
všechno něco stojí a  očekávání, že prostě budeme pořádat společenské a kulturní akce ve vsi a 
rozvíjet život na vsi, by bylo lehkomyslné. Musím také přiznat, že při tvoření koncepce sdružení a 
při  jeho  zakládání  jsem  nepočítala  s  takovou  časovou  náročností.  Zdlouhavá  administrativa  i 
zákony, které nám nepřejí, to jsou věci, jež nás potkaly a někdy nás i nemile překvapily až během 
naší společné cesty za dobrodružstvím.  Když jsem přišla za kolegyněmi s návrhem na založení 
sdružení, nebudu daleko od pravdy, řeknu-li, že nikdo z nás nevěděl, do čeho se vlastně pouštíme a 
zda o naše snažení olešničtí vůbec stojí. Ale naše chuť a nadšení byly silnější než naše skeptické já. 
Nyní zde  mohu před Vámi stát a být součástí první výroční schůze našeho občanského sdružení. A 
za to Vám děkuji.

Někdy je velmi těžké spolupracovat s tak rozdílnými lidskými povahami a osobnostmi. 
Snažit se za každou cenu udržet si chladnou hlavu při rozhodování, nenechat se vmanipulovat do 
osobních nevraživostí a udržet kolektiv v práceschopném stavu. Přesto bych ráda poznamenala, že 
si  práce  každého  z  členů  velmi  vážím a  třebaže  to  tak  někdy nevypadá,  beru  jejich  názory  a 
připomínky vážně. Doufám, že i Vy oceníte mé snažení o kompatibilitu vaší práce s prací ostatních 
a můj způsob dosahování našich společných cílů.  Měli bychom se však zamyslet,  proč jsme se 
začali touto činností zabývat. Myslím totiž, že ne vždy je důležité prosadit svůj názor, ale spíše 
udělat  kompromis  a snažit  se dohodnout tak,  aby z toho měli  užitek především ti,  pro které  to 
děláme.

Než  Vám  popřeji  k  Vánocům  a  do  nového  roku,  nesmím  zapomenout  na  jednu 
důležitou věc a to je poděkovat těm, kteří sice nejsou členy našeho sdružení, ale při akcích byli 
ochotni se zapojit  do práce.  Velmi důležitý byl  totiž vodník při  minislavnostech,  vězeň a pirát, 
čertice i dýňová panenka, kovboj a samozřejmě i pomocníci při registraci a startu. Tito všichni byli 
v  kostýmech  za  deště  k  dispozici  dětem  a  pomáhali  vytvořit  příjemnou  atmosféru  významné 
společenské události. Významné proto, že to byla naše první akce a v podstatě to byl test zájmu 
našich spoluobčanů. 

Dále to  byli  čert,  mikuláš  a anděl,  kteří  se postarali  o  vyvrcholení  mikulášské.   Po 
skončení besídky jsem se osobně ptala maminek i tatínků na pocity z besídky a všichni byli moc 
nadšeni. Děkovali, že čert tolik nestrašil. Budu-li citovat  jednu z maminek:”Není potřeba, aby děti 
koktaly apod., dětem stačí i pouhá hrozba čerta z povzdálí.” A že mikuláš nemluvil nahlas? Svou 
hlasovou indispozici přece nahradil svým vzezřením, velikostí a přísným pohledem. Anděl  dotvořil 
čertovskou   atmosféru milým slovem k dětem a korunoval ji svou krásou a něžností. Kdo viděl 
hvězdičky   i  slzičky  v  dětských  očích,  nemůže  pochybovat  o  úspěchu  našeho  dvouměsíčního 
snažení.

Děkuji.

Nyní přeji všem šťastné vánoční svátky a do  roku 2010 to nejdůležitější, a to je zdraví. Také Vám 
přeji kuráž a chuť dál pracovat na společných cílech našeho sdružení. Veselé Vánoce!

Eva Kleinertová Šimková



Poděkování správní rady

Rády bychom poděkovaly všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k rozvoji sdružení, 
sponzorům, dárcům. Obecnímu úřadu ve Zlaté Olešnici v čele s paní starostkou, který nám vychází 
vstříc.  Dále  kolegům a  kolegyním,  kteří   se   dobrovolně  a  bez  nároku na  honorář  podíleli  na 
organizaci akcí. Děkujeme za jejich nadšení a kvalitní práci, kterou odváděli. Dále velmi děkujeme 
správci financí a kontrolnímu výboru, kteří dohlížejí na správný chod kanceláře a to nejdůležitější 
poděkování  veřejnosti,  za  podporu  a  přijetí.  Děkujeme,  že  se  účastníte  našich  akcí,  kde  máme 
příležitost se potkávat, seznamovat, povídat si, radovat se a zkrátka příjemně žít vedle sebe.

Soňa Vojtěchová a Jitka Pilousová

Historie ŽaKO

Občanské sdružení Život a kultura obce, dále jen ŽaKO, vzniklo 25.6.2009 registrací u 
Ministerstva vnitra dle § 6 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Občanské sdružení ŽaKO 
má sídlo ve Zlaté Olešnici, čp. 57, IČ 26554143. Členy přípravného výboru byli: Eva Kleinertová 
Šimková, Jitka Pilousová a Soňa Vojtěchová. Tyto osoby byly na první valné hromadě zvoleny do 
správní rady sdružení, v čele s předsedkyní Evou Kleinertovou Šimkovou.  Do kontrolního výboru 
byla zvolena Bc. Libuše Kotyková, jako správce financí byla zvolena Martina Staňková. Sdružení je 
neziskovou organizací a případné příjmy tvoří dary,  dotace a granty.  Činnost členů ve prospěch 
sdružení není honorována. Nyní tvoří sdružení 8 členů.

Přehled událostí

Události

První akcí v tomto roce byly Minislavnosti, konané dne 22.8.2009 v okolí parčíku pod 
kostelem. Na organizaci akce se podílely 4 členky sdružení. Téma akce bylo loučení s prázdninami, 
kde  se  pro  děti  připravila  pohádková  Zlatá  stezka,  na  které  děti  plnily  spolu  s  pohádkovými 
bytostmi různé soutěže a úkoly oceněné odměnou. Dospělí účastníci  si mohli koupit pivo, které 
zajistilo SDH Zlatá Olešnice. Pro děti mělo sdružení připraveno občerstvení v podobě grilovaných 
párků  a  limonády,  jež  bylo  zakoupeno  ze  sponzorských  darů  firmy  Farmers  a  pana  Germína. 
Nesmíme zapomenout na výborné koláče, které napekla jedna z členek Jitka Pilousová.

Druhou akcí byl První podzimní bál v restauraci Fontána, který se konal 10.10.2009. 
Vstupné bylo 60,-Kč, což občané uvítali velmi pozitivně. Na bále jsme mohli tančit a poslouchat 
hudbu z produkce Dua Míry Plecháče. Bál měl velký ohlas, což bylo potvrzeno maximální účastí. S 
výtěžku bálu byla zaplacena následná Mikulášská besídka.

Mikulášská besídka se konala 5.12.2009 od 16:00 hodin v restauraci Fontána. Pro děti 
zde byly připraveny různé soutěže, výroba vánočních ozdob, tanec s čertem a další. V 18:00 hodin 
za  dětmi  přišel  mikuláš  spolu  s  čertem a  andělem.  Ti  dětem přinesli  balíčky,  které  připravilo 
sdružení  s  přispěním Obecního  úřadu.  Balíčky byly  v hodnotě  cca  110,-Kč a  dostaly je  děti  s 
trvalým pobytem v obci od 0 - 15 let. Celkem bylo 34 balíčků. Na akci přišla i spousta  rodin z 
okolí, které  si balíčky pro děti přinesli a jejich účast nás taktéž potěšila. Z místních nepřišlo pouze 
5 dětí. Druhý den  se nevyzvednuté  balíčky rozdělily dětem při rozsvěcení vánočního stromu. 

V neděli 6.12.2009 se v obci poprvé rozzářil vánoční strom, který je umístěný na horní 
autobusové zastávce. Osvětlení bylo zakoupeno sdružením, strom a jeho ukotvení zajistil pan Karol. 
Při akci bylo podáváno svařené víno, cukroví a čaj. S dětmi si organizátoři povídali o vánočních 
svátcích, tradicích a o historii zdobení vánočního stromu. Zpívaly se koledy a vyvrcholením byla 



procházka do parčíku, kde na děti čekal krmelec vyrobený panem Antlem a jeho synem Danem. 
Tam mohly děti nasypat krmení pro lesní zvěř. Akce byla rovněž veřejností přijata velmi pozitivně, 
avšak účast zřejmě kvůli počasí nebyla tak hojná. Ovšem kdo byl, ten byl nadšen.

Do konce  tohoto  roku však  bude ještě  jedna akce  a  to  Tvořínek  vedený Bc.  Líbou 
Kotykovou. Děti si zde budou moci mimo jiné vyrobit ozdobný svícen na vánoční stůl z ovoce a 
přírodních materiálů. Značný počet rodičů se na Tvořínka těší a na Mikulášské besídce přislíbili 
svou účast. 

Rozpočet

Rozpočet  v  tomto  roce  byl  zcela  zásadně  odkázán  na  příspěvky  různých  dárců. 
Vzhledem k tomu, že bál,  který byl  zárukou přivýdělku na další akce se konal až v říjnu, byly 
Minislavnosti financovány ze sponzorských darů. Přispívali jak soukromé osoby, tak živnostníci i 
firmy. Dary se pohybovaly v částkách od 300,-Kč do 3000,-Kč. Do rozpočtu však nejde zahrnout 
čas a práce členů sdružení, kteří veškerou činnost dělají bez nároku na honorář. Součástí výroční 
zprávy je  výkaz příjmů a výdajů 2009.

Finanční výkaz příjmů a výdajů 2009

výdaje příjmy

Dotace od obce 0,00 Kč
Dary 5 500,00 Kč
Kancelářské potřeby 926,00 Kč
Tvořínek 1 239,00 Kč
Neplánované akce
Pořízení majetku 4 012,00 Kč
Ostatní 499,00 Kč

celkem 6 676,00 Kč 5 500,00 Kč

Olešnické 
minislavnosti

občerstvení 0,00 Kč 0,00 Kč
občerstvení pro děti 794,00 Kč
příprava 0,00 Kč
ceny** 1 009,00 Kč
hudba 0,00 Kč
celkem 1 803,00 Kč 0,00 Kč



Podzimní bál vstupenky 8 500,00 Kč
příprava 186,00 Kč
občerstvení 1 045,00 Kč 950,00 Kč
kapela 450,00 Kč
celkem 1 681,00 Kč 9 450,00 Kč

Mikulášská besídka občerstvení pro děti 273,00 Kč
příprava 259,00 Kč
balíčky pro děti* 1 997,00 Kč
celkem 2 529,00 Kč 0,00 Kč

12 689,00 Kč 14 950,00 Kč

Zůstatek ke dni 31.12.2009 2 261,00 Kč

Pozn.:
*Obecní úřad Zlatá Olešnice přispěl na balíčky pro děti částkou 1536,-
**Ostatní ceny v hodnotě kolem 3500,-Kč byly od dárců, kteří nechtěli být nijak evidováni.

Veřejnost

Převážná většina obyvatelů obce Zlatá Olešnice přivítala vznik sdružení velmi kladně. 
Všechny akce, které doposud sdružení konalo měly maximální účast. Na bále bylo dokonce nutné 
přerušit prodej vstupenek, z důvodu plné kapacity sálu. Veřejnost kontaktujeme formou reklamních 
letáků do schránek,  plakátů na úředních deskách a pomocí  veřejného rozhlasu.  Byl  také úmysl 
vydávat periodický tisk o dvou stranách s informacemi o naší činnosti, dále o dění v obci a pod. O 
tomto záměru se však bude jednat, protože vydávání periodického tisku se řídí zákonem.

Dary

Po založení sdružení jsme si dovolili oslovit podnikatele sídlící v naší obci a požádali 
jsme je formou dopisu o přispění. V dopise byli dotyční  seznámeni se vznikem  sdružení a s naší 
činností a zároveň jsme jim oznámili, že nyní už nebude kulturně společenské akce pro děti konat 
obec, ale ŽaKO.  Někteří se ozvali a přispěli,  někteří dali peníze obci, a ta je odkázala na nás. 
Osloveny byly samozřejmě i firmy a jednotlivci, kteří nejsou obyvateli obce. I přes finanční krizi, 
jejiž důsledky nás tento rok obklopují, si dovolujeme říci, že přispěvatelé jsou velmi štědří. Tímto 
bychom rádi vyjádřili obrovský dík všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli financovat činnost 
sdružení a tím dělat radost dětem  a potažmo zpříjemnit život dospělým.



Plány

Kalendář schválených akcí

Akce jsou sdružením navrhnuty tak,  aby byla  možná kvalitní  příprava a organizace. 
Domníváme se, že dvouměsíční časový odstup je přiměřený, vzhledem k tomu, že mezi nimi jsou i 
akce mimořádné. Mezi mimořádné akce patří např. Tvořínek, pouštění draků, zdobení vánočního 
stromu a pod. 

Kalendář akcí  konaných občanským sdružením:

únor – taneční zábava pro dospělé, maškarní karneval pro děti
Taneční zábava bude mít vždy nějaké téma, v roce 2010 to bude country

duben – čarodejnický rej pro děti

červen – dětský den pro děti

srpen – loučení s prázdninami – Olešnické minislavnosti
odpoledne s živou hudbou, posvícenskými koláči, grilováním, soutěžemi pro děti i dospělé

říjen – podzimní bál pro dospělé

prosinec – mikulášská besídka pro děti

Rozpočet

Dne 19.10.2009 byla podána žádost na Obecní úřad o finanční dar na činnost sdružení 
na  rok  2010.  Při   následném jednání  obecního  zastupitelstva  bylo  schváleno,  že  obec  přispěje 
částkou 10.000,-Kč na celý rok 2010 z rozpočtu na kulturu. Nedílnou součástí rozpočtu však budou 
tvořit i spozorské dary. 

Ve Zlaté Olešnici, dne 22.12.2009


