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Občanské sdružení
 Život a kultura obce

Zlatá Olešnice

Charakteristika společnosti

Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. - v němž se sdružují 
zastánci rozvoje občanské společnosti a zastánci práva na kvalitní život v obci. Své cíle naplňují 
zejména prostřednictvím pořádáním kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé obyvatele 
obce Zlatá Olešnice. Tato činnost je pevně spjata s pravidelnými, častými organizačními schůzemi , 
což je patrně základem rozvoje komunikace mezi lidmi na malé vsi. Navíc tyto lidi spojuje i fakt, že 
se podílí na činnosti, bez které by obec nebyla tím, čím je. A to společensky „živou“.

Profil sdružení, kontaktní a identifikační údaje, cíle sdružení
Toto sdružení nese název „ Život a kultura obce“, používaná zkratka: ŽaKO, o.s., sídlo 

sdružení je Zlatá Olešnice 57, 541 01 Trutnov, IČ: 265 54 143



Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Vážení spoluobčané, přátelé,

Pokusím se shrnout rok naší společné práce založené na podobném způsobu myšlení a chuti 
obětovat svůj volný čas druhým. Všichni jsme pracovali pro ŽaKO jak nejlépe jsme uměli, jak nám 
to naše rodiny, práce a čas dovolí. Snažili jsme se sblížit s občany, více komunikovat, poznávat se, 
sjednotit. Myslím, že správným směrem jsme se posunuli i ve spolupráci s místními hasiši a 
myslivci. Za největší úspěch loňského roku já osobně považuji Dětský den a srandamatch v jednom, 
kdy jsme také oslavili narozeniny ŽaKA, a poté Povodňovou sbírku. Celkem jsme pořádali 16 
různých akcí a tyto dvě považuji za nejvydařenější. Legrační zápas v kopané mě zkrátka nadchnul, 
přestože jsem šla domů s malým úrazem (takových nás ovšem bylo víc:-)).  A co se týče sbírky 
materiálu pro lidi postižené povodní, účast byla nad naše očekávání a za to Vám děkuji. Samozřejmě 
mezi úspěšné patří i březnový country bál, který v nás všech  zanechal stopy amerického country 
tance, v jehož zdokonalování pokračujeme dodnes každé pondělí. Pomohl nám také vydělat nějaké 
prostředky a pro děti pak pořádat akce následující a dokonce zakoupit i velkou trampolínu. 

Můj dík patří zvláště těm, kteří do toho se mnou šli a těm, kteří se následně připojili. Každý 
náš člen je něčím jedinečný, vnáší do kolektivu nové myšlenky, názory, pohledy na věc. Přeji ŽaKU, 
abychom to, co se nám loni nepovedlo, letos napravili a abychom loni povedené udělali letos ještě 
lepší. Zároveň si také přeji, abychom naše neúspěchy nebrali nijak osobně, naučili se nad věc 
povznést. Kromě toho, že jsme jen obyčejní lidé, kteří nemají moc zkušeností s touto činností, jsme 
především přátelé a kamarádi. Děkuji Vám všem, zvláště pak Soně, Evě, Pavle, Hance, Martině a 
jejich manželům. 

Eva Kleinertová Šimková

Cíle sdružení

– společenský a kulturní rozvoj obce
– poskytování obecně prospěšných činností v oblasti společenského života občanů a jejich dětí
– ochrana kulturních hodnot a krajinného rázu obce
– zkvalitnění  žití na „vsi“
– péče o zachování historické paměti obce 

Formy činnosti

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v 
oblastech kultury, společenského života občanů, ochrany kulturních hodnot a krajinného 
rázu obce, ochrany životního prostředí a to zejména:

– organizování a pořádání kulturních a společenských akcí,  zejména podzimního plesu a 
jarní taneční zábavy, ze kterých budou financovány akce pro děti jako mikulášská besídka, 
rej čarodějnic, maškarní karneval a pod.

– pořádání veřejných sbírek
– účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
– spolupráce s jinými sdruženími v obci při akcích konaných pro občany

Orgány sdružení, složení 



Orgány sdružení jsou:
— valná hromada (všichni členové organizace)
— správní rada a předseda správní rady (tři členové správní rady, z nichž jeden je předseda)
— kontrolní výbor ( jeden člen)
— správce financí (jeden člen)
Správní rada: 
Eva Kleinertová Šimková, 29 let, zaměstnána v Siemens Trutnov, toho času na rodičovské dovolené 
- zakládající člen, funkce předsedkyně správní rady

Eva Kmiećová, 38 let, zaměstnána u autodopravy Beran Jiří, Trutnov, ve sdružení působí od 
počátku, dříve zastávala funkci kontrolního výboru, od prosince 2010 zastává funkci člena správní 
rady

Hana Svobodová, 52 let, OSVČ, majitelka restaurace Fontána ve Zlaté Olešnici, ve sdružení působí 
od 26. června 2010, od prosince 2010 zastává funkci člena správní rady

Finanční výbor:
Martina Staňková, 38 let, zaměstnána u Policie ČR jako hospodářka, ve sdružení působí od počátku, 
zastává funkci finančního výboru, vede účetní agendu a stará se o finanční záležitosti.

Kontrolní výbor:
Pavla Johnová, 22 let, kadeřnice, ve sdružení působí od října 2009, kdy byla řádným členem, od 
prosince 2010 zastává funkci kontrolního výboru. Dohlíží především na hospodaření a  na plnění 
rozhodnutí valné hromady.

Další členové sdružení:
Jitka Pilousová, 31 let, zdravotní sestra, toho času na rodičovské dovolené

Popis činnosti v uplynulém roce

Mimořádná akce Sáňkování – v následujích letech již to bude jako akce řádná 30.1.2010 
Impuls k této akci dala Ladovská zima, která nás okouzlila svou nadílkou sněhu a slunečným 
počasím. Sešlo se nás přibližně dvacet rodičů s dětmi a pustili jsme se do radostného sjíždění 
sáňkařské dráhy. Kategorie závodníků se našla pro každého, od miminek po prarodiče. Vítězové si 
odnesli sranda ceny a zmrzlé nosy. Dobrou náladu podporoval svařáček, sušenky, čajík i párek v 
rohlíku. Hned na druhý den jsme se domluvili na bruslení na rybníce.

řádná akce Country bál 
20.3.2010
Bál v atmosféře texaského salunu se rozjel v plné parádě, jakmile holky z kapely Kocábka začaly 
hrát. Stylové oblečení včetně klobouků jsme odměnili drobným dárkem. Těšila nás hojná účast cca 
121 kovbojů a kovbojek. Velkým překvapením bylo stylové předtančení, které jsme poctivě 2 měsíce 
nacvičovali a sklidilo velký úspěch.

Řádná akce Maškarní karneval
27.3.2010
Pro potěšení dětí a dětských duší v nás dospělých, jsme se navlékli do kostýmů svých oblíbených 
postav a užili si krásné odpoledne plné her, tančení a dovádění. Hravě  jsme v plném počtu zaplnili 
sál restaurace Fontána, a že nás bylo slyšet kolem.Velkou celebritou se stal krabicový hrad, který 



okupovali ti nejmenší. Po soutěžích se již děti nemohly dočkat vyhlášení nejhezčích masek, za které 
vítězné masky dostaly krásné dorty. Bez drobného dárečku však nikdo neodešel. 

řádná akce Čarodějnický rej 
30.4.2010
Tradiční den pálení ohňů a zahánění zlých mocí přišlo podpořit jednatřicet malých čarodějnic a 
čarodějů. Průvod za podpory hlasitého zpěvu, zaříkávání Mořeny a kvalitní hudební produkce v 
podobě kvílení na flétny, třískání tamburýn apod. se táhl od obecního úřadu až na hřiště, kde 
proběhla již tradiční škola čarodějnic. Nej čarodějnice si odnesly krásné ceny a diplom za 
absolvování školy. Po setmění nesměla chybět stezka odvahy. Pak už jen rodiče pochytali létající 
čarodějky a čaroděje a s veselou se šlo domů.

mimořádná akce Den matek – v následujích letech již to bude jako akce řádná
Naše děti se rozdělily se do tří skupin a během nedělního dopoledne obešly všechny maminky a 
babičky z naší obce s blahopřáním a kytičkou ke dni matek. 

řádná akce Dětský den a srandamatch v jednom 
12.6.2010
Velmi vydařená  akce, kdy se vydováděli děti i dospělí. Různorodé disciplíny, jízda na koni a 
čtyřkolce, nově koupená trampolína, cukrová vata, dětský koutek, pojídání obřích koláčů a mnoho 
dalšího udělalo dětem radost. Dospělí se chystali na náročný fotbalový turnaj, kterého se účastnila 
mužstva - myslivci, občani, hasiči a ŽaKO. Padaly fauly, zdravotníci měli plné ruce práce s úrazy, 
ale nakonec nemohl vyhrát nikdo jiný než Žakelíny. 

mimořádná akce Opékání buřtů v parčíku pod kostelem
30.6.2010
Na konec školního roku jsme připravili malé posezení u ohně za kostelem. Počasí se však postavilo 
proti nám a bouřka nás vyhnala domů velmi záhy.

mimořádná akce Rozkvetlé okno ve Zlaté Olešnici
konec července 2010 vyhlášení na minislavnostech
Žakelíny obešly každý dům s foťákem a vyfotily rozkvetlá okna, verandy a zahrady.  Vybrat vítěze z 
té záplavy krásných květů byl těžký úkol. Ze čtyřicetiosmi fotografií se do finále  dostalo deset 
fotografií, kdy první místo  obsadilo to nejhezčí rozkvetlé okno a další čtyři  ceny se losovaly. 
Potěšilo nás jak si lidé zvelebují své i naše společné prostředí. Fotografie si mohli prohlédnout 
návštěvníci dne otevřených dveří na sále Obecního úřadu.

mimořádná akce Povodňová sbírka materiálu 
10.8.2008 úterý
Ze dne na den se zrodil nápad uspořádat sbírku materiálu a pomoc tak lidem, kteří bydlí jen za 
několika kopci, v jejich těžké životní situaci. Nemuseli jsme nikoho dvakrát pobízet a během dvou 
dnů se nasbíralo plné auto hyg. potřeb, čistících prostředků, oblečení, přesnídávek apod. Vše bylo 
zavezeno do obce Dětřichov a předáno místní starostce, která vám všem zaslala děkovný dopis. 

řádná akce Olešnické minislavnosti 
14.8.2010
Indiánské léto se změnilo v aprílový den, kdy pršelo od rána a zmařilo plány uskutečnit akci venku. 
Přesunuli jsme se do restaurace Fontána, kde se většina z plánovaného programu improvizovaně 
uskutečnila. Indiáni si prošli stanoviště pod střechou, ale slunce se přeci jen ukázalo, tak jsme si 
nakonec užili i pobytu venku v Teepee, kde jsme bubnovali a zaháněli zbytky mraků. To se také 



vydařilo a mohli jsme se vydat za hasiči, kteří nám u potoka předvedli své dovednosti a každý si 
mohl vyzkoušet stříkání z hadice. Svezli jsme se na čtyřkolce, navštívili klubovnu myslivců a snědli 
všechny koláče, buchty a štrůdly, které napekly naše maminky a babičky. Sešlo se  dvaadvacet dětí a 
i přes nepřízeň počasí jsme strávili zábavný den v indiánském duchu. 

mimořádná akce Den otevřených dveří v ŽaKU (výstava) při příležitosti voleb do zastupitelstva obce
15. a 16.10.2010
Výstavu fotografií z našich akcí jste si mohli prohlédnout v sále Obecního úřadu.

řádná akce Podzimní bál 
23.10.2010
Podzimní bál začíná být oblíbeným rozptýlením v předplesové sezóně. Příjemná atmosféra 
noblesních tanečních párů se umí později odvázat a dobře se baví celý sál. Naší snahou je pro 
všechny připravit bohatou tombolu, ve které nesmí chybět typické podzimní ceny, jako jsou např.: 
brambory i pytel dříví, pytel hnoje apod. Výtěžek z prodeje lístků je použit na další akce pro děti a 
dospělé. 

řádná akce Zdobení obecního vánočního stromu
5.12.2010
Příjemné setkání u vánočního stromu, kde jsme si společně zazpívali koledy, ozdobili a rozsvítili 
strom, po sousedsku popovídali. Mrazivé počasí jsme zahnali troškou svařáčku a čaje pro děti.

řádná akce Mikulášská besídka
11.12.2010
Balíčky plné sladkostí a ovoce v hodnotě 150,-Kč čekají na každé dítě do 15 let trvale bydlícího ve 
Zlaté Olešnici. Pro malé kojence jsme připravili speciální balíčky s dětskou kosmetikou a kašičkou. 
Sál zaplnilo asi 110 lidí. Napětí před příchodem Mikuláše s čerty a andělem rozptýlila spousta 
činností. Výroba malých čertíků a Mikulášků, lepení řetězu, výroba ozdobiček, psaní dopisu 
Ježíškovi a pod. Kdo si nechal na obličej namalovat ochranné znamení, ten měl vyhráno a čert na 
něho nemohl. Strach jsme zaháněli i tancem, ale jak se ozvalo řinčení řetězů, hned každý věděl, kde 
má maminku. Nakonec jsme si s Mikulášem a čerty zatančili a v klidu a míru se rozloučili. 

mimořádná akce Přivezeme Betlémské světlo – v následujích letech již to bude jako akce řádná 
19.12.2010.
Každý rok se až z Betléma přiváží Betlémské světlo do mnoha zemí světa. U nás ji každoročně 
rozváží skauti od města k městu. Světlo si chodí připalovat lidé, kteří věří v lásku, mír a přátelství a 
chtějí si toto poselství donést do svých domovů. Letos jsme ho přivezli z Trutnova do naší obce i my. 
Akce byla vyhlášena na poslední chvíli, ale i tak si mnozí z vás pro světlo přišli.

celoroční činnost Výuka country tanců – amerických country linedance
Každé pondělí se scházíme, abychom si společně zatančili country. Zaměřujeme se na country line, 
což je sestava opakujících se kroků, které tanečníci tančí v řadách vedle sebe. Stále se rozrůstáme o 
další tanečnice. Je to trochu jiná pohybová aktivita než cvičení, ale dá nám to zabrat a návíc nás to i 
baví. 

Záměry na následují rok

Záměry sdružení v roce 2011 jsou v podstatě stejné jako loni. Časový plán akcí se až na 
některé vyjímky neliší. Podstatnou změnou zřejmě projdou jen Olešnické minislavnosti, kdy akci 
budeme směřovat spíše do termínů s nejnižšími srážkami, protože po oba roky jsme při  slavnostech 



zmokli. Přípravy probíhající venku  v  terénu jsou totiž značně náročné a tak nás poté mrzí každá 
dešťová kapka. Také bychom rádi v rámci akce zdobení vánočního stromu s veřejností umístili 
betlém do prostor zádveří kostela sv. Kateřiny. Záměrem Žaka bylo vyrobit betlém z materiálu, který 
dovolí používat betlém po mnoho let. Inspirovat jsme se nachali trutnovskými skauty a jejich 
betlémem, který pravidelně umísťují na Krakonošově náměstí. Vzhledem k tomu, že tento nápad 
mělo loni více lidí, vyráběli betlém ti, kteří svůj záměr oznámili na obci dříve. 

Dále bychom si přáli, aby se tajuplná a romantická akce Betlémské světlo u nás vžila, proto 
budeme v této akci pokračovat. Budeme se snažit prohlubovat spolupráci s SDH, a to zejména po 
technické stránce. Také bychom rádi řešili otázku Tříkrálové sbírky pro charitu, dořešit otázky 
ohledně dalšího využití hřiště a připojit své návrhy ke konceptu volnočasových aktivit, kterou 
zpracovává obecní úřad. Jedná se hlavně o další vybavení pro sportovní využití zejména starších dětí 
i dospělých. Jako např.:
: ruský kuželník, ping-pongový betonový stůl, koš na košíkovou, síť na míčové hry, v zimě udržovat 
ledovou plochu pro bruslení, opičí dráha, rozmístění laviček atd.

Dále máme v plánu uskutečnit pro děti i dospělé různá zábavná a prospěšná odpoledne: 
- živé člověče nezlob se
- petang
- turnaj ve cvrnkání kuliček
- festiválek
- směnný trh sazenic, cibulí, květin, keřů - zkrátka co se zahrady týče
- a v neposlední řadě sběr plodů a letnin pro lesní zvěř za spolupráce Mysliveckého spolku Líčná

Rádi bychom se věnovali i dalším činnostem, bohužel  není nás tolik, abychom to všechno 
zvládli. Věřte, že tomu věnujeme maximum času. Proto uvítáme každou pomoc. Pokud byste se 
chtěli přidat a udělat něco pro lidi a děti kolem nás budeme určitě rádi. Pokud nechcete být přímo 
členy, velmi nám pomůžete i tím, když při přípravách např. na hřišti přijdete pomoct stavět altánky, 
budovat stezku odvahy apod. Předem děkujeme.

Finanční zpráva

VÝDAJE
Sáňkování                     588,-
Country bál                    5 325,-
Maškarní                       664,-
Den matek                  1020,-
Čarodejnice                2 052,-
Dětský den                    975,-
Olešnické minislavnosti      2 531,-
Podzimní bál                8 242,-
Mikulášská besídka                   5 349,-
Kancelářské pot.           2 700,- 
Fotografie                             569,-
Výtvarné pot., pískoviště 1 221,-
Trampolína                   5 599,-
Stany  na hřiště            1 148,-
CELKEM  VÝDAJE       37 983,-

PŘÍJMY
Výtěžek z plesů a darů 25 723,-
Dar obce                      10 000,-
Zůstatek z loňska           2 260,- 
CELKEM PŘÍJMY 37 983,-

PŘEVOD DO DALŠÍHO ROKU 0,-

Poděkování sponzorům a partnerům



Děkujeme všem, kteří přispěli finančně nebo  se jakkoli jinak zapojili do spolupráce. Pomohli 
při organizaci akcí, pekli a vařili, vyráběli či koupili dětem např. ceny, sladkosti, zákusky, nanuky... 
zkrátka každému, kdo nás podpořil a pomohl.

Bývalé a nynější vedení OÚ Zlatá Olešnice, MS Ličná,SDH,MH-Kanlux-Michal Houska, 
p.Germínová, p.Šatopletová, p.Budínský,Obec Hajnice, Jan Kolbe-Reality immobilien, 
p.Řezničková, pan J.Karol, pan J.Matějka (horní), pan J.Matějka (dolní), pan Jiří Matějka, pan 
R.Germín, p. Germínová, ,  p. Hana Svobodová, p.Kaňkovská, Ivoš a Jana Jůzovi, Davídek Kmieć, 
p.Johnová ml., p.Johnová st., p.Karolová, JUDr.Járošová, p.Andrejovská, p.Poláčková, 
p.Ferbas,Vaneska Vojtěchová,Ládik Svoboda, Elena a Nikola Kmiečovi, Radek Urbášek, Dan Antl, 
p.Dvořak, p.Dvořaková, Pavel Antl, Petra Staňková, Laďa Svoboda, p.Cozlová, p.Vojtěch, p.Jan 
Staněk,p.Kejklíček, p.Jezvina, p.Kleinert, p.P.Antl st., p.P.Andrejovský a obyvatelstvo Zlaté 
Olešnice.

Děkujeme a v roce 2011 nashledanou!

17.1.2011 ve Zlaté Olešnici         Zpracoval:  členové správní rady ŽaKO, o.s.


