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celorepublikové sbírky i v Hlízově.
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Editorial Z Hlízova putuje na charitu rekordní výtěžek

O mysliveckém plese v Hlízově vědí široko daleko

Setkali se dříve narození

Krátce

Po obci bezpečněji 

Na malínském nadjezdu pracují stavaři už téměř rok

Vážení čtenáři, 
uplynul měsíc 
od  toho, kdy 
jsme si při psaní 
letopočtu začali 
zvykat na  psaní 
osmičky. Měsíc 
od  pomyslného 
velkého startu 
nového roku, 
který se bouřlivě 

slavil na každém místě zeměkoule. 
Měli jsme možnost bilancování nad rokem 
uplynulým a na misce vah poměřit úspěchy 
s neúspěchy, zamyslet se na nad největším 
cílem v  pracovním a  osobním životě, 
vzpomenout si na  přátele a  nejbližší, jež 
dělají naše dny šťastnými, a  také na  ty, 
kteří tu s námi být nemohou. 
Ať už jsme zhodnotili uplynulý rok jakkoliv, 
jedno je zcela jisté - společně jsme 
vstoupili do  důležitého roku. Rok 2018 
nám přináší několik zásadních zkoušek celé 
naší společnosti. Tou nejvyšší byla volba 
prezidenta republiky – reprezentanta naší 
vlasti vytvářející politiku vnitřní i  vnější. 
Nechť jsou proto další léta na Hradčanech 
přínosná nám všem. 
Máme příležitost slavit. Naše republika 

totiž slaví narozeniny, a to rovnou kulaté, 

sté. Ačkoliv je text napsán poněkud 

nadneseně, měli bychom k  tomuto 

výročí přistoupit s  veškerou ctí a  úctou 

k zakladatelům samostatné republiky. 

1918, 1948, 1968, 1989 – to byly 

osudové osmičky. 

Dovolte mi, milí čtenáři, abych na  závěr 

ocitoval jeden z  nejznámějších citátů 

prezidenta T. G. Masaryka: „Život měříme 

příliš jednostranně; podle jeho délky a ne 

podle jeho velikosti. Myslíme víc na  to, 

jak život prodloužit, než na  to, jak ho 

opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, 

ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho 

jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez 

lásky, bez radosti.“ 

Přeji vám dobrý rok

Jakub Skyva 

šéfredaktor

Tříkrálová sbírka v letošním roce navázala 
na  uplynulé vydařené ročníky tohoto 
projektu v  Hlízově. Tři králové se vydali 
do ulic v obci už po třetí. 
 
V  sobotu 6. ledna vyjelo do  Santiniho 
katedrály v  Sedlci celkem 21 koledníků, 
což je prozatím nejvíce v celé historii sbírky 
v Hlízově. A nejvíce bylo i vybraných peněz, 
kterých se koledníkům podařilo od občanů 
obce nasbírat. Po  rozpečetění všech 
pokladniček se napočítalo 18  879 korun, 
které putují organizaci Charita Česká 
republika.
 
Z výtěžku sbírky budou zejména podpořeny 
aktivity pro rodiny s  dětmi Rodinného 
centra Kopretina a center Maják a Domek. 
Dále budou finanční prostředky použity 
na  nákup automobilů pro terénní služby 
– ranou péči Střediska Na  Sioně, která 
jezdí po  celém Středočeském kraji, 

a pečovatelskou službu. Bude podpořena 
práce dobrovolníků v  nemocnicích 
a zařízeních sociálních služeb.

Velké poděkování patří všem koledníkům 
– zejména za  jejich zodpovědný přístup, 
dále vedoucím skupin a  také členům 
Hlízovského unikátního spolku, kteří 
v  Hlízově sbírku každoročně pořádají. 
Abychom nezapomněli, poděkování patří 
také všem štědrým občanům! 

V sobotu 13. ledna patřil hlízovský kulturní 
dům myslivcům. Sdružení MÍR zde už 
tradičně pro své členy a  občany Nových 
Dvorů a  Hlízova uspořádalo svůj další 
myslivecký ples. Ten se těší velké oblibě. 
Každým rokem je o  vstupenky zájem, 
s  trochou nadsázky lze říci, že lístky jsou 
nedostatkovým zbožím. Bohaté tombole 
v  letošním roce dominovalo srnčí. K tanci 
a  poslechu zahrála skupina TIP Pavla 
a Jitky Gregorových a Tomáše Hudského. 

Myslivecký spolek Mír Nové Dvory byl 
založen roku 1959. Ustavující schůze se 
konala v Malíně v hostinci U Petříků. Dnes 
spolek hospodaří na  1338 ha honebních 
pozemků v  katastrálním území Nové 
Dvory, Hlízov, Malín. Myslivci užívají svou 
mysliveckou chatu na kraji Nových Dvorů. 
Členská základna má dnes 28 členů, z toho 
jsou dvě ženy a jeden stálý honec.

Předvánoční čas v  Hlízově se nesl 
ve znamení setkávání. V pátek 16. prosince 
se v  kulturním domě sešli dříve narození 
občané. Obecní úřad a  Spolek Hlízovské 
ženy pro ně připravili odpolední posezení 
s  hudebním programem. Začátek 
odpoledne zahájily děti z mateřské školy, 
které si s  jejich učitelkou Evou Brůžovou 
a  ředitelkou Janou Maxovou připravily 
v  průběhu listopadu a  prosince sérii 
tradičních českých koled. Další čas v  sále 
kulturního domu strávili dříve narození 
v doprovodu známých písní, to v podání Evy 
Hruškové. Setkání skončilo až v podvečer - 
ve vší spokojenosti všech přítomných. 

Poplatky jen do dubna
Poplatky za  svoz odpadu se nemění. 
V  roce 2018 zůstávají: 600,- Kč 
za osobu trvale žijící v obci, 600,- Kč 
za  rekreační objekt v  obci. Poplatky 
jsou splatné nejpozději do 30.4.2018! 
Poplatek za psa: 100,- Kč za jednoho 
psa, 50,- Kč za  každého dalšího. 
Poplatky lze uhradit v  hotovosti 
na  Obecním úřadě v  Hlízově, 
nebo bankovním převodem. Číslo 
účtu:  443569319/0800, variabilní 
symbol je 1340, jako specifický symbol 
uveďte číslo popisné, do textu připište 
jméno plátce. 

Mění se cena stočného a vodného
Od  1. 1. 2018 dochází ke  změně 
ceny stočného. Cena stočného bude 
uplatňována ve výši 35,70 Kč za 1m³ 
bez DPH, s DPH za 41,06 Kč za 1m³. 
Cena stočného bude účtována 
v jednosložkové formě. 
Zároveň dochází ke  změně ceny 
vodného: 43,55 Kč za  1m³ bez DPH, 
s  DPH za  50,08 Kč za  1 m³. Cenu 
stočného vydala společnost VODOS 
s. r. o., za  cenu vodného zodpovídá 
Vodohospodářská společnost Vrchlice-
Maleč, a. s.

Hasičský ples v Hlízově
Historicky první hasičský ples okrsku 
č. 1 připravují na  sobotu 3. března 
v Kulturním domě Hlízov. Všichni jste 
srdečně zváni. 

Vychází Hlízovan – dělejme ho 
společně
Vyšel zpravodaj Hlízovan. Občanům 
Hlízova se do  rukou dostává nový 
čtvrtletník, jehož hlavním cílem je 
zvýšení povědomí občanů v  obci 
o  kulturních akcích, zajímavých lidech 
z  jejich bezprostředního okolí, sportu 
a dalších zpráv z obce. 
Rádi bychom vás přizvali ke spolupráci. 
Pokud si myslíte, že byste mohli 
zajímavým obsahem přispět do dalších 
vydání, rádi vás mezi námi přivítáme.
 
Máte pro nás tip o  čem psát? Chybí 
vám zde něco? Napište nám zpětnou 
vazbu, každá z  nich nám bude 
přínosem pro další práci. 

Své e-maily posílejte můžete posílat 
na skyvajakub@gmail.com. 

Tištěné příspěvky můžete odevzdat 
v obálce do kanceláře obecního úřadu, 
kde psaní členům redakce následně 
předají.

Na  snímku z  poloviny ledna 2018 jsme 

zachytili budování chodníků ve  středu 

obce. Výstavba bude dále pokračovat 

podél hlavní kostkované silnice směrem 

k  zámku. Chodníky bezpochyby přispějí 

k bezpečnosti v celé naší obci. Je v plánu 

rovněž výměna veřejného osvětlení. 

Věříme, že zanedlouho bude hotovo 

a chodníky v obci již brzy využijeme. 

Stavba mostu v Malíně pokračuje. Oficiální 
dokončení je sice plánováno až na konec 
letošního roku, stavaři ale odhadují možné 
zprovoznění už na podzim 2018. 

Už téměř rok přihlížíme komplexní 
rekonstrukci malínského nadjezdu spojující 
Malín a  Kutnou Horu. Demolice starého 
mostu byla zahájena 13. března 2017. 

Zahájení prací se několikrát odkládalo. 
Na rekonstrukci se nejprve složitě hledaly 
peníze. Když se našly, akci zkomplikovalo 
odvolání neúspěšných uchazečů 
o  zakázku. Mezitím vypršelo stavební 
povolení, protože stavba nebyla zahájena 
do  dvou let od  nabytí jeho právní moci. 
Muselo se tak žádat o prodloužení. 

Životnost starého mostu byla 50 let, ten nový 
vydrží zhruba dvakrát tak déle.
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Do Hlízova jezdí za tanečními jejich frekventanti z celého kraje 

Pane Nováku, určitě mi dáte za  pravdu 
– úspěchy přicházejí a  medaile cinkají. 
K  této velké motivaci, což pro vaše 
reprezentanty tato ocenění bezesporu 
byly a  jsou, vede poměrně dlouhá cesta 
příprav, tréninků a  soustředění. Je to 
samozřejmě individuální, ale i přes to si 
dovolím: jak dlouho trvá, a  co všechno 
obsahuje ta pomyslná cesta vedoucí 
od samotného začátku, kdy noví tanečníci 
poprvé nazují profesionální společenské 
boty, až po ten příjemný triumf na vítězné 
bedně? 

Ta cesta je samozřejmě dlouhá. Začíná 
to prvními tanečními krůčky, kdy u malých 
dětí prakticky klečíme a posunujeme nožky 
po parketu do správného směru. Pokračuje 
to přes techniku jednotlivých tanců, 
prezentaci těla atd. V tom všem je ale asi 
nejdůležitější nejen píle každého v  páru, 
ale v neposlední řadě maximální podpora 
rodičů, to jak finanční, tak časová. Pak 
se dá předpokládat, že se podaří získat 
nějakou tu medaili popřípadě i  postup 
do vyšších tanečních tříd. 

Samozřejmě to není jen o  tom. Vy jste 
s  vaší manželkou Janou vlastně ti, kteří 
prožívají všechny úspěchy i  neúspěchy 
v  hlavních rolích. S  reprezentanty 
se setkáváte několikrát týdně 
na  přípravných trénincích, o  víkendech 
je zase doprovázíte na mnoha soutěžích, 
trávíte spolu volný čas na  tanečních 
soustředěních. Jaký je to pocit 
vychovávat možná nastupující mistry 
tance, profesionály nebo opravdovou 

taneční elitu? Je to pro vás asi 
i určitá čest… 

Já i  moje manželka 
veškerou naši aktivitu 

kolem tance děláme při 
svém hlavním zaměstnání. 

Tanec je ale náš smysl života. 
Trávíme s  našimi svěřenci 
opravdu hodně společného 

času a  troufám si říci, že více 
času, než s  vlastními dcerami, 
i když také tančí za náš sportovní 
klub. Samozřejmě že ty prožitky 
na  soutěžích jsou pozitivní 
i  negativní. Tanec je přeci 
jen hodnocen subjektivně, 
a i když vám váš taneční pár 
podá maximální a  skvělý 
výkon, nemusí tomu vždy 
odpovídat hodnocení. To se 
pak špatně vysvětluje, ale 

snažíme se vychovávat 

bojovníky, tak aby je neúspěch vždy ještě 
posílil.

Z  jakéhokoliv úspěchu našich svěřenců 
máme pak samozřejmě obrovskou radost. 

Jak taneční kurzy pro mládež skončí, 
po  vánoční přestávce na  ně navazují 
kurzy pokračující. Ty už organizujete 
v  Kulturním domě v  Hlízově. Jaká je 
obsahová náplň těchto kurzů? Člověk 
by si myslel, že už se všechno mladí 
frekventanti v Lorci naučili. Ale asi tomu 
tak není, nemýlím se?

V  pokračovacích tanečních pro mládež 
se frekventanti naučí pokročilejší variace 
jednotlivých tanců a  také se dozvědí více 
o technice jednotlivých tanců. Snažíme se 
je naučit nejen kroky, ale i to aby na parketu 
vypadali co nejlépe.

Ve stejný čas (v lednu, únoru a začátkem 
března) se do Hlízova sjíždějí také taneční 
páry dospělých. Jaké jsou vaše zkušenosti 
s  vedením těchto dospělých párů? Není 
prvotní překážkou jistá nervozita nebo 
strach z něčeho neznámého? 

V  tanečních pro dospělé je vždy skvělá 
nálada, dospělí většinou totiž přesně 
ví, co od  těchto tanečních očekávat. 

Pravda je, že i tam se nám někdo přihlásí 
z donucení :-), ale většinou vše překonáme. 
Taneční musí být především příjemným 
setkáním s výukou tance, takovou máme 
mnohaletou zkušenost. V tom nás utvrzuje 
i  to, že máme každoročně několik plně 
obsazených kurzů a  lidé k  nám dojíždějí 
i přes 50 km. Hlavně se jich většina stále 
vrací. 
Snažíme se v  kurzech působit pozitivně, 
aby všichni odcházeli s  dobrou náladou, 
a  to se nám ve  většině případů daří 
i vyplácí.

Kulturnímu domu v  Hlízově už bude 
padesát... Když se podíváme do historie 
vaší školy, jaká je její historie? A historie 
tanečních v  hlízovském společenském 
domě? 

Historii naší školy bychom museli rozdělit 
v zásadě na historii výuky dětí a mládeže 
k  tanečnímu sportu a  výuku v  tanečních 
kurzech pro mládež a dospělé, to jsou dvě 
rozdílné části naší činnosti.

S  výukou dětských tanečních párů jsme 
začali prakticky po  našich základních 
tanečních ve  Žlebech. Od  roku 1993 až 
do  roku 2006 jsme vedli taneční kroužek 
pod DDM v  Kutné Hoře. Abychom mohli 
naše taneční páry vyslat i  na  taneční 
soutěže Českého svazu tanečního sportu, 
založili jsme v  roce 2006 sportovní 
organizaci s dnešním názvem TŠ Novákovi 
Kutná Hora z.s. a  díky tomu mohly 
naše taneční páry město Kutná Hora 
reprezentovat i  na  Mistrovstvích ČR 
v tanečním sportu.

Druhou částí jsou taneční kurzy, které 
jsou zaměřeny na  výuku tance jako 
součást společenského vzdělání pro 
širokou veřejnost - tzn. nesoutěžně. 
Když pomineme několik kulturních pořadů 
v rámci kterých jsme vyučovali tanec, tak asi 
prvním opravdovým počinem byly taneční 
kurzy pro mládež ve  Vrdech. Tam nás 
kdysi oslovilo vedení obce. Bylo to od nich 
velice odvážné nás nominovat (ve výběru 
nám konkurovali další již známí regionální 
taneční mistři), protože my za  sebou 
neměli kromě výuky dětí prakticky nic. 
Ještě navíc jsme tam nastupovali po velice 
vážených a kvalitních  tanečních mistrech 
Holanových ze Světlé n. S.  Vše dopadlo 
tak, že tento rok taneční ve Vrdech učíme 
už 24 let! Pak už přišly další nabídky 
z Ledče n. S., Zruče n. Sáz., Sázavy a my už 
jsme je časově ani nemohli uspokojit. Mezi 
tím jsme i v Kutné Hoře vedli některé menší 
kurzy pro dospělé. V roce 2006 nás oslovili 
manželé Trešlovi, kteří do  té doby vedli 
kurzy v  kutnohorském Lorci, že by nám 

rádi kutnohorské taneční předali (u Trešlů 
jsem já začínal po tanečních kurzech tančit 
závodně). Nabídku jsme přijali a  v  roce 
2006 jsme poprvé učili i v Lorci.

Protože jsme měli stále větší poptávku 
po tanečních kurzech pro dospělé, hledali 
jsme prostory, kde tyto kurzy uspořádat. 
V Kutné Hoře jsme je nenašli, a  tak jsme 
začali objíždět nejbližší obce.  No a  tady 
padlo rozhodnutí na  Hlízov. Měli jsme 
trochu strach jít z Kutné Hory na „vesnici“ 
(doufám, že mi „Hlízované“ odpustí). 
V tuto chvíli víme, že to byla správná volba. 
Prostředí je zde dle našich představ a co je 
nejdůležitější, lidé za námi jezdí!

Z  historie rovnou do  budoucnosti. 
A  zároveň do  našeho závěru: prozraďte 
našim čtenářům nějaký z  vašich cílů, ať 
už z  těch dlouhodobých, krátkodobých, 
vašich osobních nebo za  celou vaši 

taneční školu. 

Cílem naší taneční školy je samozřejmě 
to, aby naši svěřenci získávali co nejlepší 
ocenění na  tanečních soutěžích a  hlavně 
tančili pro radost.

Možná, že pro některé čtenáře bude naše 
poslední část odpovědi znít frázovitě, ale 
úplně nejdůležitější je pro nás spokojenost 
našich svěřenců, klientů, tanečníků 
a zkrátka lidí, kteří k nám rádi chodí, vracejí 
se a najdou si čas nám napsat i říci, že to 
co děláme, je fajn a skvělé.

To je to co nás naplňuje a dodává energii...

Děkujeme za  rozhovor a  přejeme 
manželům Novákovým a  jejich taneční 
škole nespočet úspěchů a  mnoho sil 
v jejich záslužné práci.  

Manželé a  taneční mistři Antonín a  Jana Novákovi se v  oblasti společenských, 

standardních  a  latinskoamerických tanců řadí mezi opravdové profesionální špičky. 

Jejich neutichající zapálení a zájem do tohoto sportu, to je kdysi vedlo k založení vlastní 

taneční školy. Mladé tanečnice se svými tanečními partnery reprezentují taneční školu 

na mistrovstvích po celé republice. A daří se jim to. Zlaté, stříbrné a bronzové medaile 

jen cinkají. 
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Není to tak dlouho… 

Období první republiky v Hlízově

Na začátku 70. let byl v Hlízově dokončen kulturní dům. Stavba se realizovala ve stavební akci Z za pomoci místních občanů. Nejdříve 
byla postavena prodejna, poté obecní hospoda (nynější obecní úřad) a jako poslední byl realizován kulturní dům. 

Rok 2018 přináší hned několik významných výročí, nejdominantnější z nich je 100. výročí vzniku Československé republiky. V rámci 
tohoto výročí přinášíme historii Hlízova jen pár let od vzniku ČSR, přesněji od roku 1921, kdy byla v obcích zakládána kronika. 

Ve 20. století se počtem domů Hlízov rozrostl, i když počet obyvatel se snižoval.
První sčítání obyvatel v Československé republice proběhlo v roce 1921. Počet obyvatel zase mírně poklesl na 732 a ze 101 domů 
bylo 100 obydlených. Dle národností žilo v Hlízově 726 Čechů, 3 Poláci, 1 Rus, 1 Slovák a 1 Němec. Od roku 1924 si obyvatelé začali 
ve větší míře stavět rodinné domky.
Z  hlediska zaměstnání tvořili v  roce 1924 zemědělci 55 procent obyvatel, průmysloví dělníci 40 procent a  živnostníci 5 procent. 
V obci prosperovali: 4 koloniální obchody, 4 živnosti hostinské, 2 kovářské, 1 kolářská, 1 krejčovská, 1 sedlář, 1 truhlář, 3 obuvníci a 1 
švadlena. Vzdělanost lidí se zvyšovala, ze 732 obyvatel byli jen 3 analfabeti.
Obecní knihovna byla založena v roce 1920 a disponovala více než 500 svazky knih. V roce 1934 již disponovala 710 svazky. 54 
půjčovatelů přečetlo za rok 809 knih.
Místní osvětová beseda pořádala vzdělávací přednášky, divadla a oslavy památných dnů v republice. Postarala se o zřízení pomníku 
padlých v 1. světové válce.
V Hlízově vyvíjelo činnost 10 spolků a sdružení: Místní osvětová komise, Knihovní rada, Tělocvičná jednota Sokol  (V roce 1934 měl 
Sokol 83 členů, z toho 67 mužů a 16 žen) , Dělnická jednota, Sdružení dorostu republikánské strany, Místní organizace republikánské 
strany, Místní organizace Domoviny, Vodní družstvo (vzniklo roku 1927, připravovalo meliorace), Sbor dobrovolných hasičů a Místní 
kampelička pro Hlízov a okolí. Posledně jmenovaná vznikla roku 1909. V roce 1924 v ní lidé měli uloženo 637 176 korun a o osm let 
později se vklady zvýšily na 906 825 korun.
Poštu v Hlízově roznášel listonoš ze Starého Kolína každý den v poledne včetně neděle. V obci byly umístěny tři poštovní schránky. 
Telefonická stanice byla zřízena ve škole roku 1927 nákladem 9 000 korun. Třicet šest domácností vlastnilo rozhlasové přijímače.
Největšími událostmi roku 1925 se stal za prvé objev pravěkého hrobu únětické kultury na staveništi Fr. Tichého a za druhé odhalení 
pomníku pozemkové parcelace z let 1919 – 1925 u mostu přes Klejnárku.
Dle výsledků voleb do Národního shromáždění a Senátu z roku 1935 je zřejmé, že občanům Hlízova nebyla politická situace lhostejná. 
Ze 492 oprávněných voličů do Národního shromáždění  odevzdalo své hlasy 468. Z tohoto počtu bylo 8 hlasů neplatných a 1 obálka 
byla prázdná. Nejvíce hlasů získali republikáni – 236, sociální demokraté 117, národní socialisté  32, živnostníci 26,  lidovci 16, fašisté 
a strana Národní sjednocení po 6 hlasech.
V  roce 1936 obec uspořádala výstavu k  uctění památky Františka Kočárníka, hlízovského rodáka, který v  srpnu 1914 vstoupil 
do československých legií (Rota Nazdar) a padl za svobodu vlasti 26.4. 1918 v bitvě u Bois D Hangard.
Do Senátu ČSR mělo právo volit 432 občanů, odevzdáno bylo 411 obálek, 2 hlasy byly neplatné, 1 obálka prázdná. Senátorem byl 
zvolen hlízovský rodák Josef Machovský, rolník z č. 99. Kandidoval za republikánskou stranu.

převzato se svolením z www.hlizovskyspolek.cz, autor Jitka Šimková

Předvánoční dárek v podobě vánočního stromku

Zvěře je málo, hony se ale konaly

Kulturní kalendář

Tradiční rozsvěcení vánočního stromu se 
uskutečnilo v  sobotu 2. prosince. Obecní 
úřad nadělil občanům předvánoční dárek – 
nový košatý vánoční strom se světelnými 
žárovkami a  velkou hvězdou na  špici. 
Tuto slavnostní událost doprovodily děti 
z  mateřské školy. Pásmo koled se linulo 
po hlízovské návsi a občany mile přimělo 
k  potřebnému zastavení a  uvědomění 
si času blížících se vánočních svátků. 
Po  skončení programu před prodejnou 
se přítomní přemístili do  nazdobeného 
kulturního domu – lití olova, pouštění 
lodiček, věštění z  jablek, to je jen stručný 
výčet toho, co si spolek Hlízovské ženy 
s  obecním úřadem pro přicházející 
připravily… 

V  sobotu 11.11. jsme se po  roce sešli 
na  společném honu na  drobnou zvěř 
a  škodnou. Sraz byl jako vždy na  naší 
myslivecké chatě v  Nových Dvorech. 
Po  kontrole dokladů a  zapsání všech 
účastníků byl nástup, kde myslivecký 
hospodář všem připomněl bezpečnost 
při střelbě a  seznámil členy s  tím, jak 
bude hon probíhat. Poté dorazila Policie 
ČR, která provedla důkladnou prohlídku 
všech dokladů i  zbraní, a  zároveň 
všechny kontrolovala na alkohol. Vše bylo 
v  pořádku, a  tak jsme vyrazili do  revíru. 
Zvěře je stále málo, tak jsme si každý 
udělal aspoň krásnou procházku v přírodě. 
Po  návratu na  chatu byl výřad, pozdní 
oběd a  volná zábava s  malou tombolou. 
K tomu nám opět zahrál náš nejstarší člen 
a harmonikář Jindřich Dvořák. 

František Valenta, MS Mír Nové Dvory

10. 2. Keramická dílnička  sál KD od  9.00 pořádá HUS
17. 2. Indiánský dětský karneval sál KD od 15.00, pořádá OÚ Hlízov a Hlízovské ženy
24. 2. Mariášový turnaj  sál KD 10.00 – 20.00, pořádá SKK Hlízov

3. 3. Hasičský ples  sál KD od 20.00, pořádá SDH
10. 3. Oslava MDŽ  sál KD od 15.00, pořádá OÚ Hlízov a Hlízovské ženy
23. 3. Keramická dílnička  sál KD od 14.00, pořádá HUS
31. 3. Maškarní bál pro dospělé sál KD od 20.00, pořádá OÚ Hlízov a SDH

7. 4. Ukliďme Česko  sraz na návsi v 9.00, pořádá HUS

Na vaši ledničku pro váš každodenní přehled

ORDINACE PRAKT. LÉKAŘE, Nové Dvory
MUDr. Ľubica Veselá, mob.: 313 109 425

Pondělí 7:00 – 11:00 
Úterý 7:00 – 11:00 
Středa 7:00 – 11:00 
Čtvrtek 11:00 – 18:00
Pátek 7:00 – 12:00 

PRODEJNA UNIKOM, a. s.

Po – Pá 6:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Sobota 7:00 – 11:00

POŠTA PARTNER – HLÍZOV
Lucie Smítková, mob.: 702 144 664
 
Pondělí 8:00 – 10:30, 15:00 - 19:00
Úterý 8:00 – 10:30
Středa 8:00 – 10:30
Čtvrtek 8:00 – 10:30, 15:00 - 19:00
Pátek 8:00 – 10:00

ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY, Nové Dvory 
MUDr. Jitka Bramborová, tel.: 327 571 202

Pondělí 12:00 – 15:00 15:00 – 18:00  
Úterý 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 10:00
Čtvrtek 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00  
Pátek 11:00 – 13:00

OBECNÍ KNIHOVNA,
Hlízov 101
Karin Kohárová, mob.: 773 141 073

každý čtvrtek 17:00 – 19:00 

OBECNÍ ÚŘAD 
tel.: 327 571 971 

Pondělí 8:00 – 12:00, 15:00 - 19:00
Úterý 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00, 15:00 - 19:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00

Hlízovské šipkařské klání: 
24. 2, 17. 3., 14. 4. 
vždy od 20 hodin (obecní hospoda)

Turnaje SKK Hlízov ve stolním tenise: 
17. 2., 10. 3., 17. 3. 
vždy od 9 hodin (sál KD)

Změny programu vyhrazeny.

pro objednané

pro objednané
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Luboš Balvín: „Po podzimu jsme jako nováček soutěže na prvním místě”

Ačkoli byl v  minulých letech hlízovský 
fotbal na dobré úrovni, začalo se o něm 
v celém regionu mluvit spíše až nedávným 
postupem do  I. B třídy. Pro Hlízov je to 
velká čest. V  jaké kondici se družstvo 
aktuálně nachází? 

Za  celý tým mohu říci, že panuje velká 
spokojenost. Výhledově žádné velké 
změny v  kádru mužstva neplánujeme. 
Řešíme možná tak 2 až 3 hráče, kteří by 
mužstvo na jaře posílili. Na sezonu se jako 
tým připravujeme už nyní, zimní přípravu 
jsme začali 20. ledna. 

Troufnete si říct, že se hlízovský fotbal 
aktuálně nachází na úplné špici v celé své 
historii?  

Hlízovský fotbal po  dobu své existence 
nikdy nehrál krajské soutěže. V  roce 
1978 hrál naposledy okresní přebor, 
v  roce 2015 po dlouhé odmlce postoupil 
do okresního přeboru a v roce 2017 do I. B 
třídy. V současné chvíli se sice nacházíme 
na špici, ale na druhou na stranu si kladu 
otázku „proč tu špici neposunout ještě 
o kousek výš“.

Vybudovat tým a  posunout úroveň 
fotbalu v  Hlízově na  vysokou laťku, to 
se nestalo ze dne na  den. Dáte mi asi 

za pravdu, že to nebylo nic jednoduchého. 
Vám se to ale podařilo. V  čem vidíte tu 
nejdůležitější a  nejvíce podstatnou věc 
pro vedení fotbalového klubu? 

Máte pravdu. Nejdůležitější a podstatnou 
věcí je příchod Davida Linharta. Davida jsem 
oslovil v červnu 2016 ohledně spolupráce 
na vybudování nového mužstva, nakonec 
jsme si spolu podali ruku a rozdělili jsme si 
práci. Všechno funguje jak má.

Fotbalové hřiště v Hlízově je známé svým 
pečlivě udržovaným trávníkem, jehož 
kvalitu by mu mohl závidět ledajaký 
zahrádkář. Jaký je recept pro takový 
„pažit”? 

Nestačí trávu jen sekat, tráva potřebuje 
hnojivo, vodu, také provzdušnit a vyčesat. 
A to nejdůležitější: hlavně musíte mít chuť 
něco změnit. 

V  posledních měsících prošlo hřiště 
několika úpravami. Co se na  hřišti 
změnilo? Vycházelo to z  podmínek pro 
vstup do vyšší třídy?

Ano, přesně tak. Postupem do  I. B třídy 
a  stanovených podmínek pro krajské 
soutěže sportovně-technickou komisí 
Středočeského fotbalového svazu, jsme 
museli rekonstruovat šatny a  vybudovat 
zábradlí kolem hřiště. Šatna rozhodčích 
musí mít samostatné WC a  sprchu, 
aktuálně mají i  hráčské šatny své nové 
sociální zázemí.

Jaké jsou vaše cíle do budoucna?

Po  podzimu 
jsme jako 
nováček soutěže 
na  prvním 
místě. Náš cíl 
byla záchrana. 
Zachráněni už 
jsme, takže cíl je 
splněn. Na druhou 
stranu uvidíme, 

jak dopadne jarní část soutěže. Pokud 
se nám podaří udržet první místo, tak se 
postupu bránit nebudeme.

Je něco, co byste chtěl vzkázat hráčům 
Fotbalu Hlízov? 

Všem hráčům chci poděkovat za perfektní 
přístup k  tréninkům a  zápasům. Máme 
zde skvělou partu. Rád bych poděkoval 
hrajícímu trenérovi a  sportovnímu 
managerovi klubu - Davidu Linhartovi, 
který má největší zásluhu na  vzestupu 
hlízovského fotbalu.
Také musím poděkovat našim věrným 
fanoušků, kteří za  námi jezdí na  každý 
venkovní zápas. V  neposlední řadě 
musím poděkovat všem, kteří se podíleli 

na rekonstrukci šaten a hřiště v době letní 
přestávky, jmenovitě: Františku Pospíšilovi, 
Petru Rytinovi, Mirku Strakovi, Milanu 
Pospíšilovi, Radku Špinkovi a  Květoslavě 
Jonášové. 

Na  závěr děkuji všem našim partnerům, 
kteří nám s fotbalem pomáhají, a to nejen 
finančně, ale i materiálně.

Zpravodaj HLÍZOVAN – čtvrtletník
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Financováno z programu SmartUP – Nadace O2

Luboš Balvín,

předseda oddílu

narozen 1972, Kutná Hora
člen Fotbalu Hlízov od: 1986
oblíbený fotbalový tým: nemám 
(libí se mi styl fotbalu Viktorie Plzeň)

Fotbal v  Hlízově je na  vzestupu. 
Od minulého roku hraje mužstvo I. B 
třídu. Předseda Fotbalu Hlízov Luboš 
Balvín ale neskrývá ambice na  jeho 
další postup. 

sledujte nás na facebooku: www.facebook.com/hlizovan


