
 
 
 
 

se Vám  

představuje 

 

 

 
Výtvarný kroužek a výtvarné dílny  

v MŠ Ledňáček Hýskov 
roky 2003-2005 

 

AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

„HÝSKOV – TADY JSME DOMA“ 
 

� V současnosti je pilotním 
programem sdružení rekonstrukce 
hýskovského novorománského 

kostela Narození Pany Marie. 
Sdružení si za úkol klade získání 
alespoň části finančních 
prostředků pro tento projekt 
formou pořádání benefičních akcí 
(Hýskovský advent) a jednáními se 
sponzory a ostatními státními i 
nestátními organizacemi. 

2002 • Projektová dokumentace na rekonstrukci (nepeněžní 
dar) 

• Provizorní oprava střechy (nepeněžní dar) 
2003 • nové osvětlení interiéru kostela (nepeněžní dar) 

• nová vstupní vrata 
2004 • elektroinstalace 

• bezpečnostní signalizační systém (nepeněžitý dar) 
• nová boční vrata (replika) 

2005 • rekonstrukce věže kostela 
(na financování se také podíleli: Středočeský kraj, 

Farnost Beroun, Obec Hýskov) 
2006 • dokončení rekonstrukce věže - instalace žaluzií do 

věžních oken 
2007 • oprava obou schodišť (nepeněžní dar) 

• nová střecha (na financování se také podíleli: 
Středočeský kraj, Farnost Beroun, Obec Hýskov) 

2008 • dokončení nové střechy a žaluzií do vikýřů 
2009 • nová okna (na financování se také podíleli: 

Středočeský kraj, Farnost Beroun, Obec Hýskov) 
 
� V roce 2002 byl předán osobní 

počítač s příslušenstvím a 
elektronické klávesy  hýskovské 
mateřské škole Ledňáček. 

� Tvrďák -závod jednotlivců v 
extrémním přírodním víceboji, 
který byl od roku 2005 součástí 
přeboru Českého poháru pořádán 
ve spolupráci ČAES. Netradiční 
víceboj (plavání, kolo, běh, různé 
terénní vložky,….) byl pořádaný 

každoročně první zářijový víkend 
v okolí Berounky. 

� Zasazujeme se v rámci svých 
možností o některé menší úpravy v 
Hýskově, které by měly vést 
k zlepšení života v obci. 

� O své činnosti informujeme 
veřejnost v občasníku „TAJDOM“, na 
nástěnce na návsi a prostřednictvím 
internetu. 

 

 
začátek 20. století 

 

Kostel Narození Pany Marie v Hýskově 
 

   
 před rekonstrukcí 2002              po rekonstrukci 2006 

 
 
 



 
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  

„HÝSKOV – TADY JSME DOMA“ 
 

    Občanské sdružení vzniklo jako občanská 
iniciativa pro lidi se zájmem o plnohodnotný 
život obce, bylo zaregistrováno Ministerstvem 
vnitra ČR dne 26. 4. 2002, ustavující schůze 
proběhla 14. 6. 2002. 
    Občanské sdružení je nevládní, neziskovou 
a nestátní organizací, která vytváří prostor 
pro nové projekty a pomáhá jejich realizaci. 
Nápadům, kterým nechybí chuť a energie, 
může nabídnout právní zakotvení, může je 
usměrňovat a tříbit v širší diskusi, může 
napomoci v hledání prostředků pro jejich 
realizaci. Sdružení bude existovat tak dlouho, 
dokud bude moci sloužit lidem, kteří s ním 
budou spojovat své představy o budoucnosti 
obce, v níž žijí a na níž jim záleží.  
    Sdružení je připraveno v rámci svých zájmů 
a možností se podílet na diskusi o všech 
důležitých obecních aktivitách a přispívat 
k jejich zdárnému řešení. Věříme, že se při 
vzájemné vstřícnosti mohou správní a 
občanské aktivity vhodně doplňovat ke 
společnému prospěchu obce. 
     Podobných sdružení a aktivit je dnes již na 
Berounsku celá řada.  Také naše organizace je 
členem regionálního sdružení Křivoklátsko. 

 
 
 
 
 
 
 

 
POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

„HÝSKOV – TADY JSME DOMA“ 
 
     Posláním sdružení je konkrétními kroky 
přispívat k řešení problémů obce a našeho 
regionu. 
     Naším cílem je zprostředkovat porozumění 
a chápání ohleduplnosti a pocitu odpovědnosti 
člověka k místu, kde žije a aktivně zapojit 
občany do jeho utváření.  
Konkrétně jsme si stanovili tyto cíle: 

� podporovat a realizovat projekty 
zaměřené na udržení a vytváření 
pozitivních životních hodnot obce a 
jejího okolí,  

� ochrana přírody a krajiny, zejména 
formou organizace svépomocných 
pracovních brigád; spolupráce na 
vytváření naučných stezek apod.,  

� vyvíjet osvětovou činnost a 
podporovat výchovu orientovanou na 
oblasti kultury a ekologie formou 
přednášek a veřejných diskusí,  

�  přispívat k rozvoji kultury,  
� ochrana historických památek a jejich 

obnova zejména přípravou a 
vypracováním cílených grantových 
projektů v součinnosti se správci 
dotčených objektů,  

� propagace a prosazování principů 
občanské společnosti,  

� podpora práce s dětmi organizováním 
kulturních a sportovních akcí.  

 
 
 

 
každoroční jarní úkolid Libinského potoka,  

úklidová četa - jaro 2002 

 
ČINNOST NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ PATŘÍ KE 

KAŽDÉ SLUŠNÉ SPOLEČNOSTI, PROSTŘEDKY DO NÍ 

VYNALOŽENÉ SE NÁM VRÁTÍ NEJEN VE FORMĚ 

OSOBNÍHO USPOKOJENÍ, ALE I SPOKOJENĚJŠÍHO 

ŽIVOTA NAŠÍ SPOLEČNOSTI. 
 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JE NEZISKOVOU 

ORGANIZACÍ. PROSTŘEDKY OD SPONZORŮ A DÁRCŮ 

JSOU POUŽÍVÁNY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ 

ČINNOSTI V SOULADU SE STANOVAMI. 
 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM NABÍDLI SVOJÍ 

POMOC. 

 
 
                                        Hýskov 33  
                                        PSČ 267 06 
                                        IČO: 265 90 379 
                                    www.hyskov.cz 
 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
237793977/0300 

e-mail:  tajdom@hyskov.cz 
Kontakt: Petr Resch     tel:  604 245 568 
               Jan Sohar              603 444 112 
              Pavla Doubková          311 635 022 
              
             

 


