BILANCUJEME 2020
aneb 1. rok činnosti spolku Aktivní Krhanice.

Spolek v kostce


Kolik nás je
Od 21. 3. 2020, kdy byl spolek oficiálně zapsán ve veřejném
rejstříku, se počet členů rozrostl na celkem 21.


Kde jsme vidět
Založili jsme webové stránky:
http://aktivnikrhanice.cz
Máme vlastní spolkový e-mail:
spolek@aktivnikrhanice.cz
A také jsme na Facebooku a na něm téměř
stovku pravidelně nás sledujících:
https://www.facebook.com/aktivnikrhanice
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Co jsme udělali
Prohlédněte si projekty, které jsme vytvořili, realizovali
nebo na kterých jsme se jako spolek účastnili.

 Realizované projekty

|



Projekty s dotací |



Pracujeme na tom

Ukliďme Krhanice / Ukliďme Česko
Naší stálicí v činnosti se stal pravidelný úklid obce. Zatímco
na jaře jsme uklízeli společně a po úklidu si mohli dopřát posezení u ohně na Sokolce, na podzim už se vzhledem k protiepidemickým opatřením uklízelo individuálně. Potěšením je,
že uklízíme i mimo tyto dny.

 Jaro/podzim 2020

Krhanické hodinovky
V době, kdy jsme se nemohli scházet, jsme přinesli tipy na
individuální vycházky po okolí, které jste mohli a stále můžete
stihnout do jedné hodiny!

 Léto 2020
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Výlet do lomu na Doubí
Koncem května, kdy se trochu uvolnila protiepidemická
opatření, jsme podnikli první spolkový výlet do prosečnických
lomů a Vlčí rokle.

 Květen 2020

Letní Kino
Na základě ankety mezi členy spolku se promítal
snímek Hugo a jeho velký objev. Projekt podpořila
Nadace Via a Česká spořitelna mikrograntem
ve výši 5000 Kč. Zúčastnilo se téměř 90 platících.

 Srpen 2020
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5.000 Kč Nadace Via

Sousedský piknik č. 1 & 2
Byl součástí letního kina a mohli jsme si pochutnat na dobrotách našich sousedů, popovídat si, seznámit se, sdílet. Pro
úspěch jsme piknik zopakovali a předcházela mu členská
schůze, na které jsme probrali činnosti spolku a odsouhlasili
jsme si plán na další měsíce.

 Srpen & září 2020
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Lavičky do krajiny
Rozjeli jsme projekt, který má zpříjemnit naše okolí a vycházky. Podpořila jej obce Krhanice i Lesy ČR. Novinkou je, že byl
podpořen také hodnotící komisí Nadace Via v programu Živé
komunity a že jsme získali dotaci v plné výši – na celkem 4
lavičky – a můžeme se tak posunout dál.



33.332 Kč |



Probíhá

Vánoční adventní stezka Putování
s hádankami Františka Hrubína
V době, kdy se lidé nesměli shromažďovat a potkávat, vycházeli místní více do lesa, spolek připravil stezku pro rodiny
s dětmi. Hojná účast, skvělé ohlasy. Zúčastnila se i MŠ Krhanice a ZŠ Krhanice, nadšená zpětná vazba. Pro velký úspěch
na ni pak navázala stezka Velikonoční.

 Vánoce 2020
Velikonoční stezka
přelom března/dubna
Tentokrát jsme vás zavedli do míst nad osadou Svatovice,
trochu se horolezilo, trochu brodilo, odměna čekala na všechny. Úspěch i této stezky nás utvrdil, že v tomto duchu můžeme pokračovat třeba zas někdy...

 Velikonoce 2020
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Mýdlárna Leontýnka
Podpořili jsme místní Mýdlárnu Leontýnka sběrem zbytků
vosku, nedohořelých svíček, vč. skleněných i aluminiových
obalů z čajových svíček. Iniciovali jsme na zasedání zastupitelstva umístění sběrné nádoby na tyto zbytky na místním
hřbitově a uvidíme, zda se podaří realizovat.

 2020
Vánoční minitržiště
Příprava akce už byla pěkně rozjetá a domluvená
jak s místními šikovnými lidmi, kteří mají co nabídnout,
tak s hasiči, právě vánočním minitržištěm jsme chtěli podpořit
atmosféru při obecním rozsvícení vánočního stromku.
Pandemie konání akce neumožnila, ale nic není ztraceno,
věříme, že čas na minitržiště přijde.



Pracujeme na tom

Děkujeme všem členům,
kteří se zapojili, věříme,
že být aktivní má smysl.
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Jak hospodaříme


Příjmy a náklady v roce 2020
Vybrali jsme 1.600 Kč na členských poplatcích (ne všichni zaplatili)
Získali jsme dotaci 5.000 Kč od Nadace Via.
Utratili jsme 6.780 Kč za akci Letní kino.
Utratili jsme 857 Kč jako provozní náklady (hosting www stránek).


Kolik nám zbylo
Podívejte se na transparentní účet u Fio banky, na kterém
shromažďujeme vedle členských poplatků také získané dotace.
Pokladna disponuje ke dni 26. 5. 2021 hotovostí: 750 Kč
Na účtu je ke dni 26. 5. 2021: 35.423,65 Kč
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Aktivní Krhanice, z.s.
IČ: 09017429, Krhanice 35, 257 42 Krhanice
www.aktivnikrhanice.cz

