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Základní údaje o občanském sdružení
Občanské sdružení Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.
Se sídlem Náměstí Prof. Babáka 106, Smidary 503 53
IČ: 285 535 27
DIČ: CZ25853527
Č. účtu: 214653381/0300
Kontakt: okraslovaci.spolek@seznam.cz

Cíle a poslání
Základními cíli sdružení jsou zejména:
•

rozvoj kultury v rámci regionu Smidarsko

•

záchrana, obnova a využití církevních objektů v obci Smidary

•

záchrana, obnova, využití a dokumentace kulturně historických památek

•

obnova tradic a jejich rozvoj

•

zkvalitnění životního prostředí a péče o něj

•

spolupráce s dalšími kulturními, společenskými institucemi a školami v mikroregionu
Novobydžovsko

•

propagace, informační a publikační činnost

•

podpora vzdělanosti v rámci obce.

Posláním občanského sdružení okrašlovacího spolku je všeobecný rozvoj regionu Smidarska.
Sdružení se zabývá obnovou historického dědictví a kulturních památek v lokalitě, péčí o životní
prostředí, rozvojem a udržením místních tradic a všeosvětovou činností pro místní komunitu.
Občanské sdružení odvozuje svůj název od historického smidarského spolku, který vznikl v roce
1886. Znovu založen byl Okrašlovací spolek v březnu 2007 a momentálně sdružuje na 24 členů.

Výkonný výbor
Předseda spolku:

MUDr. Ambrož Homola, Ph.D.

Členové výkonného výboru:

Zdeněk Berný
Ondřej Havlíček
Jan Rejthárek
Mgr. Vilém Zábranský
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Členský list
Sdružení Okrašlovací spolek Smidarska je všem otevřené občanské sdružení, a to zejména
zájemcům o členství a spolupráci v rámci spolku, bez závislosti na místě trvalého bydliště či
jiných aktivit. Důležitá je z hlediska členství především snaha o společné cíle a poslání,
potřebný jen soulad potenciálního člena se stanovami sdružení.
Členy občanského sdružení je současné době na 24 osob bydlících či úzce spjatých se
Smidarskem.

Titul
Jméno
MUDr., Phd. Ambrož
Zdeněk
Mgr.
Vilém
Jan
Ondřej
Alena
Mgr.
Aleš
Anna
Ing.
Karel
Ing.
Marie
Bohuslav
Jitka
Milan
Zdeněk
Dana
Rudolf
Jana
Karel
Bc.
Alena
Lenka
František
Marie
Richard
Tomáš

Příjmení
Homola
Berný
Zábranský
Rejthárek
Havlíček
Pokrupová
Gracík
Hušková
Dušek
Dušková
Sýkora
Sýkorová
Vydra
Novotný
Draštíková
Draštík
Šedivá
Zdechovský
Dědková
Hušková
Havelka
Vydrová
Zábranský
Odvárko
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Činnost spolku v roce 2007
Okrašlovací spolek se od svého založení v dubnu 2007 sešel na svých členských
schůzích celkem třikrát. Na těchto setkáních byla snaha plánovat a rozvíjet nové a zajímavé
činnosti v rámci kultury, společenského života či ochrany památek a pokoušet se o jejich
uskutečnění.

Z realizačního hlediska bylo tedy důležitou snahou spolku získání prostředků na projekty
vzešlé z nápadů a podnětů členských schůzí. Jako prioritní byly označeny na rok 2007 některé
památky v obzvláště špatném stavu, jako například zvoničky v Chotělicích a Křičově, sochy
světců a dále pak kostelík na Loučné Hoře, jehož kruchta nebyla doposud stále opravena. Další
prioritou se staly přírodní a ekologické podmínky v okolí Smidarska, především pak výsadba
nových stromů, obnova alejí a rovněž pak veřejných prostranství. Podané projekty do
grantových řízení v loňském roce za spolek dokumentuje tabulka níže.

Kdy

Od koho

Fond T-Mobile
Fond T-Mobile
Nadace OF - Památky
Nadace Partnerství
Nadace Partnerství
Nadace VIA a ČS
Nadace VIA září
Komunitní rozvoj
září
Nadace VIA a FOKD
listopad Nadace ČEZ
červen
červen
červen
červen
srpen
září

Na co
Křičov – náves
Chotělice - zvonička
Sv. Václav na Medřiči
Sousedské aleje
Strom života - havlíčk.nám
Pomáháme zlepšovat…červ.náves
Loučná Hora - koncerty v kostele
Zvonička v Křičově
Loučná Hora - koncerty v kostele
CELKEM

Žádáno
75 000
65 000
30 000
200 000
20 000
200 000
70 000
35 000
90 000
810 000

Získáno

Schvál/Zamít

0
40 000
0
0
0
0

Z
S
Z
Z
Z
Z

0
0
0
40 000

Z
Z
Z

Kromě fundraisingu se spolek snažil rovněž na úrovni členů pomoci s ochranou památek.
Vznikl tak projekt „Památkového patrona“, kdy jednotlivý členové hlídají jim svěřené
významné sakrální a památkové nemovitosti.

Kromě těchto iniciativ bylo realizováno několik kulturních akcí, jejichž stručný popis přináší
spolková výroční zpráva na dalších stránkách.
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Společenské a kulturní akce Okrašlovacího spolku
Výstava „Místo, kde žiji“
Souběžně se smidarskou poutí byla druhý víkend v květnu (12. - 13. května) na radnici
obecního úřadu realizována soutěžní výstava fotografických a výtvarných prací, které nesly
podtitul „místo, kde žiji“. Vedle toho byla připravena i nesoutěžní expozice historických
fotografií, dokumentů a kronik, která přiblížila proměnu Smidar v průběhu 20. století. Na
jednotlivých panelech byla představeny jednotlivé aspekty života obyvatel obce – kultura a
společenský život, ekonomické aktivity obyvatel, sportovní kluby, výstavba nových budov a
zánik těch starých tak, jak je zachytily dobové fotografie. Soutěžní práce výtvarníků a
fotografů několika věkových kategorií byly následně hodnoceny odbornou porotou pod
vedením paní Mgr. Radky Krahulcové – Vaníčkové.
Souběžně s tím se výstava snažila prostřednictvím fotografií upozornit i na stávající
tristní stav budovy kostela sv. Stanislava. První den výstavy se stal zároveň i prvním dnem
veřejné sbírky na místní kostel pod patronací našeho spolku. Za pouťový víkend se podařilo
vybrat celkem 5.931 Kč.

Svatováclavská zábava
V čase na konci léta a začátku podzimu, kdy až na výjimky se společenské akce v obci
nekonají, uspořádal náš spolek snad již tradiční druhou Svatováclavskou zábavu. Cíl akce byl
dvojí. Jednak nám šlo o oživení společenského života v obci a za druhé a to zejména získat
další finanční podporu na opravu místního kostela sv. Stanislava. Zábava byla pojata
v klasickém stylu, kdy pozvané hudební těleso hrálo jak tradiční plesové kusy tak i moderní
populární hudbu. Vedle toho vystoupila i taneční skupina Šepot z Chlumce nad Cidlinou. Dle
ohlasu se akce vydařila. Účastnilo se jí přibližně dvě stě lidí a do pokračující veřejné sbírky na
kostel tak přibilo prostřednictvím vybraného vstupného a finančních darů dalších
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Adventní koncerty

Během čtyř adventních sobot roku 2007 uspořádal Okrašlovací spolek Smidarska ve
spolupráci s Obecním úřadem ve Smidarech historicky první adventní koncerty v kostelíku sv.
Jiří v Loučné Hoře. Návrh k uskutečnění této akce padl na třetí členské schůzi spolku dne 16.
9. 2007 a byl jednomyslně přijat. Přítomní členové se rovněž shodli na tom, že výtěžek celé
akce bude věnován na opravu hudební kruchty kostela sv. Jiří v Loučné Hoře. Horečné
přípravy mohly tedy započnout.
Přes počáteční euforii bylo již brzo jasné, že uspořádání takovéto akce nebude žádný
med. Nejde jen o to sehnat účinkující, ale také potřebné vybavení prostor, programy, plakáty, a
jiné věci, o kterých lidé, kteří v tomto smyslu nikdy nic nepodnikli (včetně nás) nemají ani
tušení.
Po velkých přípravách konečně mohl 1. 12. v 17:00 začít první adventní koncert.
Představil se na něm komorní soubor Konzervatoře Pardubice. Program se nesl v duchu
klasické hudby, v níž zazněla i díla J. S. Bacha, W. Mozarta a dalších významných skladatelů.
Historicky první adventní koncert si přišlo poslechnout na osmdesát občanů nejen ze Smidar a
okolí, ale také z míst vzdálenějších.
Druhou adventní sobotu zpříjemnil všem sto dvaceti posluchačům saxofonový kvartet
Sax Q z Chocně. Originální úpravy klasických děl i písně modernějšího ražení všechny
přítomné nadchly a někdy i rozplakaly.
Program třetího koncertu nás zavedl až do středověku. Duo albigans nám interpretací na
původní nástroje předvedlo hudbu, kterou mnoho z nás vůbec do té doby neznalo a svým
zajímavým výkladem k jednotlivým písním zaujalo nejednoho posluchače z devadesáti
přítomných.
Poslední koncert se uskutečnil 22. prosince v sálu restaurace Sokolovna v rámci
druhého setkání seniorů. Představili se nám na něm naši nejmenší, žáci ZŠ a MŠ ve Smidarech.
Po jejich programu zahrál všem k tanci a poslechu pan učitel Karel Přibyl, který je již léta
idolem většiny místních babiček.
Všechny koncerty se těšily k našemu příjemnému překvapení velkého diváckého zájmu,
o čemž svědčí 15 prodaných abonmá a dalších 300 prodaných lístků, což nám po odečtení
veškerých nákladů přineslo částku cca 20 000 Kč, která je, jak již bylo nasáno dříve, určena
k rekonstrukci hudební kruchty kostela sv. Jiří v Loučné Hoře. V současné době byla také
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podána žádost o grant Královéhradeckého kraje na příspěvek na opravu varhan, které jsou
svým původem jedny z nejzajímavějších v našem regionu.
Okrašlovací spolek Smidarska o. s. bych chtěl poděkovat všem, kteří nějak přispěli ke
zdárnému dovršení této akce, ať už tím, že se zúčastnili jako účinkující či posluchači, přispěli
finančně i jakkoli jinak, či se sami účastnili jako pořadatelé. Hlavně bez posledně jmenovaných
by se nic z toho neuskutečnilo a patří jim opravdu velký dík.

Získané granty

V loňském roce se nám podařilo získat jeden grant z devíti podaných, což přibližně
odpovídá běžné procentuální úspěšnosti při žádání o podporu na lokální projekty. Záměrem
projektu, na který byla získána finanční podpora, byla záchrana a obnova božích muk a
zvoničky v Chotělicích. Žádost o grant z Fondu T-Mobile byla podána v červnu k Nadaci VIA.
Realizace projektu byla odhadnuta na částku 73.000 Kč, přičemž z prostředků fondu bylo
žádáno 65.000 Kč. Vlastní práce na projektu byly naplánovány na podzim roku 2007.
V rozhodovacím řízení nám byla ze strany nadace poskytnuta podpora 40.000 Kč, což vedlo
jednak k nutnosti přepracování projektu do skromnější podoby (52.000 Kč) a zároveň i řešení
vlastního financování "minimální", ještě proveditelné verze projektu. Následně se nám podařila
zajistit částečná podpora ze strany obce Smidary.
Po předběžném stavebně historickém průzkumu se ukázalo, že je nutné provést fixaci
základů a schodů kolem božích muk a k zajištění reliéfů a jejich polychromie. Vedle toho bylo
zjištěno, že boží muka byla ohražena litinovým plůtkem, jak o tom svědčí otvory ve schodech
pod dnešní úrovní terénu. Obnova tohoto plůtku není v rámci tohoto projektu možná hlavně
vzhledem k finanční náročnosti realizace. U zvoničky se ukázalo, že nejen oplechování je
v katastrofálním stavu, ale zároveň i vlastní dřevěné prvky, což nutně vedlo k přehodnocení
rozpočtu.

Následná realizace projektu musela být vzhledem ke klimatickým podmínkám

přesunuta na jaro roku 2008, přičemž vlastní provedení prací bylo zadáno Ing. Duškovi (boží
muka) a panu Doležalovi (zvonička).

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.
Náměstí Profesora Babáka 106, 503 53 Smidary
IČ: 28553527

č.ú. 214653381/0300 okrašlovací.spolek@seznam.cz

Výroční zpráva za rok 2007

Hospodaření spolku

Datum
22.6.2007
21.5.2007
28.9.2007
1.12.2007
8.12.2007
10.12.2007
15.12.2007
22.12.2007

Název akce
Vybraná částka
Členské příspěvky
2.000 Kč
Místo kde žiji (dary na kostel Sv. Stanislava)
5.931 Kč
Svatováclavská zábava (dary na kostel Sv. Stanislava)
9.587 Kč
1. adventní koncert (dary na kostelík Sv.Jiří v Loučné Hoře) 4.794,5 Kč
2. adventní koncert (dary na kostelík Sv.Jiří v Loučné Hoře) 8.910,5 Kč
Grant od nadace VIA (Chotělická zvonička)
40.000 Kč
3. adventní koncert (dary na kostelík Sv.Jiří v Loučné Hoře) 5.075,5 Kč
4. adventní koncert (dary na kostelík Sv.Jiří v Loučné Hoře) 5.857,5 Kč

Konečný stav k 31.12. v pokladně
26.636,5 Kč
Konečný stav k 31. 12. na bankovním účtu 56.020,7 Kč
Celkem finančních prostředků
82.657,2 Kč
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