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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 28 členů.

Výkonný výbor
Předseda spolku:

MUDr. Ambrož Homola, Ph.D.

Členové výkonného výboru:

Anna Hušková
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 28 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
Mgr.
Alena
Lenka
František
Marie
Richard
Tomáš
Patrik
Radek
Miloslav
Pavel
Ing.
Jan

Příjmení
Homola
Berný
Zábranský
Rejthárek
Havlíček
Pokrupová
Gracík
Hušková
Dušek
Dušková
Sýkora
Sýkorová
Vydra
Novotný
Draštíková
Draštík
Šedivá
Dědková
Hušková
Havelka
Vydrová
Zábranský
Odvárko
Hnát
Novák
Štěrba
Novák
Němec
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Činnost spolku v roce 2010

Okrašlovací spolek se ve čtvrtém roce své existence, tedy roce 2010, sešel na svých členských
schůzích celkem dvakrát. První setkání se konalo v březnu 2010, druhé pak koncem září na
brigádě v Křičově při stavbě zvoničky.
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. Schůze členů se
vždy pokusily nastínit nějaké nové téma, do kterého se obrátit. Nově jsme se tak například
začali zaobírat nápady na realizaci cyklostezky, které by vedla po staré a již zrušené
železniční vlečce ze Smidar do Vysokého Veselí, výsadbou alejí ve Smidarech či turistickými
cestami a stezkami.

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 2010 některé
památky v obzvláště špatném stavu, jako například zvoničky v Červeněvsi a Křičově, sochy
světců. Další prioritou se staly přírodní a ekologické podmínky v okolí Smidarska, především
pak výsadba nových stromů, obnova alejí a rovněž pak veřejných prostranství. Některé z výše
uvedených návrhů se podařilo zrealizovat – viz popisky dále.
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Společenské a kulturní akce Okrašlovacího spolku
Oprava varhan na Loučné Hoře
Loučnohorské varhany postavil v roce 1860 významný východočeský varhanář
Amand Hanisch z Rychnova nad Kněžnou. Dochované části varhan jsou pozoruhodné tím, že
nebyly v minulosti poznamenány dispozičními zásahy a jsou i ve stávající torzální podobě
autentickým dokladem varhanářského řemesla z poloviny 19. století. Největší hodnotu mají
dochované vzdušnice (podstata varhan), původní soustava klínových měchů a zejména
vestavěný hrací stůl – jediný dochovaný od tohoto varhanáře. Nástroj byl kolem roku 1950
téměř zdevastován a píšťalový materiál rozkraden.
Obec Smidary a Okrašlovací spolek Smidarska usilují od roku 2007 o generální
opravu tohoto nástroje ve spolupráci s odborným mistrem varhanářem p. Doubkem a prof.
Uhlířem z Hradce Králové. V roce 2008 proběhla díky realizaci projektu z grantu
Královéhradeckého kraje inventarizace a konzervace dochovaných dílů a zpracování
restaurátorského záměru. Dále byly restaurovány vzdušnice a zhotoveny prospektové píšťaly.

I v roce 2010 se
nám podařilo pokračovat s
opravami tohoto nástroje
za vynaložení 160 000 Kč
(100 000 Kč z grantu
Královehradeckého kraje).
Rok 2011 bude posledním
rokem oprav, kdy zbývá
zhotovení posledních 100
ks píšťal. Pokud budou
opravy i nadále zdárně
pokračovat, věříme, že již
na adventních koncertech
v příštím
roce
budou
varhany
představeny
veřejnosti.
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Společným záměrem je i do budoucna pokračovat v tomto započatém díle, a proto
bude výtěžek z letošních adventních koncertů použit právě na další financování oprav v
příštím roce.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří svou účastí na koncertech podporují dobrou věc.

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

Pálení čarodějnic ve Smidarech

Letos náš spolek již potřetí pořádal Rej čarodějnic za pomocí obce. Připravili jsme různé hry
pro děti. Během zábavy se vybírala nejhezčí čarodějnice. Paní starostka zapálila oheň s
čarodějnicí a dále se pokračovalo v rytmu tance až do dlouhého svatojakubského večera.
Děkujeme všem, kteří pomohli s touto akcí, a těšíme se příští ročník.
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Obnova zvoniček v Křičově a Červeněvsi (převzato ze Smidarských ozvěn č.10)
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Svatováclavská zábava
V čase na konci léta a začátku podzimu, kdy až na výjimky se společenskou akcí v obci
nekonají, uspořádal náš spolek snad již tradiční čtvrtou 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 varhan v Loučné Hoře. Zábava byla pojata
v klasickém stylu, kdy pozvané hudební těleso hrálo jak tradiční plesové kusy tak i moderní
populární hudbu. Dle hlasu se akce vydařila. Účastnilo se jí přibližně sto lidí.

Adventní koncerty
Okrašlovací spolek Smidarska i letos pozval zájemce o vánoční zpěvy a písně na již tradiční
adventní koncerty. Koncerty se konaly každou adventní sobotu od 17:00 za neopakovatelného
spojení vánoční hudby v tradičním i netradičním pojetí s jedinečnou adventní atmosférou
unikátních prostor dřevěného kostelíka. Obsazení bylo „hvězdné“.

27.listopadu – Orchetra d'archi
Orchestra d'archi vznikl v rámci studia komorní hry na Konzervatoři Pardubice. Z původně
jednoúčelového tělesa zaměřeného výhradně na výuku, jehož obsazení se každý rok
obměňovalo, vyrostl soubor, který tvoří nejen současní, ale i bývalí studenti této školy
(vesměs posluchači vysokých uměleckých škol a hudební pedagogové). Orchestr pořádá
vlastní koncerty a vystupuje i při na jiných akcích, kongresech, slavnostech atd. Na programu
má skladby klasických i moderních autorů. Duchovním otcem a uměleckým vedoucím
souboru je profesor pardubické konzervatoře Jiří Kuchválek.
4. prosince – J. G. Dix
Uskupení J. G. Dix bylo vytvořeno v roce 2004 původně jako jednorázový projekt o sedmi
lidech a čtyřech písních. Postupně se z něj však stala plnohodnotná kapela, jež dnes čítá 9
členů z Holicka a Pardubicka. Široký repertoár je složen zejména z dixielandových skladeb,
spirituálů, jazzových standardů, swingových evergreenů atd. Ansámbl vystupuje v klubech,
na poslechových koncertech, jazzových přehlídkách, městských slavnostech, společenských
akcích, rautech apod. Krom toho absolvoval dva zájezdy do Německa (2007, 2008) a jeden do
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Polska (2008). V Česku si pak zahrál v rámci Hudebního léta v senátu v Praze (2008) či na
královéhradeckém United European Jazz Festu (2009).
Více informací na www.jgdix.cz.
11.prosince – Melodybrass
Melodybrass je východočeský big band z Olešnice nad Cidlinou. Toto hudební těleso bylo
založeno v roce 1999, kdy hrálo výhradně dechovou hudbu (tehdy pod názvem Olešanka). V
roce 2001 došlo ke změně na postu dirigenta, pod jehož vedením se začaly hrát swingové a
taneční skladby. Ty nyní tvoří převážnou část notového materiálu, který obsahuje cca 300
kusů vhodných k tanci i poslechu.
Nynější big band tvoří 22 muzikantů z královéhradeckého a středočeského kraje. Vystupují na
festivalech, přehlídkách a slavnostních akcích organizovaných městy či soukromými firmami
po celé České republice i zahraničí. V roce 2009 vydali první CD Cesspool Time.
Více informací na www.melodybrass.cz.
18. prosince – Novobydžovský chrámový sbor
Novobydžovský smíšený pěvecký sbor pod vedením sbormistra Jiřího Vacka dlouhodobě
působí při chrámu sv. Vavřince v Novém Bydžově. V jeho rejstříku figurují duchovní skladby
starých mistrů i soudobých autorů a autorské skladby varhaníka Ondřeje Vávry. Sbor je již
neodmyslitelně spojen s adventními koncerty v Loučné Hoře a nemůže tedy chybět ani letos.
V doprovodu komorního orchestru zazní asi nejvánočnější ze všech vánočních skladeb. Česká
mše vánoční Jana Jakuba Ryby.
Více informací na www.sbornb.estranky.cz.
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Počty návštěvníků adventních koncertů

1. advent – 55 osob
2. advent – 65 osob
3. advent – 96 osob
4. advent – 125 osob

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

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

11

Výroční zpráva za rok 2010

První nakladatelský počin Okrašlovacího spolku – Omalovánky Smidarska

V roce 2010 se Okrašlovacímu spolku podařilo pustit se do vod prozatím neprozkoumaných,
a to do vydání vlastního díla. Vzhledem k tomu, že členové spolku nedisponují přílišnou
výtvarnou představivostí, pozvali jsme si na pomoc umělkyně-výtvarnice místně spřízněné se
Smidarskem, ač studující až v Ústí nad Labem.
Ve spolupráci s Petrou Zeidlerovou, autorkou konceptu omalovánek, a jejími kolegyněmi tak
Okrašlovací spolek vydal své první dílo – Omalovánky Smidarska.

Ukázka z omalovánek:
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Hospodaření spolku

Pokladna PS k 1.1.2010
Pokladna KS k 31.12.2010

27 973Kč
31 307Kč

Banka PS k 1.1.2010
Banka KS k 31.12.2010

77 846,85Kč
3 275,76Kč

Náklady k 31.12.2010
Výnosy k 31.12.2010

-210 896Kč
139658,91Kč

Činnost: Víceúčelové hřiště
Příspěvek od obce Smidary

59 400Kč

Celkové náklady na projekt

59 400Kč

Činnost: Oprava zvoničky v Červeněvsi a
Křičově
Příspěvek od nadace VIA 2009
Příspěvek od obce Smidary

55 000Kč
50 000Kč

Celkové náklady na projekt

137 424Kč

Činnost: Adventní koncerty
Tržby z adventních koncertů

27 789Kč

Celkové náklady na koncerty

11 840Kč
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