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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: 7045600001/5500 

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 29 členů. 

 

Výkonný výbor 

Předseda spolku:    MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. 
 
Členové výkonného výboru:   Bc. Anna Hušková 

Ing. Ondřej Havlíček 

Mgr. Richard Zábranský 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 
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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 29 osob bydlících či úzce spjatých se 

Smidarskem.  

 

Členské číslo Titul Jméno Příjmení

1 Mudr. Phd. Ambrož Homola
2 Zdeněk Berný
3 Mgr. Vilém Zábranský
4 Jan Rejthárek
5 Ondřej Havlíček
6 Alena Pokrupová
7 Mgr. Aleš Gracík
8 Anna Hušková
9 Ing. Karel Dušek

10 Ing. Marie Dušková
11 Bohuslav Sýkora
12 Jitka Sýkorová
13 Milan Vydra
14 Zdeněk Novotný
15 Dana Draštíková
16 Rudolf Draštík
17 Jana Šedivá
18 Bc. Alena Holubová
19 Lenka Hušková
20 František Havelka
21 Marie Vydrová
22 Richard Zábranský
23 Tomáš Odvárko
24 Jan Němec
25 Pavel Novák
26 Miloslav Štěrba
27 Radek Novák
28 Patrik Hnát
29 Pavel Pokrupa
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Činnost spolku v roce 2012 
 
 

Okrašlovací spolek se v šestém roce své existence, tedy roce 2012, sešel na své členské 

schůzi celkem jednou. Setkání se konalo v únoru 2012 a sloužilo hlavně k plánování výstavby 

víceúčelového hřiště ve Smidarech. Schůze schválila přijetí grantu ze SZIF na realizaci této 

akce a znění zadávacích podmínek na výběr dodavatele. Pověřila předsedu spolku a výbor 

k uzavření smlouvy o půjčce (za účelem předfinancování stavby) a smlouvy o příspěvku na 

tuto akci s obcí Smidary. Předmětem setkání členské schůze bylo i prodiskutování výroční 

zprávy, směřování k dalším projektům a příprava adventních koncertů.  

 
Na 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 

už v minulých letech pokusila nastínit prioritní témata, do kterých se obrátit. Začali jsme se 

tak například 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. Jako další priorita byla stanovena obnova parku ve Smidarech na Náměstí 

Prof. Babáka do původní podoby z 1.republiky.     

 

Z realizačního hlediska bylo tedy důležitou snahou spolku získání prostředků na projekty 

vzešlé z nápadů a podnětů členských schůzí. Jako další priority byly označeny na rok 2012 

některé památky v obzvláště špatném stavu, jako například sochy světců – Sv. Jana 

Nepomuckého a Sv. Václava ve Smidarech. Důležitou prioritou spolku je údržba a oprava 

kostelíku sv. Jiří v Loučné Hoře, schůze se zaobírala přípravou vyspárování trámů v kostele a 

jeho vnitřním osvětlením. 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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Dobrovolnické akce Okrašlovacího spolku v roce 2012 

 

Znovu rozeznění varhan v kostelíku sv. Jiří v Loučné Hoře 

 

Dne 21. dubna 2012 se uskutečnil ve filiálním kostele Sv. Jiří v Loučné Hoře slavnostní 

koncert k odhalení varhan, navrátivších se po 5 - leté generální opravě. 

 

Unikátní jednomanuálový varhanní nástroj, pocházející z dílny slavného východočeského 

varhanáře A.Hanische, byl po více než 50 letech opět představen veřejnosti. Dochované části 

varhan jsou pozoruhodné tím, že nebyly v minulosti poznamenány dispozičními zásahy a jsou 

i ve stávající torzální podobě autentickými dokladem varhanářského řemesla z pol. 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 usilovali od roku 2007 o generální opravu 

tohoto nástroje ve spolupráci s odborným mistrem varhanářem p. Doubkem a prof. Uhlířem z 

Hradce Králové. A v roce 2012 se konečné dílo představilo veřejnosti v rámci podvečerního 

programu. Uskutečnilo se nejen požehnání nástroje od místního faráře Mgr. Ing. L. 

Schlossára, ale též varhanní koncert v podání prof. Václava Uhlíře (varhany) a pana Houdka 

(trubka). Po ukončení oficiálního programu následovala komentovaná prohlídka od autora 

generální opravy, varhanáře Pavla Doubka. Ze slavnostního požehnání varhan byla též 

pořízena reportáž České televize, která byla odvysílána v pořadu Události v regionech. 
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Přehled nákladů projektu „Oprava varhan 2008 – 2012“ 

 

Celkové náklady 

633 873 Kč  

Rok 2008:  

Separace a asanace poškozených dílů a nahrazení novými, zhotoveny nové 

píšťaly Principálu 4 (prospekt), opravena ventilová komora a vzdušnice.  

100 000 Kč (dotace) 

50 000 Kč další zdroje (obec 

+ OSS) 

Rok 2009:  

Celkové díly mechaniky, hřídelí, ložisek a vzdušnice.  

0 Kč (dotace) 

60 000 Kč další zdroje (obec 

+ OSS) 

Rok 2010:  

Opravena hrací skříň kompletace mechanické a vzduchové soustavy varhan 

(oprava a okoženění měchů, sestavení a montáž měchů, napojení na 

regulátory vzduchu a připojení k novému vzduchovému čerpadlu) a 

dokončení úprav hrací skříně a usazení komponentů. 

100 000 Kč (dotace) 

80 000 Kč další zdroje (obec 

+ OSS) 

Rok 2011:  

Zhotovení krytů skříně, píšťaly rejstříků, řezby na skříni.  

120 000 Kč (dotace) 

95 180 Kč další zdroje (obec 

+ OSS) 
Rok 2012:  

Dokončovací práce, převoz z dílny, kompletace a ladění.   28 693Kč další zdroje (OSS) 

 

 

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje. 
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Turnaj v malé kopané spojený se slavnostním otevřením nového 

multifunkčního hřiště 

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s. realizoval dotační projekt „Víceúčelové hřiště Smidary“ 

prostřednictvím  MAS Společná Cidlina, o.s. ze Strategického plánu Leader „Nejen společná 

řeka“, Fiche č. 5 - Uchování a obnova venkovského prostředí a služby pro občany.  

V prostoru starého travnatého hřiště u ZŠ Smidary bylo vybudováno nové víceúčelové 

bezúdržbové hřiště s umělým povrchem o rozměrech 22x44 m a síťové oplocení, na ocelové 

sloupky + 1 branka – 132 m, výška 3 m.  

Předmětem projektu byla vlastní výstavba hřiště a vybavení hřiště. 

V rámci realizace projektu proběhlo výběrové řízení, které se týkalo dodavatele stavby a 

technologických prvků stavby. Zadávací dokumentace, na základě které proběhl výběr 

dodavatele, byla schválena v únoru 2012 na Radě obce a dále pak na členské schůzi OSS. 

Jediným kritériem byla nejnižší nabídková cena.  

Vítěznou nabídku podala firma Jokas, s.r.o. z Bydžovské Lhotky, a to ve výši 2 107 284 Kč 

včetně DPH.  

 
Struktura financování Okrašlovací spolek - žadatel Obec Smidary - partner 

Výše dotace 1 200 000 Kč -- Kč  

Výše vlastních zdrojů -- Kč 907 284 Kč 

 

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s. má nové hřiště ve výpůjčce od Obce Smidary za účelem 

provozování sportovních aktivit. 

Děkujeme panu Ing. Ondřeji Havlíčkovi za jeho dobrovolné nasazení při realizaci tohoto 

projektu i přes velkou osobní časovou náročnost, kterou tomuto projektu věnoval.  

Po konečné fázi realizace, jsme dne 7.7.2012 uspořádali společně se sdružením Sokol 

Smidary - Červeněves turnaj v malé kopané s názvem 1. Ročník Memoriálu Josefa Malého o 

putovní pohár obce Smidary, který byl spojen se slavnostním otevřením nového 

multifunkčního hřiště. Na turnaj v malé kopané se přihlásilo 11 závodních týmů, boj to byl 

celodenní a na okolních improvizovaných tribunách se sešlo přes 200 diváků.   

Hřiště si můžete rezervovat na našich webových stránkách www.smidarsko.cz 
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TENTO PROJEKT 

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ  

Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA 

v rámci osy IV LEADER 

Programu rozvoje venkova ČR 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervačním systém na víceúčelové hřiště, webové stránky, facebook 

Během realizace multifunkčního hřiště jsme řešili provozní problémy spojené s tímto hřištěm, 

tedy dali jsme si otázku, jakým způsobem toto hřiště nejjednodušeji a nejpřehledněji 

spravovat. Došli jsme k názoru, že je potřeba vytvořit rezervační systém, aby se každý 

orientoval, kdy je na hřišti volno a pohodlně si mohl zarezervovat hřiště na daný sport. Tedy 

rozhodli jsme se o vytvoření webových stránek, který bude obsahovat tento systém. Tímto 

bychom chtěli poděkovat Mgr. Janu Benešovi, který celý systém naprogramoval a vytvořil 

naše prezentační stránky. Rezervační systém najdete na stránkách www.smidarsko.cz.  

Řešili jsme i problém lepší propagace akcí a snadnější dostupnost k informacím. Žijeme ve 

světě sociálních sítí, tak proč toho nevyužít. Nyní se můžeme pyšnit 87 „To se mi líbí“ naší 

facebookové stránky. 
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Slavnostní požehnání opravené sochy Sv. Jana Nepomuckého 

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s. realizoval s pomocí hradčanských dobrovolníků v roce 

2012 projekt „Obnova zašlé slávy patrona Jana Nepomuckého ve Smidarech“ za přispění 

grantu z fondu ČSOB prostřednictvím Nadace VIA, obce Smidary a Ing. Františka Stádníka.  

Pozdně barokní socha s klasicistními prvky z roku 1771 byla velmi poškozena a odborným 

průzkumem bylo zjištěno zásadní narušení a rozklad sochy vlivem atmosférických a 

povětrnostních podmínek, konkrétně hluboká fáze zvětralosti povrchu celé památky. Postava 

světce byla fyzicky narušena odlomením některých prvků. Část kříže byla ulomena a zcela 

chyběla. Větší části sochy hrozily dalšími odlomeními.  

Restaurátorskými pracemi na soklu sochy jsme pověřili firmu Kámen engineering s.r.o. 

z Hradce Králové, která je vedena panem Ing. Karlem Duškem ze Smidar. Nejdříve tato firma 

během srpna sochu odvezla do restaurátorské dílny, kde se úkolu zhostila akademická 

sochařka Dagmar Štěpánková z Hořické kamenické školy. Sochu jsme v průběhu prací byli 

navštívit a s radostí sledovali, jak se socha okrašluje. Koncem září jsme se zhostili 

brigádnických prací pod metodickým vedením pana Janďourka. Práce spočívala v odkrytí 

starých základů a následném vybetonování nových. Poté přišel čas na přivezení zrestaurované 

sochy a její usazení.  

Slavnostní požehnání nově renovované sochy sv. Jana Nepomuckého se uskutečnilo v sobotu 

dne 24.11.2012. Nejprve všechny přítomné přivítal pan Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D., který 

krátce pohovořil o průběhu renovace a slovo dostala i akademická sochařka Dagmar 
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Štěpánková z nedalekých Hořic. Poté slavnostně požehnal soše Sv. Jana Nepomuckého děkan 

novobydžovské farnosti Mgr. Ing. L. Schlossár. Celé akce se zúčastnilo přes 50 lidí. 
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Dosazování hlohů na náměstí profesora Babáka a v ulici Komenského ve 

Smidarech  

Dvacátého října 2012 se Smidary probudily do podzimního mlhavého dne. Nicméně to 

nezabránilo tomu, aby se v centru Smidar nekonala okrašlovací akce, kterou zorganizoval náš 

spolek. Hlavním cílem bylo nahradit uschlé hlohy, které by jinak hyzdily nádherné centrum 

Smidar. Celkem bylo vysazeno 16 vrostlých hlohů a obě dvě hlohové aleje na náměstí 

profesora Babáka a v ulici Komenského získaly svůj původní vzhled. Za „Okrašlovák“ se 

akce zúčastnili tři členové spolku a během dopoledne bylo vše hotovo. Naším záměrem je 

vždy nahrazovat uschlé stromy tak, aby stromové aleje byly kompletní a esteticky vhodné. 

 

 

 

 

Adventní koncerty 2012 

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 opět „hvězdné“.   

 

1. adventní koncert - Ondřej Mucha  

Ondřej Mucha  studoval  hru na varhany na Konzervatoři Evangelické Akademie v Kroměříži 

a na Univerzitě Hradec Králové. V současné době je posluchačem Vysoké školy múzických 

umení v Bratislavě u prof. Jána Vladimíra Michalka, ArtD..  
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Na svém kontě má již více než 140 tuzemských i zahraničních koncertů. Na poli chrámové 

hudby působí v klášterním kostele  sv.  Jana Nepomuckého  v Prostějově a v katedrále sv. 

Ducha v Hradci Králové.     

Věnuje se též pedagogické  činnosti.  Vyučuje  hru  na varhany na Základní umělecké škole a 

na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové a přednáší liturgickou hudbu, 

hru na varhany a varhanní improvizaci na kurzu pro chrámové varhaníky při 

Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově.  

Úspěšně se účastnil několika mezinárodních soutěží a interpretačních kurzů. V roce 2012 mu 

byla v rámci varhanní soutěže ORGANUM REGIUM udělena cena za vynikající pedagogické 

vedení v oblasti varhanní pedagogiky. 

 

2. adventní koncert – Antonín Pevala a Petr Čelakovský 

Antonín Pevala a Petr Čelakovský jsou mladí talentovaní hudebníci z Hradce Králové. 

Petr Čelakovský hraje na housle od svých šesti let pod vedením Jindřišky Steinerové 

v královéhradecké ZUŠ Habrmanova. I přes svůj mladý věk dosáhl mnoha úspěchů. Je 

koncertním mistrem souboru Juventus gradecensis a primáriem Pilařova kvarteta. 

Antonín Pevala se hře na kytaru věnuje též od svých šesti let. Stejně jako u Petra 

Čelakovského vedli jeho první hudební krůčky pedagogové ZUŠ Habrmanova, v současnosti 

studuje hru na kytaru u Petra Saidla na Konzervatoři Pardubice. Je členem několika 

hudebních formací. Své nadání úspěšně uplatnil i v televizní soutěži Československo má 

talent, kde postoupil až do finálových kol. 

Ač jsou dlouholetými přáteli, vystupovat spolu začali teprve před rokem. Jejich repertoár je 

velmi různorodý. Obsahuje jak díla starých mistrů, tak jimi zaranžované melodie dnešních 

dnů. 

  

3. adventní koncert – Kantorský dixieland  

Kantorský dixieland vznikl v březnu 2006 na popud Oty Klímy, který byl v té době hudebním 

pedagogem v Základní umělecké škole Choceň. První vystoupení se uskutečnilo v dubnu na 

koncertu učitelů ZUŠ. Členy dixielandu jsou převážně stávající či bývalí učitelé, proto si 

ihned od začátku začali říkat Kantorský dixieland.  

Kapela je členem občanského sdružení Klub přátel umění v Chocni, kam patří taneční a 

hudební soubory v tomto městě působící.  
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Vystupují zejména ve svém mateřském městě a jeho okolí (Muzikantský ples, Festival 

jazzových orchestrů, Den hudby, Pivní slavnosti v Pelinách), ale ve spolupráci s ostatními 

hudebními tělesy působícími ve sdružení vyjíždí na koncerty po celých východních Čechách. 

Jejich program je založen na známých světových melodiích dixielandového ražení.  

 

4. adventní koncert – Novobydžovský chrámový sbor a komorní orchestr 

Novobydžovský chrámový sbor existuje v proměnlivém složení a pod různým vedením již 

velkou řádkou let. V současné sestavě, kterou tvoří asi dvacet zpěváků, účinkuje zhruba deset 

let. Funkci varhaníka zastává Ondřej Vávra, který je i dvorním skladatelem tohoto hudebního 

tělesa. Sbor vede zpívající dirigent Ing. Jiří Vacek.  

Soubor má v repertoáru mše české i latinské. Vystupuje především o hlavních církevních 

svátcích v kostele sv. Vavřince v Novém Bydžově, v období vánočních svátků i v širokém 

okolí. 

Všichni členové sboru jsou amatéři a hudba je pro ně způsobem, jak zpříjemnit sobě i 

ostatním nejkrásnější svátky roku. 

Novobydžovský chrámový sbor je již neodmyslitelně spojen s  adventními koncerty v Loučné 

Hoře a nemůže tedy chybět ani letos. V doprovodu komorního orchestru, který řídí Josef 

Kněžek a který je složen převážně ze studentů Konzervatoře Pardubice a Univerzity Hradec 

Králové, zazní asi nejvánočnější ze všech vánočních skladeb, Česká mše vánoční Jana Jakuba 

Ryby. 

 

 

Počty návštěvníků adventních koncertů:  

1. advent – 38 osob, 2. advent – 97 osob, 3. advent – 50 osob, 4. advent – 200 osob 
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Záchrana drobné památky - sochy sv. Václava na Medříči 

V závěru loňského roku získala také naše organizace podporu od Nadace VIA Fondu T-

Mobile za účelem opravy sochy sv. Václava, která se nachází na okraji obce Smidary v 

lokalitě Medříč při cestě do Chotělic.  

Na základě spolupráce s Centrem dokumentace a digitalizace Filozofické fakulty Univerzity 

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr. Petrou 

Zeidlerovou) byla tato drobná památka 

vytipována jako jedna z nejvíce ohrožených na 

Smidarsku. Pozdně barokní socha z roku 1770 

vykazuje značné poškození a právě na základě 

odborného průzkumu bylo zjištěno zásadní 

narušení a nestabilita základů sochy. Podmáčený 

terén situaci stále více zhoršuje a hrozí tak 

zřícení sochy. Cílem projektu je stabilizace 

sochy prostřednictvím vybudování pevného 

základu a navazující drenáž, odizolování a 

restaurování samotné památky. Projekt také 

počítá s doplněním kovaného zábradlí, které je 

patrné na starších fotografiích.  

Práce na soše jsou rozplánovány na celý rok 

2013. V dubnu bude socha převezena do 

restaurátorské dílny, kde podstoupí náležitou očistu a fixaci kamenného povrchu. Následně v 

letních měsících budou podniknuty zemní práce – vybetonování soklu, vybudování drenáže, 

které budou realizovány členy spolku a zapojenou veřejností. Konečně v říjnu by mělo 

proběhnout osazení sochy a finální úprava okolí. Do soklu sochy bude usazena pamětní 

destička se jmény podporovatelů. Celkově odhadované náklady na všechny práce dosáhnou 

150.000,- Kč s tím, že samotná podpora ze strany Nadace dosáhne 85.000,- Kč. Zbylé 

prostředky budou zajištěny z dalších darů a vlastních financí Spolku.   
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Hospodaření spolku 

Pokladna PS k 1.1.2012   45 886Kč 
Pokladna KS k 31.12.2012   45 288Kč 
      
Banka PS k 1.1.2012   15 677,81Kč 
Banka KS k 31.12.2012   15 760,68Kč 
      
Náklady k 31.12.2012   359 759Kč 
Výnosy k 31.12.2012   357 604Kč 

Činnost: Rozeznění varhan v kostelíku sv. Jiří 
v Loučné Hoře 
Přijaté příspěvky od občanů 13 175Kč 

Celkové náklady na koncert a na dokončení varhan 28 693Kč 

Činnost: Slavnostní otevření hřiště     
Přijaté příspěvky od občanů   11 755Kč 

Celkové náklady na akci 14 400Kč 

Činnost: Provoz hřiště     
Přijatá dotace od obce Smidary  24 989Kč 
Vstupné hřiště  11 150Kč 
Výtěžek z reklamy  18 000Kč 
   
Celkové náklady na hřiště    39 009Kč 
Pojištění hřiště 8 516Kč 

Provozní materiál  1 224Kč 

Nádoba na posyp  6 494Kč 

Rezervační systém, vytvoření webu  16 700Kč 

Sms služby – rezervační systém  500Kč 

Správci - 2 osoby  5 575Kč 

Činnost: Výstavba hřiště – investiční dotace     
Dotace od Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova   1 200 000Kč 
Dotace od obce Smidary 925 011Kč 

Celkové náklady na výstavbu  2 125 011Kč 
Výstavba a vybavení hřiště (dodavatelská firma)  2 119 033Kč 

Tisk bannerů s povinnou publicitou  2 208Kč 

Venkovní vitrína pro provozní řád  3 770Kč 
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Činnost: Oprava božích muk sv. Jan Nepomucký 
– park Hradčany 
Přijatý grant z fondu ČSOB prostřednictvím 
nadace VIA 60 000Kč 
Přijatá dotace od obce Smidary v roce 2013 80 000Kč 
Přijatý dar Ing. František Stádník 10 000Kč 
   
Celkové náklady na opravu  194 127Kč 

Činnost: Adventní koncerty 2012     
Přijaté příspěvky od občanů   36 582Kč 

Celkové náklady na koncerty 11 793Kč 

Činnost: Oprava božích muk – Medřič     
Přijatý grant z fondu T-mobile prostřednictvím 
nadace VIA  85 000Kč 
   
Realizace projektu až v roce 2013   

 

 

 

 
 
 


