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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:   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 23 osob bydlících či úzce spjatých se 

Smidarskem. 

  

Titul Jméno  Příjmení 
MUDr., Phd. Ambrož  Homola 

 Zdeněk Berný 
Mgr. Vilém Zábranský 

 Jan Rejthárek 
 Ondřej  Havlíček 
 Alena Pokrupová 

Mgr. Aleš Gracík 
 Anna  Hušková 

Ing. Karel Dušek 
Ing. Marie  Dušková 

 Bohuslav Sýkora 
 Jitka Sýkorová 
 Milan Vydra 
 Zdeněk  Novotný 
 Dana  Draštíková 
 Rudolf Draštík 
 Jana Šedivá 

Mgr. Alena Dědková 
 Lenka Hušková 
 František Havelka 
 Marie  Vydrová 
 Richard  Zábranský 
 Tomáš Odvárko 
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Činnost spolku v roce 2009  
 
 

Okrašlovací spolek se ve třetím roce své existence, tedy roce 2009, sešel na svých členských 

schůzích celkem třikrát. První setkání se konalo v březnu 2009, druhé pak koncem srpna.  

 
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 varhany v kostele Sv.Jiří na Loučné Hoře, výsadbou stromů či turistickými 

cestami a stezkami. Zcela originální myšlenkou pak bylo uspořádání seminářového setkání 

s ostatními sdruženími a obcemi, kterému však nebylo dopřáno podpory ani v roce 2009.   

 

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 2009 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.  

 

V tomto ohledu je obecně důležité podotknout, že se Okrašlovacímu spolku podařilo za první 

plnohodnotný rok existence urazit velký kus kupředu. Výnosy hospodaření v tomto roce 

dosáhly částky 108 000 Kč, které byly vloženy do akcí Okrašlovacího spolku.  

Pro spolek i členy to může být dobrou vizitkou, že se stávají důvěryhodnými partnery 

poskytovatelů finančních prostředků a schopnými realizátory akcí. 

 

 

Podané projekty do grantových řízení v loňském roce za spolek dokumentuje tabulka níže.  
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Tabulkový přehled podaných grantových projektů Okrašlovacího spolku za rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy Od koho Na co Žádáno Přiklepnuto Schvál/Zamít 

Květen Nadace T-Mobile Zvonička Křičov 50 000 35 000 S 

Květen Nadace T-Mobile Zvonička Červeněves 45 000 20 000 S 

Červen  Nadace ČSOB Zelený Koutek Křičov 45 000 0 Z 

Celkem     130 000 55 000   
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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. Na opravu bylo doposud 

vynaloženo 170 000 Kč (100 000 Kč z grantu Královéhradeckého kraje). Na dokončení oprav 
nám stále schází přes 300 000 Kč.  

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.   
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Pálení čarodějnic ve Smidarech 

 
Letos náš spolek podruhé pořádal Rej čarodějnic za pomocí obce a „Smidarských matek“. 

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 

 
Okrašlovací spolek Smidarska se dlouhodobě snaží získat finanční prostředky na různé 

projekty, které by ve výsledku přispěly k rozvoji a zkvalitnění našeho okolí. Po úspěšné 

rekonstrukci zvoničky a božích muk v Chotělicích zbývaly na Smidarsku už jen dvě dosud 

neopravené zvoničky, a to v Křičově a Červeněvsi. Jedná se o zvoničky s celodřevěnou 

konstrukcí, což znamená, že rekonstrukce bude nákladnější než ta, která proběhla minulý rok 

v Chotělicích, kde byla vrchní část kovová. Vzhledem k finanční náročnosti projektu se bude 

na realizaci podílet i obec Smidary. Předpokládáme, že do příštího léta by mohlo být hotovo! 

 

Ve středu 24. června proběhlo slavnostní setkání u příležitosti ukončení 5. grantového řízení 

Fondu T-Mobile. Na setkání byli pozváni všichni žadatelé, jejichž projekty byly vybrány 

Nadací Via, která spravuje a distribuuje peníze z Fondu T-Mobile. Za okrašlovací spolek se 

akce zúčastnili Ondřej Havlíček, Anna Hušková a Richard Zábranský, kteří krátce představili 

oba projekty a převzali symbolický šek na 35 000 Kč na rekonstrukci zvoničky v Křičově a 

20 000 Kč na rekonstrukci zvoničky v Červeněvsi. Na závěr bych chtěl dodat, že Okrašlovací 

spolek Smidarska byl jedinou žadatelskou organizací, které se v rámci 5. grantového řízení 

pro Královehradecký kraj podařilo získat dva granty. 
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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 třetí 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. 

 

 

 

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: 

 

28.listopadu – Bonne Musique 

Duo Bonne Musique bylo založeno v listopadu 2008. Tvoří ho studenti Pardubické 

konzervatoře, Lukáš Cach (viola) a Pavla Bezdíčková (akordeon). Uměleckými vedoucími 

jsou Mgr. Milan Řehák a Antonín Dvořák.  

Na programu zazněly skladby převážně moderních autorů, včetně Klause Badelta a jeho 

Pirátů z Karibiku, ale můžete se těšit i na jména osvědčených mistrů jako Johanna Sebastiana 

Bacha či Bohuslava Martinů. 

Ukázky interpretace skladeb si můžete poslechnout na www.bonnemusique.cz. 

 

5. prosince - Komorní trio Sonorita. 

Komorní trio Sonorita vystupuje ve složení dvoje housle a kytara.  

Členové tohoto souboru jsou stávajícími či bývalými studenty pražských konzervatoří. 

V současné době se naplno věnují hudbě a to nejen jako interpreti, ale též jako pedagogové. 
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Během koncertu uslyšíte takřka vše od baroka po 20. století. Skladby J. S. Bacha, J. Haydna, 

N. Paganiniho, F. Carulliho, S. Joplina, J. Morela a jiných. 

 

12.prosince – Novobydžovský chrámový sbor  

Novobydžovský smíšený pěvecký sbor, nyní pod vedením Jiřího Vacka, dlouhodobě působí 

při chrámu sv. Vavřince v Novém Bydžově. Zpívá duchovní skladby starých mistrů i 

soudobých autorů a autorské skladby varhaníka Ondřeje Vávry.  

 

19. prosince – Factorial! orchestra 

Factorial! orchestra je big band moderního střihu z Holic. Toto těleso za nedlouho oslaví 

první výročí své existence. V repertoiru Factorial! orchestru jsou známé skladby od 

proslulých hudebníků - Joela Zawinula či Myanarda Fergussona. Těžiště repertoiru je v rytmu 

funky a latinskoamerické hudby, přesto je při vystoupení orchestru možné zaslechnout i 

rock´n´roll či jazz. Factorial! orchestra koncertuje na nejrůznějších místech Východních Čech, 

podporu má ve všech věkových kategoriích především však mezi mladšími posluchači, což 

dokládají jeho bývalá i plánovaná vystoupení ve studentských klubech či na hudebních 

festivalech. 

Při jejich vystoupení se linuly dřevěným kostelíkem české koledy a lidové písně, upravené do 

moderní podoby pro big band. Autory aranží jsou Milan Svoboda a Kryštof Marek. 
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 Články o Okrašlovacím spolku Smidarska v novinách 

 

František Havelka – Ozvěny Smidarska  prosinec 2009   

 

Dobří holubi se vracejí! 
 

I tak s troškou představivosti můžeme chápat opětovné založení Okrasného spolku ve 
Smidarech. Slovo opětovné je zcela na místě, neboť takovýto spolek byl ve Smidarech založen 
již v roce 1886. A tak po více jak 120 letech dochází k jeho obnově. Hlavními zakladateli 
tehdejšího spolku byli: předseda a lékař Jan Tomáš, jednatel a tajemník OÚ Jan Javůrek, 
pokladník a učitel Jan Vacek a další významní měšťané. Důvodem pro založení spolku bylo 
rozšíření zeleně a úpravy těch míst, která by zlepšila vzhled obce. A tak dle jejich tehdejších 
návrhů nám dodnes zůstalo pěkně upravené okolí kolem kostela, včetně zeleně a terasy na 
západní a severní straně. Rovněž kaple na hřbitově, dnes opravená, je pozůstatkem tehdejší 
doby. Podobně z iniciativy tehdejšího tajemníka Jana Javůrka a tehdejšího purkmistra 
Václava Matyse vznikly tehdy krásné a daleko široko obdivované promenádové mozaikové 
chodníky na náměstí, včetně stromů a keřů, dnes již rovněž vyměněné za fádní tuctovou 
zámkovou dlažbu. Škoda, že alespoň část nezůstala zachována jako ukázka dovednosti 
dřívějších řemeslníků. Dále to byly mnohé aleje a zeleň, která dnes nenápadně, ale soustavně 
mizí, a bylo by třeba přemýšlet o její obnově. Učitele Jana Vacka, nejaktivnějšího člena 
tehdejšího spolku, nám zase připomíná park na tehdejším horním náměstí. I ten by bylo třeba 
renovovat a přiblížit jej alespoň zčásti tehdejšímu vzhledu. 
 
Opravený kůr loučnohorského kostela  

 
A tak se vlastně noví 

zakladatelé Občanského 
sdružení Okrašlovacího 
spolku Smidarska, který byl 
opětovně založen v roce 
2007, nechali inspirovat 
dávnou minulostí. Neboť i 
současná hlavní činnost 
spolku je rovněž zaměřena 
na obnovu takových míst 
v obci, včetně zeleně, která 
by zlepšila životní prostředí 

a povznesla úroveň Smidar jakožto pěkné a spořádané obce, což se nám jaksi stále moc 
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nedaří. Pochopitelně je činnost zaměřena i na nové prvky, které přináší současný život. Jsou 
zde snahy znovu oživit alespoň v rámci daných možností smidarskou kulturu, pokračovat 
v obnovování skromných kulturních památek, se kterými již započali minulí zastupitelé, jako 
jsou kostelík v Loučné Hoře, mariánský sloup tamtéž, mariánské sousoší v parku, pomník u 
pošty, sochy světců a další. Dále pak obnova tradic, podpora vzdělanosti a propagační 
činnost. I památka kostel sv. Stanislava je objektem zájmu spolku, i když současné dění kolem 
této památky jde zatím mimo spolek. 

 
 
Pokud jde o činnost nově založeného spolku v oblasti kultury, mohli občané 

v posledních letech zhlédnout dvě výstavy na radnici s názvem „Místo, kde žiji“. Další 
výstava pak byla věnována profesoru F. Vaníčkovi, smidarskému rodáku, který 
prostřednictvím dřívějších Ozvěn Smidarska vstupoval do mnoha smidarských rodin a svými 
emotivními a sugestivními články seznamoval smidarské občany s bohatou historií tehdejšího 
města Smidary. Díky němu se smidarská veřejnost mohla seznámit i s tím, jaké významné 
osobnosti se ve Smidarech narodily a dokonce zde žily, a významnou měrou tak přispívaly 
k rozvoji tehdejšího společenského a kulturního života. 

 
Vzpomínáte si ještě na to? Jistěže ano! A tak není divu, že o výstavy, které ukazovaly, 

jak kdysi vypadalo naše město a život v něm, byl mezi občany enormní zájem. Rovněž již 
čtvrté pokračování Svatováclavské zábavy obohatilo kulturní kalendář obce. Zda se ovšem 
tato nová tradice udrží při životě, to záleží jenom na zájmu samotných smidarských občanů. I 
adventní koncerty v kostelíku na Loučné Hoře, který byl dlouhou dobu vůbec nevyužíván, jsou 
něčím novým ve smidarské kultuře a těší se poměrně značné přízni občanů. Prostředky 
získané ze vstupného z výstav a z adventních koncertů spolu s prostředky od nadace Vodafone 
umožnily přispět na opravu kostela sv. Stanislava částkou 16.000 Kč a na opravu kůru 
kostelíka v Loučné Hoře částkou 78.000 Kč.  

 
Upravené prostranství u zdravotního střediska a takzvané Havlíčkovo náměstí a nově 

vysázené stromořadí na náměstí, rekonstrukce venkovního prostranství u ZŠ a prostředky 
získané na projekt ČOV jsou většinou rovněž dílem spolku. Z oblasti záchrany památek stojí 
za pozornost restaurovaný pomník a zvonička v Chotělicích, probíhající záchrana varhan 
v kostelíku v Loučné Hoře a další připravované akce, jako je obnova zvoničky v Červeněvsi a 
v Křičově. A to vše bylo možné jenom díky iniciativě mladých členů tohoto spolku, ať již 
formou grantů z Nadace partnerství či fondu T-Mobile či prostředků z krajského rozpočtu. 
Takto získané prostředky ve výši více jak 1,300.000 Kč jsou jistě pro OÚ žádoucí a potřebné. 
Ale určitá vada na kráse je v tom, že v mnoha případech pokrývaly něco kolem 50% 
skutečných nákladů. A to samozřejmě zase přináší určité problémy do finančního hospodaření 
obce. Takže do budoucna bude třeba větší předvídavosti a snaha o snížení celkových nákladů 
těchto grantových akcí. Jistě by stálo za úvahu třeba to, zda například vysázení stromků na 
náměstí, u zdravotního střediska či na Havlíčkově náměstí by namísto speciálních firem 
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nezvládli pracovníci obecního úřadu, mezi nimiž je i schopná zahradnice. Třeba takzvanou 
formou „Smlouvy o dílo“. Chce to ovšem více důvěřovat znalostem a schopnostem vlastních 
zaměstnanců OÚ. Určitou limitující akceschopností spolku, který má sice více jak dvacet 
členů, je to, že těch skutečně aktivních, hlavně těch mladších, je poměrně málo. Takže o 
nějakých skutečně velkých a rozsáhlých projektech, vyžadujících si velký okruh 
zainteresovaných, se dá uvažovat až při větším rozšíření aktivních členů sdružení. S 
podobným problémem se však potýkají i další společenské organizace v obci. 

 
Lípa republiky, vysazená spolkem k 90. výročí vzniku ČSR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občanské sdružení Okrašlovací spolek Smidarska má za sebou teprve dvouapůlletou 

činnost. Vše, co se za tu dobu podařilo uskutečnit, nebylo nijak zanedbatelné a Okrašlovací 
spolek byl a je pro obec a smidarskou veřejnost zcela jistě určitým oživením společenského a 
kulturního života. Jistě mohou mnozí smidarští občané, hlavně ti starší, uvést celou řadu 
dřívějších, mnohem větších kulturních a sportovních akcí, které zde kdysi byly zcela běžné. A 
mohli by vyprávět, jak bohatý a společenský život tehdy ve Smidarech byl. Ovšem nesmí se 
zapomínat, že doba a společnost před více jak třiceti–padesáti lety a ta dnešní jsou zcela jiné. 
Zkuste si dnes představit, že by pro smidarskou veřejnost ve zdejší sokolovně vystoupil 
divadelní soubor Východočeského divadla z Hradce Králové s požadavkem na honorář ve 
výši kolem 40.000 Kč. To by znamenalo vstupné 200 Kč a naplnění sokolovny dvěma sty 
občany. Myslíte si, že by se ve Smidarech a okolí našel dostatečný počet občanů, kteří by dnes 
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teplo domova a televizní obrazovku vyměnili za divadelní kulturní zážitek v sokolovně? Nebo 
by šli na nějakou významnější skupinu či umělce lepší kategorie, jejichž požadavky se 
v současné době pohybují v řádu několika desítek tisíc za vystoupení? Myslíte si, že by se to 
podařilo? Asi těžko, neboť v dnešní době již není ve Smidarech žádná společenská 
organizace, jako tomu bývalo v minulosti, která mohla takovou akci zorganizovat s vědomím, 
že diváci v dostatečném počtu přijdou, a která by si to v současné době mohla finančně vůbec 
dovolit. Takový řekněme experiment či kulturní průzkum, zda by současní občané projevili 
zájem o takovouto kulturu, by si mohl dnes dovolit jedině obecní úřad ze svého rozpočtu na 
kulturu. Myslím si ale, že by to nedopadlo nijak slavně a asi by to byla akce první a poslední. 

 
„Havlíčkovo náměstíčko“ ve Smidarech 

 
Ale i tak v těch dnešních podmínkách se na tomto příkladu Okrašlovacího spolku a 

existenci dalších organizací jako jsou myslivci, hasiči, rybáři, chovatelé, fotbalisté či 
neformální uskupení, jakými jsou třeba smidarští nohejbalisté či dřívější takzvané smidarské 
matky, dá dokázat, že každá společenská organizace a angažovanost jejích členů, ale i 
jednotlivých občanů, jsou pro obec přínosem a kulturní a společenský a sportovní život v obci 
by byl bez jejich existence zcela nemožný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

František Havelka 
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Uznání a poděkování našim příznivcům a sponzorům 

 
Když jsme začínali plánovat akce, které by mohl zaštítit Okrašlovací spolek Smidarska, 

netušili jsme, s jak velkou přízní obyvatel Smidarska se setkají. Ze všech akcí se určitě nejvíce 

vydařily adventní koncerty, které měly už tradičně vysokou návštěvnost, a atmosféra uvnitř 

kostela v Loučné Hoře tomu výrazně napomohla.  

Přesvědčili jsme se tak, že s lhostejností lidí to nebude tak horké, jak se dnešní době přisuzuje. 

Lidé vědí, jak pomoci, jen někdo musí naznačit, kde a v čem je třeba pomáhat. Už příchodem 

na tyto akce dali lidé najevo, že jim záleží na tom, co se děje s kulturními památkami v lokalitě 

obce. Někteří však chtějí pomoci ještě více. Okrašlovacímu spolku Smidarska nedávno přišel 

na účet peněžitý dar od rodiny Pešových, přičemž se jednalo o poměrně vysokou finanční 

částku. 

Chceme touto cestou poděkovat nejen za příspěvek, který bude použit na další potřebné opravy 

a úpravy interiéru kostela, ale také především za to, že někdo má v dnešní době chuť a zájem se 

podílet na něčem, co se dá nazvat během na dlouhou trať a co jde pomalu a ztuha. Děkujeme, 

že se zajímáte o činnost našeho spolku a že stejně jako my se chcete podílet na zkulturňování 

prostředí Smidarska.  

 

Částka bude přidána k penězům, které plánujeme vyzískat stejnou cestou jako loni i předloni, 

tedy k výtěžkům z adventních koncertů. Dopředu už můžeme říci, že bude použita buď na 

opravu varhan v kostele, anebo na potřebný nátěr kostela. Vše bude záviset na tom, jak hojná 

bude účast na hudebních akcích v čase předvánočním a vánočním. Koncerty se budou 

odehrávat opět v prostorách památky, o jejíž záchranu se snažíme. Tímto zveme opět všechny, 

jimž není lhostejný osud kostela v Loučné Hoře, aby se zúčastnili adventního programu. Účast 

bude odměněna opět nabitou a se vkusem vybíranou hudební produkcí, ale zejména 

neopakovatelnou chrámovou akustikou vnitřních interiérů kostela.  

 

Ještě jednou děkujeme všem, kteří chtějí pomáhat, a zejména rodině Pešových, jejíž příspěvek 

je z hlediska finančního potřebný a z hlediska morálního naprosto nedocenitelný. Na všechny 

se těšíme při dalším adventním cyklu hudby, který začíná vlastně za nedlouho! 



Výroční zpráva za rok 2009 

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

                IČ: 28553527     č.ú. 214653381/0300   okrašlovací.spolek@seznam.cz 
 

16

Hospodaření spolku 

 
 

 

Pokladna PS k 1.1.2009   19 121,00 
Pokladna KS k 31.12.2009   27 973,00 
      
Banka PS k 1.1.2009   64 078,32 
Banka KS k 31.12.2009   77 846,85 
      
Náklady k 31.12.2009   -7 506,00 

Výnosy k 31.12.2009   
108 

166,53 

Činnost: Oprava zvoničky v Červeněvsi     
Příspěvek od nadace VIA   20 000,00 
      
realizace až v roce 2010     

Činnost: Oprava zvoničky v Křičově     
Příspěvek od nadace VIA   35 000,00 
      
realizace až v roce 2010     

Činnost: Adventní koncerty     
Tržby z adventních koncertů   19 751,00 

Činnost: Výstava smidarští rodáci     
příspěvky od občanů   2 354,00 

 

 
 
 


