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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 23 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

Příjmení
Homola
Berný
Zábranský
Rejthárek
Havlíček
Pokrupová
Gracík
Hušková
Dušek
Dušková
Sýkora
Sýkorová
Vydra
Novotný
Draštíková
Draštík
Šedivá
Dědková
Hušková
Havelka
Vydrová
Zábranský
Odvárko
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Činnost spolku v roce 2008

Okrašlovací spolek se ve druhém roce své existence, tedy roce 2008 sešel na svých členských
schůzích celkem dvakrát. První setkání se konalo v březnu 2008, 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.

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 2008 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 začátkem roku 2008 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.

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 170 000 Kč a náklady téměř neuvěřitelnou výši 250 000 Kč. 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 2008

Kdy

Od koho

Na co

Žádáno

Přiklepnuto

Schvál/Zamít

Leden

Nadace Partnerství

Náměstíčko ve Smidarech

20 000

10 000 S

Červen

Nadace OF

Jan Nepomucký na Hradčanech

40 000

0 Z

Červen

Nadace Vodafone

Koncerty v kostele

50 000

50 000 S

Srpen

Nadace VIA

Komunitní program - setkání k projektům

50 000

0 Z

Srpen

MAS Společná Cidlina

Školení NNO a municipalit

225 000

0 Z

Celkem

385 000
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Společenské a kulturní akce Okrašlovacího spolku
Oprava varhan na Loučné Hoře
V roce 2008 jsme se jako spolek podíleli na významné akci v kostelíku na Loučné Hoře,
jakou je oprava unikátních historických varhan z 19.století od Amanda Hanische. První část
opravy mohla být provedena v minulém roce ve výši 150 000 Kč, celá oprava bude rozvržena
do několika dalších let. Obec Smidary letos přispěla 50 000 Kč, podpora Královehradeckého
kraje (100 000 Kč z grantu).
Důležitou roli v této činnosti sehráli členové Okrašlovacího spolku po stránce iniciační. Díky
jejich činnosti se podařilo zařadit varhany do povědomí veřejnosti a vytvořit ve spolupráci
s obcí nadějný harmonogram oprav na tomto díle. Jmenovitě patří díky Vilému a Richardovi
Zábranským, oběma Janům Rejthárkům a Ondřeji Havlíčkovi.

Oprava zvoničky a božích muk v Chotělicích
První společnou ukončenou akcí je oprava zvoničky a božích muk v Chotělicích. Chtěli
bychom vyjádřit velké DÍKY všem, kdo se zúčastnili dobrovolných prací na zvoničce,
především pak zaměstnancům Agro Slatiny (p.Havelka, p.Nosek, p.Řeháček a další),
Zdenku Bernému ml., Radku Novákovi, ing. Duškovi z restaurátoské firmy Kámen
Engineering a dalším, kteří přiložili ruku k dílu.

Projekt Záchrana a obnova božích muk a zvoničky v Chotělicích byl předkládán se záměrem
opravy božích muk a zvoničky v Chotělicích, neboť u obou staveb hrozilo bezprostřední
zřícení. Po udělení nadačního příspěvku ze strany Nadace VIA z prostředků Fondu T-Mobile
pro regiony došlo k zpoždění započetí prací a tím i k vybočení z plánovaného harmonogramu
projektu. Zpoždění mělo několik důvodů, předně byl žádaný příspěvek krácen a spolek musel
řešit refinancování projektu, dále pak i klimatické podmínky v průběhu zimy neumožnily
včasnou realizaci rekonstrukce, neboť jak oprava zvoničky tak i božích muk si vyžádala práci
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s betonem. Pomoc s financováním a realizací projektu přislíbila Obec Smidary a stejně tak i
firmy Kámenengineering, s.r.o. a Agro Slatiňany, a.s.
Vlastní práce započaly v březnu letošního roku, avšak záhy se vyskytl další problém –
stav božích muk se ukázal horší, než se předpokládalo a rozpočet projektu tímto razantně
narostl a to i přesto, že se kamenická firma pana Ing. Duška zřekla jakéhokoli zisku. Za krytí
zvýšených nákladů se zavázala Obec Smidary. V případě zvoničky byla nejdříve stará
konstrukce demontována a kovové součásti očištěny a natřeny antikorozní barvou. Mimo jiné
se ukázalo, že konstrukce pochází dle vyraženého data z počátku 20. stol. Následně byl
připraven 130 cm hluboký základ se dvěma traverzami tvaru U, vedle toho byl zakoupen
dubový hranol a byla zadána výroba nového oplechování provedeného měděným plechem.
Dále bylo nutné, po konzultaci se zvonařstvím Manoušek, restaurovat silně zrezlý litinový
zvon. Následně byla zvonička znovu vztyčena.
Před polovinou června byly práce dokončeny, přičemž jejich průběh byl reflektován
v místním zpravodaji Smidarských Ozvěnách.

Foto – před a po realizaci
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Pálení čarodějnic ve Smidarech

Letos náš spolek poprvé pořádal Rej čarodějnic za pomocí obce a „Smidarských matek“.
Připravili jsme různé hry pro děti. Během zábavy se vybírala nejhezčí čarodějnice, kterou
vyhrála za nejmenší Terezka Drobná a za největší Pavlína Křepelová mladší. 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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Výstava „Smidary včera a dnes“

Druhý ročník pouťové výstavy s podtitulem „Smidary včera a dnes“ se konal již tradičně
první víkend po svátku svatého Stanislava.
Našim cílem bylo porovnat známá zákoutí Smidar a okolí se stavem, ve kterém se nacházely
v letech dávno i nedávno minulých a připomenout tak zapomenutou podobu těchto míst
současným občanům. Materiály jsme čerpaly hlavně z fotokroniky obce Smidar, ale také od
soukromých dárců, kterým za to patří náš velký dík.
Výstava byla zahájena v sobotu ráno vernisáží. Vzhledem k brzkému začátku nebyla sice
divácká účast hojná, nicméně pár zvědavců si i sem cestu našlo. Na vernisáži byl také předán
šek Farnímu úřadu v Novém Bydžově na částku 16.000 Kč určený jako příspěvek na další
etapu oprav kostela sv. Stanislava ve Smidarech. Tato částka byla vybrána během prvního
ročníku pouťové výstavy „Místo, kde žiji“.
V rámci prohlídky se mohli návštěvníci kochat starými fotografiemi známých míst. Proto, aby
se současný člověk v těchto snímcích vyznal, pokusili jsme se vyfotit každý snímek tak, jak
ho zhotovil již umělec před námi. Ačkoli to bylo někdy velice obtížné, s většími či menšími
úspěchy se nám toto podařilo a vznikla tak expozice, která se setkala se značným zájmem
návštěvníků.
V zasedací síni jsme kromě této hlavní části výstavy připravili videoprojekci se snímky z akcí
pořádaných Okrašlovacím spolkem Smidarska.
Stejně jako první ročník se i tento setkal s velkým zájmem veřejnosti, o čemž svědčí nejen
dobrovolné příspěvky ve výši 6.403 Kč, ale také pochvalné ohlasy v návštěvní knize.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a těšíme se na další ročník.

Kostel Svatého Stanislava ve Smidarech
Celkový příspěvek 16 000 Kč, který byl vybrán na kostel Sv. Stanislava ve Smidarech (z
akcí Svatováclavská zábava a pouťová výstava v roce 2007), byl na základě rozhodnutí
členské schůze použit na dofinancování opravy po domluvě s děkanátem v Novém Bydžově.
Spolek uzavřel s příjemcem

smlouvu o poskytnutí dotace a již jsme příjemcům zaslali

symbolický šek na tuto částku.
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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 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.

Sázení stromu Republiky
Na počest 90. výročí osvobození republiky Okrašlovací spolek Smidarska za podpory Obcí
Smidary vysadil strom Republiky. Tento skutek byl doprovázen průvodem od obecního úřadu
k pomníku legionářů, který se nachází u kostela sv. Stanislava, kam byl následně položen
věnec. Pro strom Republiky bylo nalezeno místo vedle již stojící lípy Svobody. Každý z
občanů jako symbol uznání památky přihodil půdu ke kořenům lípy. Nyní se lípa pěkně
uchytila a doufáme, že jako symbol osvobození republiky nadále poroste a přežije nás o
několik set let.
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Kulturní centrum mezi stromy
Cílem projektu „Kulturní centrum mezi stromy“ je vytvoření kulturního informačního centra,
vázaného na kulturní stezky po památkách a cyklostezku. V této první fázi však bylo
záměrem vytvoření nového zeleného okrasného prostranství s vegetací, a to na místě zvaném
„náměstíčko“ ve Smidarech. Tato plocha byla vybrána z důvodu svého potenciálu pro
okrášlení obce a možnosti napojení na kulturní stezku, ačkoliv se jednalo do té doby o
nevzhlednou nekultivovanou lokalitu bez využívanosti a stromové výsadby.

Podle navrženého plánu bylo záměrem postupovat v souladu se zásadou otevřeného
projednávání záměru na veřejnosti. Proto byl již v květnu představen projekt na veřejném
zasedání zastupitelstva obce, kde byli účastníci stručně informováni o připravovaném záměru
a především pozváni na workshop Okrašlovacího spolku, který se konal dne 29.srpna 2008.
O tento navržený postup plánování projevilo svou účastí zájem na 20 osob, což znamenalo
pro organizátory workshopu příjemné překvapení. Předmětem workshopu bylo především
vyřešení účelu prostranství a dále pak společná kompozice osázením. V plénu vzniklo několik
návrhů, které byly následně předloženy architektovi k vytvoření finálního návrhu.

Z návrhů vytvořených v rámci workshopu a následně zpracovaných architektem vznikly dvě
varianty, o kterých se následně hlasovalo na dalším setkání spolku. Po odsouhlasení výsadby
proběhla realizace projektu v listopadu za asistence odborné firmy.

Na rozdíl od plánované výsadby, uvedené v žádosti o podporu, dostala přednost dle vyjádření
odborníků i veřejnosti především nižší zeleň, která se více hodí na nevelké prostory této
lokality. Vyšší stromy tak byly nahrazeny spíše keři a nižší vegetací, která nebude zabraňovat
vzhledem k poloze místa ani dopravní přehlednosti. Centrální pozice uprostřed prostranství
však zůstala vyhrazena pro vyšší strom – jinan dvoulaločný.
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Foto – před a po realizaci
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Oprava hudební kruchty
Okrašlovací spolek si po absolutoriu adventních koncertů v roce 2007 vytkl velký cíl,
kterým byla oprava hudební kruchty v kostele v Loučné Hoře. Po dlouhou dobu
neopravovaná část sloupků a opěradel, na kterou se během generální opravy kostela před
zhruba 7 lety nedostalo, musela být během koncertů v prosinci roku 2007 sejmuta, aby
neohrožovala návštěvníky.
Okrašlovací spolek proto podal v tomto roce žádost o podporu realizace akce do
pražské Nadace Vodafone. Projekt se hodnotící komisi velmi líbil, a tak byl podpořen částkou
50 000 Kč. V první fázi projektu byly v tomto kostele provedeny truhlářské rekonstrukční
práce na hudební kruchtě, která byla zdevastovaná. Rekonstrukce probíhala v říjnu až
listopadu 2008 (pro porovnání stavu – viz fotky před a po rekonstrukci). Následně ve druhé
fázi (listopad – prosinec 2008) byl uspořádán cyklus čtyř adventních koncertů pro místní
obyvatele.
Celkem se na loňských adventech podařilo vybrat na opravu přes 20 000 Kč. K této
částce se ještě podařilo na vstupném z dobročinného koncertu Boni Pueri, který organizovala
ZŠ Smidar a Mgr. Hana Musílková, vybrat na bezmála 8 000 Kč určených rovněž na opravy.
Díky rekonstrukci hudební kruchty se podařilo jednak zpřístupnit kompletně celý
kostelík, a rovněž se podařilo zvýšit počet míst o 20, které byly příchozím k dispozici.
Opraveno bylo celkem 24 sloupků kuželovitého zábradlí, překlenutí příčných trámů podlahou a
dva sloupy klasicistní profilace.
Opravou se tak otevřely „dveře“ kostelíku pro veřejnost a bylo možné tak upozornit na
stávající neuspokojivý stav vybavení (varhany a nátěry), stejně jako na unikátnost kostelíka a
možnosti jeho kulturního využití.
Co se týče druhé fáze – uspořádání cyklu adventních koncertů, naší organizaci se
podařilo uspořádat akci, která byla velmi dlouho zapomenuta naší lokalitě. Projektem se tak
podařilo obnovit tradici, kterou bychom rádi udržovali i v následujících obdobích.
Zpřístupněním kostelíka tak Smidarsko získalo nové funkční prostředí v atraktivní lokalitě a
velkého historického významu.
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Foto – před a po realizaci
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Adventní koncerty
V posledních letech jsme si zvykli spojovat si předvánoční čas s horečným
drancováním nákupních středisek, ničením mladých remízků, poletováním s hadrem a
kýblem, případně vysavačem, po už tak dosti naklizeném bytě. Nebo se vzpomínkami na
loňské vydařené svátky ve smyslu: „Kam já to loni uložila ty báječné recepty na cukroví?“.
Doba adventu, která dříve bývala nejsvátečnějším obdobím roku, vhodným k zamyšlení a
k rozjímání nad téměř uplynutým rokem, se pro nás čím dál více stává obdobím shonu a
depresí z toho, co všechno jsme si naplánovali a jak daleko za svými plány pokulháváme.
Vloni jsme se proto v Okrašlovacím spolku Smidarska rozhodli uspořádat v kostele sv.
Jiří v Loučné Hoře adventní koncerty, aby si alespoň po čtyři adventní večery každý mohl
najít chvilku na uvolnění a možná i k zamyšlení, zkrátka udělat si čas sám pro sebe, a vyhnout
se tak alespoň na okamžik předvánočnímu shonu.
Naší ideou bylo alespoň částečně napodobit atmosféru adventních koncertů vysílaných
již řadu let v České televizi. Velkým stimulem byla i možnost získat touto cestou prostředky
k podání grantu na opravu kruchty v kostelíku, a proto jsme si jej záměrně zvolili jako místo
hudební produkce.
Vše se zdálo být dobrým nápadem až do chvíle, než došlo k jeho realizaci. Fakt, že nás
několik „nevěřících Tomášů“ od celé akce odrazovalo už v samotném jejím začátku, jsme
brali jako samozřejmost. Politováníhodná je ovšem skutečnost, že většina nepříjemností, které
nám „nevěřící Tomášové“ prorokovali, se opravdu přihodila, což už příliš pozitivní nebylo.
Po vyřešení všech organizačních záležitostí a za následného očekávání krásných zážitků
z tklivých tónů nám totiž zavřeli restauraci, kde měli účinkující dojednáno zázemí, někteří
hudebníci dokonce onemocněli, nešla připojit elektřina a vyskytly se i další potíže, na které
jsme nebyli připraveni.
Přesto se domnívám, že se nám podařilo připravit program na slušné úrovni a
s odpovídajícím cateringem, což dokládá i fakt, že jak hudebníci, tak diváci, se po roce opět
na místo činu vrátili. Díky vysoké návštěvnosti se nám také podařilo vybrat kýžené
prostředky (asi 20 000 Kč), které byly použity jakožto přídavek ke zmíněnému grantu na
opravu kruchty. Rovněž nám přispěla i ZŠ a MŠ Smidary částkou 8 000 Kč, vybranou na
květnovém koncertě královéhradeckého chlapeckého pěveckého sboru Boni Pueri, který se
konal taktéž v kostele sv. Jiří. Rekonstrukce kúru si nakonec vyžádala částku 78 000 Kč.
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Největší částkou, tedy 50 000 Kč, se na ni podílela Nadace Vodafone, které tímto srdečně
děkujeme.
Věrni tradici jsme i letos zvolili adventní soboty jako vhodný termín pro koncerty,
jelikož nedělním koncertům televizním konkurovat nemůžeme, a hlavně nechceme. Poučeni
z loňských nezdarů mělo tentokrát vše jít jako po másle. Samozřejmě, že nešlo, ale díky
pomoci několika obětavých lidí se vše nakonec opět podařilo.
Při výstavbě programu jsme se snažili zejména o to, abychom každému nabídli, co by
bylo dle jeho vkusu. Pozvali jsme proto tělesa klasická, a to jak komorní trio, tak velký
orchestr se sborem, ale také repertoár modernější - big band a saxofonový kvartet. Bylo nám
velkou ctí, že celou sérii koncertů přijelo zahájit White Trio, komorní uskupení předních
českých interpretek na housle a cello. „Lídrem“ tohoto souboru je Kateřina Pařízková, jež je
v současné době členkou Orchestru Státní opery v Praze. I další dvě hudebnice koncertují
s tělesy zvučných jmen, a to nejen v ČR.
Koncert druhý byl trošku jiného ražení. Big band Melodybrass zahrál hudbu z let
třicátých a čtyřicátých, kterou ocenili hlavně posluchači touto hudbou „odkojení“, tedy naši
senioři, kteří si tento koncert nenechali ujít, z čehož jsme měli my i muzikanti velkou radost.
Celý program se nesl v příjemně uvolněné náladě, která vyzařovala hlavně z kapelníka, jenž
měl mimořádnou příležitost chopit se mikrofonu a bavit publikum svým osobitým humorem.
Na třetí produkci jsme se mohli setkat se starými známými „saxofoňáky“ z kvarteta
Sax Q. Frontmanka Kateřina Petruželková měla stejně jako loni připravené hezké vánoční
povídání a v roli učitelky zprostředkovala hostům malý výlet po zemích, kde se slaví Vánoce
jinak než u nás. Kvůli posluchačům si kvartet připravil i nový program, v rámci kterého měli
možnost slyšet i několik premiér jejich skladeb.
Koncert poslední, tedy čtvrtý, byl premiér plný. Svůj um přijel předvést
Novobydžovský chrámový sbor se svými sólisty a doprovázel ho Komorní orchestr. Večerem
se nesly tóny České mše Vánoční Jakuba Jana Ryby. Skladby více než tradiční v tomto
ročním období. Jaképak že tedy zazněly premiéry? Loučnohorský kostel byl letos jediný, kde
tato mše zazněla v podání dvou těles. Novobydžovský sbor všude jinde pěl latinskou verzi a
na naše prosby zařadil do svého repertoáru českou jen pro naše uši. Pro Komorní orchestr byl
samotný koncert jednou velkou premiérou. Většina hudebníků se poprvé viděla až na nádraží
v Chlumci nad Cidlinou, kde se sjeli z měst jakými jsou Praha, Pardubice, ale i z větších dálek
- Plzně, Opavy či Olomouce. Dirigent nebyl výjimkou, a tak poprvé všichni společně zahráli a
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zazpívali až na generální zkoušce, zhruba dvě hodiny před koncertem. Počáteční nervozitu
rychle vystřídala čirá radost z nádherné hudby, která se po prvních rozpačitých tónech začala
linout kostelíkem.
Poslední koncert dostál své úlohy, a tak přilákal nejvíce (zhruba 160) návštěvníků.
Posluchači se pak vraceli domů vánočně naladěni a někteří z nich si ještě dlouho poté
prozpěvovali „Hej mistře, vstaň bystře!“
Co dodat na závěr. Chtít poděkovat každému, kdo se na akci podílel, by nejspíše
vydalo na seznam stejně dlouhý, jako je článek samotný, proto bych rád uvedl jen některé,
bez kterých by nezazněl ani jediný tón. Velký dík patří Ondrovi Havlíčkovi, bez jehož
schopnosti „vymámit i z jalové krávy tele“ bychom zřejmě nezískali žádný grant. Rovněž
obětavosti rodiny Huškových a Zábranských, kteří se dobrovolně

zapojili do vybírání

vstupného a obsluhy stánku. Poděkování zaslouží paní starostka a kolektiv jejích
spolupracovníků, zejména paní zahradnice, jejíž umění jste mohli obdivovat po celý hudební
cyklus a jejíž výzdoba ještě podtrhla okouzlující atmosféru nádherné kostelní stavby.
Speciální díky patří paní Vydrové, která naše snažení podpořila výborným cukrovím, které
v kombinaci se svařeným vínem či čajem bylo nezapomenutelné.
Nadcházející ročník už je téměř připraven. Umělci, stejně jako my pořadatelé, se už
těší, a tak nezbývá než popřát Vám všem, abyste se příštího adventu dožili ve zdraví. Pokud
se už dalších koncertů nemůžete dočkat, připravujeme pro Vás jedno letní překvapení
v podobném, ale ovšem neadventním, nýbrž prázdninovém duchu...

Počty návštěvníků adventních koncertů

1. advent – 45 osob
2. advent – 55 osob
3. advent – 80 osob
4. advent – 160 osob
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Hospodaření spolku

Pokladna PS k 1.1.2008
Pokladna KS k 31.12.2008

26 636,00
19 121,00

Banka PS k 1.1.2008
Banka KS k 31.12.2008

56 020,70
64 078,32

Náklady k 31.12.2008
Výnosy k 31.12.2008

-252 047,00
174 549,12

Činnost: Zvonička a boží muka
materiál
ostatní služby
Příspěvek od obce Smidary
Příspěvek od nadace VIA z roku 2007

-13 943,50
-84 358,00
55 000,00
40 000,00

Činnost: Oprava kúru
Služby a materiál
Příspěvek od Nadace Vodafone

-78 040,00
50 000,00

Činnost: Havlíčkovo náměstí
Materiál a služby
Příspěvek od nadace Partnerství
Příspěvek od obce Smidary

-41 630,00
10 000,00
31 630,00

Činnost: Adventní koncerty
Tržby z prodeje vstupenek a občerstvení

18 362,00

Činnost: Výstava Smidary včera a
dnes
příspěvky od občanů

6 403,50

Činnost: Sázení lípy "Strom republiky"
Materiál (strom)

-2 993,00
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